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Comportamento Dinâmico de uma Viga Engastada 

 

Resumo 
 
O comportamento dinâmico de uma estrutura pode ser expresso por meio de 

seus parâmetros modais, que incluem as frequências naturais, fatores de 

amortecimento, massas generalizadas e as formas modais. A caracterização dos 

parâmetros modais por meio de testes mecânicos constitui um elemento 

fundamental para validação do modelo dinâmico teórico. Neste trabalho, uma 

pesquisa com objetivo descritivo e uma abordagem qualitativa, utilizando o 

procedimento técnico classificado como estudo de caso, foi proposta com a 

finalidade de identificar analiticamente e experimentalmente a frequência do 

primeiro modo de vibração de uma viga de alumínio engastada.  

 
Introdução 
 

O comportamento dinâmico de estruturas flexíveis é frequentemente validado 

por meio da análise modal experimental, que tem por objetivo levantar 

experimentalmente os parâmetros modais que incluem as frequências naturais, 

fatores de amortecimento, massas generalizadas e as formas modais. Os 

princípios de análise modal experimental são baseados na aquisição inicial de 

um conjunto de funções de resposta em frequência (FRFs), obtido a partir de 

uma relação entre uma entrada harmônica aplicada na estrutura investigada, e as 

respostas dinâmicas correspondentes. Testes modais são complexos e envolvem 

o uso de vibradores eletrodinâmicos, amplificadores de potência, transdutores, 

sistemas de aquisição e processamento de sinais, e ferramentas computacionais 

para estimação dos parâmetros modais associados às frequências naturais de 

vibração de uma estrutura. A literatura sobre testes modais é extensa, incluindo 

Ewins (1984), McConnell (1995) e Maia e Silva (1997). 

Vigas “cantilever” (vigas na condição engastada-livre) flexíveis são elementos 

fundamentais em estruturas de engenharia, e têm sido extensivamente 

investigadas como uma estrutura conveniente em experimentos laboratoriais para 

exibir fenômenos lineares e não lineares. Dada a complexidade de 

implementação de um teste modal, a análise dinâmica do primeiro modo de 

vibração de uma viga “cantilever” pode ser obtida com precisão satisfatória e 



facilidades de implementação a partir da medição da curva de resposta temporal 

de vibração livre da viga (DEZOTTI ET AL, 2005). Isto posto, os interesses deste 

artigo são destinados a caracterizar o comportamento dinâmico de uma viga 

“cantilever” de alumínio em termos da frequência do primeiro modo de vibração 

da viga. 

 
Objetivos 

Esta pesquisa possui os seguintes objetivos: 

Objetivo geral 

Desenvolver estudos relacionados à dinâmica de estruturas.  

Objetivos específicos 

Identificar experimentalmente a frequência do primeiro modo de vibração de uma 

viga “cantilever” de alumínio. 

 
Metodologia  
 
A metodologia para o desenvolvimento da pesquisa está relacionada à 

classificação e à delimitação da pesquisa a ser desenvolvida.  

Para os procedimentos metodológicos deste artigo é adotada uma pesquisa 

básica com o objetivo descritivo, com abordagem qualitativa, utilizando os 

procedimentos de pesquisa bibliográfica e de estudo de caso, discutidos por 

Godoy (1995a; 1995b), Gil (2009) e Jung (2010). 

Para o estudo de caso, uma aquisição de dados da resposta de uma viga 

“cantilever” de alumínio em vibração livre foi realizada. Após a aquisição e 

tratamento dos sinais, os dados foram transferidos para um banco de dados. 

Uma análise para estimação da frequência do primeiro modo de vibração da viga 

foi conduzida por meio do aplicativo computacional Matlab. Para validação dos 

resultados, o valor experimental da frequência do primeiro modo da viga foi 

comparado com o valor teórico obtido na literatura (MEIROVITCH, 1997). 

Quanto à delimitação da pesquisa, segundo Gil (2009), o delineamento refere-

se ao planejamento da pesquisa em sua dimensão mais ampla, que envolve 

tanto a diagramação quanto a previsão de análise e interpretação de coleta de 

dados. Nesta pesquisa, é atribuída a seguinte delimitação: estimar apenas a 

frequência do primeiro modo de vibração de uma viga “cantilever”. 

 



Desenvolvimento 
 
Nesta seção é apresentada a fundamentação teórica da pesquisa, contendo a 

formulação teórica das freqüências naturais de uma viga na condição engastada 

e a metodologia para identificação experimental da primeira frequência natural. 

