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Resumo: Na atualidade, o estudo de vibrações para o comportamento dos materiais e estruturas trabalhadas na 

Engenharia em geral passou a ser um importante fator na concepção de novos projetos com segurança. O presente 

trabalho busca mostrar construção em seguida da discussão sobre o comportamento vibratório de uma minibancada 

experimental característica utilizando uma régua de material acrílico como viga engastada de comprimento 

variável levando em consideração suas propriedades mecânicas e físicas como parâmetros de entrada para solução 

numérica. Para o comportamento vibratório, a viga sofre excitação gerada pelo desbalanceamento de um 

micromotor com determinada rotação angular sendo controlada por um circuito elétrico de 12 V e um disco 

compacto como desbalanço, permitindo observar a frequência de oscilação alterando a rigidez equivalente do 

sistema. 

1. INTRODUÇÃO 

Na atualidade, percebe-se que o estudo dos fenômenos vibratórios é um campo de 

grande importância dentro da Engenharia, partindo desde a de projetos na concepção de novos 

mecanismos até à de manutenção com estratégias de como solucionar problemas nas principais 

fontes de falhas em máquinas. Um caso especial de vibrações excitadas por forças harmônicas 

ocorre em máquinas rotativas com massa desbalanceada no qual sistema é excitado pela massa 

desbalanceada 0m  com uma velocidade angular   e com uma excentricidade . e .. Esta força 

de desbalanceamento é dada por (1) 
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A Fig. (1) mostra a ilustração de uma máquina rotativa representada por um sistema massa-

mola-amortecedor com um grau de liberdade. 

 



Figura 1. Ilustração de máquina rotativa com desbalanceamento. Fonte: o autor. 

Neste caso a equação do movimento do sistema é derivativa da 2ª Lei de Newton, nas quais 

atuam as forças elástica, de amortecimento, inercial e excitação, dada pela Eq. (2) 
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Onde m é a massa do sistema como um todo e k a rigidez da mola que a sustenta, c o coeficiente 

de amortecimento. A 
0m  se trata da massa de desbalanço e  é a velocidade de rotação desta 

outra massa que gerará a excitação (considerada aqui como senoidal). Em termos do fator de 

amortecimento   e frequência natural n , tem-se a Eq. (3) 
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Assim, como se trata de uma EDO não homogênea e de segunda ordem, a amplitude de 

vibrações em regime permanente de uma máquina rotativa com desbalaceamento pode obtida 

a partir da Eq. (4) 
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Tendo-se a amplitude da força de desbalanceamento como 2

0F m e , logo pode ser reescrita 

pela Eq. (5) 
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sendo que 
0m e  representa a quantidade de desbalanceamento do sistema. 

Em geral, esse desbalanceamento é obtido a partir do teste experimental para procurar 

adicionar massas para corrigir este desbalanceamento, uma vez que esta excitação em níveis 

muito grandes pode comprometer o funcionamento de uma máquina e diminuir sua vida útil. 

Dividindo a Eq. (5) por m  obtém-se a expressão final conhecida como fator de ampliação 

adimensional  ,r  , dada por 
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Nota-se que para um valor 1 2  , a Eq. (7) expressa o máximo valor para  ,r  , 
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E isso acontece justamente porque a razão de frequências r  é dada por 
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Deve-se notar a relação que se deriva da equação de deflexão de vigas utilizada nas disciplinas 

de resistência dos materiais, como visto na Eq. (9), 
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onde y  trata-se da deflexão e  M x  o momento fletor gerado pelo peso do motor na 

extremidade na viga. Assim sistema que foi montado foi utilizando de uma viga que possui uma 

extremidade engastada e a outra em balanço, tendo assim uma determinada rigidez com seus 

parâmetros geométricos, como mostra a Eq. (10),  
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onde L  é o comprimento, E  o módulo de elasticidade de Young e I  o momento de inércia da 

viga. Neste trabalho, adotou-se por fazer a análise de vibração da viga fazendo a alteração do 

seu comprimento L e mantendo a velocidade de rotação do motor constante. A Fig. (2) ilustra 

a concepção da construção do instrumento. 

 
 

Figura 2. Ilustração do sistema viga-amortecedor-excitação 

 Fonte: Autor 

Tomando a Eq. (10), pode-se reescrever que a frequência natural pode ser expressa em função 

do comprimento da viga. Logo, 
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Desta forma, a razão de frequências r se torna 
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Por consequência, a Eq. (6) se torna somente a Eq. (13), 
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2. MATERIAIS E MÉTODOS 

Com as ideias já traçadas de como construir a bancada, decidiu-se utilizar um 

micromotor de CD player de alta rotação, a construção de circuito dimmer para que fosse 

possível transformar a tensão elétrica de 127 V em 12 V para rotações em média de 2500 rpm, 

uma régua de 40 centímetros por possuir baixa rigidez, um disco compacto e madeiras do tipo 

MDF com 16 cm e 40 cm de comprimento, apropriadas para a confecção da estrutura. A 

ilustração da Fig. (3) mostra como o aparato deverá ser após a finalização da sua construção. 

 

 

 
Figura 3. Ilustração do sistema desenvolvido  

Fonte: Autor 



Vale salientar que, para fins de falta de facilitar a análise, o sistema o montado não 

contou com a atuação de um amortecedor. Logo, dada esta condição, percebe-se que as 

equações preditas sofrerão drásticas reduções devido ao fator de amortecimento   se tornar 

nulo. Também vale ressaltar que, mesmo que seja o amortecimento seja desconsiderado, há a 

atuação de força resistiva do ar pode gerar diferenças consideráveis nos resultados. Assim, as 

análises utilizando formas de amortecimento ficarão para próximas etapas. Na etapa de 

montagem, primeiro certificou-se que os materiais possuíam dimensões, então logo foram feitas 

as marcações para realizar os cortes. A Fig. (4) mostra a etapa predita. 

