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1. INTRODUÇÃO  

Na área de Engenharia, a Matemática Aplicada é fundamental para explicação de fenômenos físicos, 

de forma a ser essencial para o entendimento de diversos tipos de sistemas reais. Com base nisso, os métodos 

numéricos e a modelagem computacional permitem a simulação de alguns casos a fim de prever o 

comportamento de uma estrutura. Nesse sentido, o presente trabalho busca uma modelagem matemática na 

área da Dinâmica Vibracional de Estruturas de interesse da Engenharia Civil.  

Um carregamento é dito dinâmico quando sua magnitude, direção, sentido e/ou ponto de aplicação são 

funções do tempo (Brandão, 1996). Em vista disso, as estruturas não estão sujeitas apenas a carregamentos 

estáticos, mas conta com eventos aleatórios que podem ou não ser em função do tempo. A exemplo disso, o 

vento é um dos principais agentes em uma estrutura de Engenharia Civil que pode ser considerado um 

carregamento dinâmico.  

Em um sistema vibracional dinâmico, o principal objeto de estudo é a ressonância, que ocorre quando 

a frequência natural de um elemento coincide com a frequência da força externa. Por conta disso, um sistema 

começa a ter uma sobreposição de suas frequências e passa a aumentar excessivamente a amplitude das 

deformações, sendo prejudicial para seu sistema de forças.   

   

2. METODOLOGIA  

A metodologia do trabalho seguiu os seguintes passos: Primeiramente foi feito uma revisão 

bibliográfica na área de dinâmica vibracional e modelagem matemática. Logo em seguida, foi selecionado o 

sistema a ser analisado, que foi uma caixa d’água, por conta de sua facilidade na modelagem. Posteriormente, 

foi determinada o tipo de carregamento aplicado na estrutura e feito uma modelagem matemática para sua 

solução.   

O tipo de carregamento que será aplicado na estrutura será uma força exponencial crescente, que varia 

de acordo com uma frequência. O local da aplicação da força será na extremidade da caixa d’água e será 

perpendicular ao seu eixo, causando deformações laterais. O modelo estrutural e o modelo matemático são 

representadas pela figura 01:  
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Figura 01: modelo estrutural representativo e modelagem matemática do sistema  

Fonte: Adaptado de RAO (2009)  

  

As propriedades dos materiais são representadas por: E (módulo de elasticidade), K (constante de 

amortecimento), δ (coeficiente de amortecimento viscoso). A força aplicada no sistema será do tipo 

exponencial crescente, que aumentará de acordo com um coeficiente de crescimento β, como descrito pela 

equação 01:  

   (01)  

𝐹 = 𝐹0. 𝑒𝛽.𝑡. cos(𝜔. 𝑡)  

Onde 𝐹0 é a força inicial, “e” a constante de Euller, 𝜔 a frequência da força e t o tempo de aplicação. 

Com base nessa formulação de força externa e através da Segunda Lei de Newton, a equação que rege o 

comportamento do sistema será:  

  

   (02)  

Onde m, δ e k são parâmetros que dependem do material e de sua geometria. A massa que a caixa  

d’água comporta será de 15 toneladas (15 000 kg), o coeficiente de amortecimento será determinado pelo seu 

coeficiente de amortecimento crítico multiplicado pelo fator de amortecimento do concreto armado:  

  

 𝛿 = 𝛿𝑐.𝜉  (03)  

  

Sendo 𝛿𝑐 o coeficiente de amortecimento crítico ( o fator de amortecimento do concreto, 

que será considerado de 0,7%. Além disso, a constante de elasticidade k será determinada pela seguinte 

equação:  

  

   (04)  

  

 Através da resistência dos materiais, a constante de elasticidade do sistema pode ser encontrada por  

esses três parâmetros: módulo de elasticidade E, segundo momento de inércia da seção transversal dos pilares 

I, e comprimento dos pilares l. O módulo de elasticidade será considerado de 30Gpa, a seção transversal dos 

pilares será de 30x40 cm (I=0,0016𝑚4) e l = 7m. Para esse caso, como serão 4 pilares arranjados 

paralelamente, a constante de elasticidade equivalente será a soma dos 4 pilares (𝑘𝑒𝑞 = 4𝑘).  



  
  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Para a solução numérica do sistema, foi realizado um código no software Scilab para a solução da 

equação 02. Considerando que é uma Equação Diferencial Ordinária de segunda ordem, todos os parâmetros 

e valores escolhidos para o sistema, foram feitos 3 ensaios com diferentes frequências da força externa.   

  
  

Figura 02: resposta do sistema com frequência de 5 rad/s Fonte: 

autores, 2019.  

  

  
Figura 03: resposta do sistema com frequência de 10,58rad/s 

Fonte: autores, 2019.  

  



  
  

  

  

Figura 04: resposta do sistema com frequência de 15rad/s Fonte: 

autores, 2019.  

  

A frequência natural do sistema é da ordem de 10,5808 rad/s, analisando os resultados das figuras 02 

e 04 e comparando com o da figura 03, que chega na ordem de 400mm, observa-se que o fator ressonância 

predomina no quesito tamanho das deformações, o que acaba prejudicando a estrutura. Todos os ensaios foram 

analisados em um tempo de 5s, para simular uma carga com curta duração.  

4.CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Na concepção de um projeto estrutural, é muito importante a consideração de um carregamento 

dinâmico, visto que sua frequência de aplicação influencia diretamente na amplitude das deformações de uma 

estrutura. A viabilidade no dimensionamento de peças estruturais quando considerada uma situação como a 

apresentada deve ser analisada com base em uma visão de custo-benefício e um levantamento de cargas que 

podem ser causados na região.   
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