 

Freqüências Naturais de uma Viga Engastada 

As freqüências naturais dos três primeiros modos de vibração de uma viga 

engastada, são definidas por (MEIROVICH, 1997): 
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onde E é o módulo de elasticidade do material, I o momento de inércia da área 
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, m é a massa e L o comprimento da viga. 

 

Identificação experimental 

A curva de resposta temporal de vibração livre de uma viga pode ser utilizada 

para a estimação da primeira frequência natural, calculada utilizando valores de 

tempo 1tX  e NTtX +1 , correspondentes às amplitudes 1tY  e NTtY +1 tomadas ao 

longo do histórico temporal da resposta livre, correspondentes aos tempos 1t  e 

NTtt +1  (o tempo NTtt +1  representa o tempo referente a N números de ciclos após 

o tempo 1t ). A frequência é expressa por meio da relação: 
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Resultados 

Para a realização do experimento, uma viga de alumínio 2024-T3 foi fixada em 

uma das extremidades na posição horizontal. A resposta planar da viga foi 

medida através de um acelerômetro marca Brüel & Kjaer modelo 4517-C-001 

fixado na extremidade livre e monitorada por um sistema de aquisição de padrão 

VXI modelo E1432 e o software Data Physics SignalCalc 620. O aparato 

experimental está ilustrado Figura 1. 

 

 

Figura 1 – Aparato experimental. 

As propriedades e dimensões da viga estão descritos na Tabela 1. 

Tabela 1 – Propriedades da viga 
 

Propriedades Alumínio 2024-T3 

Comprimento l (mm) 400 

Largura b (mm) 20 

Espessura h (mm) 0,8 

Densidade ρ0 (g/cm
3
) 2,78 

Densidade linear ρ (g/cm) 4,45x10
-1

 

Módulo elasticidade E (GPa) 72,4 

Coeficiente Poisson ν 0,33 

 



Para obtenção da resposta da viga em vibração livre, um deslocamento inicial 

vertical foi aplicado na extremidade livre da viga. Após a aplicação do 

deslocamento, a resposta temporal da viga em vibração livre foi medida através 

do acelerômetro.  

Nesta configuração, um sistema de aquisição de dados realizou a aquisição 

do sinal de aceleração de resposta com uma resolução de tempo de 1,2210e-4 

segundos. A resposta da viga em vibração livre está ilustrada na Figura 2.  
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Figura 2 – Curva de resposta da viga em vibração livre. 

A partir da curva de resposta temporal da viga em vibração livre, os 

valores da primeira freqüência natural para cada ciclo de oscilação foram 

calculados. Os valores obtidos por meio da equação (2) estão expressos na 

Tabela 2. 

 

 

 

 



Tabela 2 – Dados obtidos a partir da resposta temporal 

Ciclo 
No 

Xt1 

(s) 

Xt1+NT 

(s) 

Xt1+NT - Xt1 

(s) 
f 

(Hz) 

1 0,1206 0,2268 0,1062 9,42 

2 0,1206 0,3315 0,2109 9,48 

3 0,1206 0,4371 0,3165 9,48 

4 0,1206 0,5438 0,4232 9,45 

5 0,1206 0,6491 0,5285 9,46 

6 0,1206 0,7533 0,6327 9,48 

7 0,1206 0,8594 0,7388 9,47 

8 0,1206 0,9641 0,8435 9,48 

9 0,1206 1,0700 0,9494 9,48 

10 0,1206 1,175 1,0544 9,48 

 

Na Tabela 3 estão expressos os valores obtidos para a primeira 

freqüência natural teórica, obtido pela equação (1), e para a freqüência natural 

experimental, obtido pela média dos valores de frequência obtidos na Tabela 2. 

Comparando os resultados obtidos, observa-se um erro de 8,09%, que expressa 

uma boa correlação entre os valores teórico e experimental obtidos. 

 

Tabela 3 – Freqüência natural do 1º modo de vibração 

Freq. 
teórico  

(Hz) 

Freq. 
experimental  

(Hz) 

Erro 

(%) 

10,30 9,47 8,09 

 

Considerações Finais 
 

A pesquisa desenvolvida permitiu uma avaliação da primeira frequência 

natural de uma viga “cantilever”. A identificação experimental foi realizada por 

uma análise dos dados da resposta da viga em vibração livre, medidos por meio 

de um acelerômetro posicionado na sua extremidade livre. Os resultados 

experimentais obtidos foram comparados aos resultados obtidos analiticamente e 

indicaram uma excelente correlação entre os valores de frequência, evidenciando 



o experimento conduzido para avaliação do comportamento dinâmico de uma 

viga engastada. 
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