 

  
 

Figura 4. Etapa de cortes das madeiras 

 Fonte: Autor. 

Como etapa posterior, foram feitos os parafusamentos para fixação das madeiras 

superior e inferior que farão o engastamento da régua usada como viga. Tal etapa precisou-se 

inserir oito parafusos para que não houvesse movimento angular horizontal da régua, como 

registra a Fig. (5). 

   
 

Figura 5. Etapa de parafusamento para fixação 

Fonte: Autores 

Para a geração de vibração por desbalanceamento, foi utilizado um micromotor da 

marca Mabuchi do modelo RF-500TB-12560. Tais especificações podem ser vistas n a Fig. (6). 

Após ela, as figuras foram extraídas das especificações do frabricante com os dados de 

parâmetros de dimensionamento e performance do micromotor. 

 



  
 

Figura 6. Micromotor para a geração de vibração 

Fonte: Autor. 

Na Fig. (7), extraída das especificações do fabricante, tem-se os dados de performance 

do equipamento de aplicação em sistemas de áudio e visual, como CD Player, DVD Player e 

VCR, tendo massa aproximadamente de 45 g e saída de potência aproximadas com faixa de 

0,01 a 2,00 W. 

 

 
Figura 7. Dados de especificações gerais do micromotor 

 Fonte: Mabuchi Motor 

Na Fig. (8) pode se obter os dados dimensionais do micromotor, que possui sentido de 

rotação anti-horárica, diâmetro de 32,0 mm e eixo de 35,0 mm de comprimento. 

 
 

Figura 8. Dados de dimensões do micromotor 

Fonte: Mabuchi Motor 

A Fig. (9) mostra os gráficos de performance do micromotor sendo submetido à tensão 

de 6,00 V. Nota-se que o equipamento possui eficiência máxima um pouco açém de 50% 

quando está submetido à corrente de 0,50 A, possuindo uma velocidade de rotação por minutos 

de aproximadamente 2180 rpm e torque de 1,24 mN·m. 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 9. Dados de performance do micromotor  

 Fonte: Mabuchi Motor 

 

Na etapa final, foi construído um circuito dimmer para controlar a voltagem, 

transformando de 127 para 12 V. A Fig. (10) mostra o esquema de circuito eletrônico utilizado, 

que é a ilustração de como é interpretado. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Esquema e construção do circuito eletrônico 

 Fonte: Autor. 

Porém, como o micromotor, nesta etapa, será de velocidade constante, não considerou 

a presença do potenciômetro para que não faça interferências no sinal de corrente por ser uma 

resistência variável. 

3. RESULTADOS 

Na Figura (11) mostra o aparato montado. Foi utilizado fita isolante e para fixar melhor 

o micromotor na extremidade em balanço da régua e para que a vibração não gere quebra na 

soldagem dos fios de voltagem, pois devido a alta vibração, os estânho, que é o material de 

solda, possui rigidês alta, mas se torna quebradiço quando é submetido à ciclos de forças. Nota-

se também a utilização de um CD para ser o disco de balanço, acoplado com o mesmo 

componente que é suporte do disco dentro de um equipamento CD Player. E para gerar a 

vibração de teste, foi colado um parafuso com fita isolante em uma posição do disco para servir 

de massa excêntrica. 

 

 

  

 

 

 

Figura 11. Projeto finalmente montado 

 Fonte: Autores 



Foi realizado testes do projeto com sucesso e verificou-se comportamentos bastente 

interessantes. Não se pôde determinar nenhum dado experimental devido à falta de 

instrumentos de medição, em contrapartida, foi comprovado que o equipamento possui 

comportamentos condizentes ao que rege à teoria de que, com o crescimento da viga, a rigidez 

diminui. 

Em um dos comportamentos foi possível verificar que, ao se ligar o micromotor 

próximo à base de engastamento da régua, a vibração da mesma possui amplitudes bastante 

altas e, quando se faz o afastamento do motor, isto é, com o crescimento da viga, a sua 

frequência de vibração e a velocidade de rotação do micromotor começam a diminuir. Isto 

indica que, nesta região onde acontece tal comportamento, as frequências natural e de excitação 

do sistema tendem a se conscidir e gerar a ressonância do sistema. Logo, um pouco mais adiante 

com o crescimento da viga, o fenômeno desaparece e o micromotor passa a rotacionar com mais 

velocidade e a viga passa a vibra com baixas amplitudes, porém com alta frequência devido ao 

aumento da frequência de exitação. 

4. CONCLUSÕES 

Com a construção deste trabalho, percebeu-se o quanto é interessante e importante o 

estudo de vibrações mecânicas para a engenharia. Uma vez que se pode ver na prática o 

comportamento de um sistema vibratório, a teoria que rege o comportamento passa a se tornar 

mais sólida e compreensível. Assim, a meta de aplicar e formular hipótese de gerar um sistema 

vibratório que utiliza oscilação forçada por um sistema rotativo desbalanceado foi concretizada. 

Desta forma, o trabalho construído também pode ser utilizado para fins didádicos nas 

disciplinas de Física e Engenharia quando o assunto for o estudo de oscilações, levando em 

consideração a importância do dimensionamento de componentes, da escolha de materiais e 

principalmente os fatores que podem solucionar problemas de vibrações prejudiciais em 

sistemas mecânicos, tais como a iminência presença de geração de ressonância e batimento. 
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