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RESUMO
O avanço da ciência e tecnologia na área da construção civil proporcionou a
construção de obras mais esbeltas e com maiores vãos, porém quando excitadas por
carregamentos dinâmicos elas estão sujeitas a vibração excessiva, o que causa
desconforto aos usuários e diminui a vida útil da estrutura. O objetivo deste trabalho
foi estudar os dispositivos do tipo Absorvedores Dinâmicos de Vibração (ADV’s)
analisando sua influência e eficácia no controle das vibrações de estruturas do tipo
pórtico. Para isso foi realizada a análise dinâmica numérica da estrutura primária para
identificar a função resposta em frequência e os primeiros modos de vibração,
utilizando o Método de Elementos Finitos (MEF) e o software ANSYS®. A partir desta
análise foram determinados os parâmetros ideais do dispositivo: rigidez, razão de
massas entre a massa do ADV e da estrutura primária e o amortecimento para
controlar a primeira frequência natural do pórtico. Dois pórticos foram analisados,
sendo o primeiro de um pavimento e o outro de três pavimentos. Os ADV’s foram
modelados como uma viga engastada livre com massa concentrada na ponta,
utilizando a equação de Euler-Bernoulli. Estes ADV’s foram acoplados nas estruturas
e as mesmas análises numéricas anteriores foram realizadas, na qual foi observado
uma redução na amplitude de deslocamento. Para o pórtico de três pavimentos foi
realizada a análise da posição de acoplamento do ADV na estrutura primária e
verificou-se que ao posicionar o ADV no terceiro pavimento, local que apresenta
maiores amplitudes de deslocamento, o dispositivo foi mais eficiente no controle de
vibrações. O ADV com relação de massas de 25,00% apresentou o melhor
desempenho na redução da amplitude de vibrações nos dois casos estudados. Outros
valores de relações de massas também foram investigados e os dispositivos também
reduziram as amplitudes de deslocamento quando acoplados na estrutura primária,
mostrando que os ADV’s são dispositivos eficientes para o controle de vibrações do
primeiro modo de vibrar das estruturas estudadas neste trabalho.
Palavras-chave: Análise dinâmica, absorvedor dinâmico de vibração, controle de
vibração.
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SUFIATTI, FABIANA DA ROSA. Vibration control in frames using dynamic
vibration absorbers. Dissertation – Postgraduate Program in Civil Engineering,
Federal Technological University of Paraná. Pato Branco, 2021.
ABSTRACT
The advancement of science and technology in the area of civil construction has
provided the construction of slimmer works with larger spans, but when excited by
dynamic loading they are subject to excessive vibration, which causes discomfort to
users and reduces the structure's useful life. The aim of this dissertation was to study
Dynamic Vibration Absorbers (DVA's) devices, analyzing their influence and
effectiveness in controlling the vibrations of frame-type structures. For this, a numerical
dynamic analysis of the primary structure was performed to identify the frequency
response function and the first modes of vibration, using the Finite Element Method
(FEM) and ANSYS® software. From this analysis, the ideal parameters of the device
were determined: stiffness, the mass ratio between the mass of the DVA and the
primary structure, and the damping to control the frame's first natural frequency. Two
frames were analyzed, the first with one floor and the other with three floors. The DVA's
were modeled as a free beam with concentrated mass at the tip, using the EulerBernoulli equation. These DVA's were coupled to the structures and the same
numerical analyzes were carried out, in which a reduction in the displacement
amplitude was observed. For the three-story frame, the analysis of the coupling
position of the DVA in the primary structure was performed and it was found that when
positioning the DVA on the third floor, a place with greater displacement amplitudes,
the device was more efficient in controlling vibrations. The DVA with a mass ratio of
25.00% showed the best performance in reducing the amplitude of vibrations in the
two cases studied. Other values of mass ratios were also investigated and the devices
also reduced the displacement amplitudes when coupled to the primary structure,
showing that DVA's are efficient devices for controlling vibrations of the first vibrating
mode of the structures studied in this dissertation.
Keywords: Dynamic analysis, dynamic vibration absorber, vibration control.
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INTRODUÇÃO

O fenômeno da vibração vem sendo estudado pela humanidade desde a
invenção dos instrumentos musicais, por volta de 3000 a.C., quando surgiu o interesse
por este tema, estando presente até os dias atuais (RAO, 2008). Existem vibrações
desejadas, como a vibração da corda de um violão, que é responsável pelo som que
ouvimos, e vibrações indesejadas, provocadas pelo vento e terremotos em estruturas,
por exemplo.
As vibrações indesejadas em estruturas são causadas por ações dinâmicas,
que podem ser definidas como ações que variam com o tempo, em magnitude,
direção, posição e/ou sentido e geram forças de inércia relevantes. As vibrações
causadas pelas ações dinâmicas podem danificar a estrutura, provocar fadiga dos
materiais e afetar a utilização das estruturas no que se refere ao conforto dos usuários.
Com a evolução da construção civil proporcionada pelo aumento da
resistência dos materiais e controle dos métodos executivos, estruturas cada vez mais
esbeltas vêm sendo projetadas e construídas conseguindo atender maiores vãos.
Porém, essas estruturas estão sujeitas a vibrações e possuem uma capacidade menor
de dissipar energia. Por isso, são necessários estudos para caracterizar
matematicamente as ações externas dinâmicas, analisando as consequências das
oscilações, para um dimensionamento assertivo dos componentes e das ligações da
estrutura (SORIANO, 2014).
Estruturas esbeltas são mais flexíveis e essa flexibilidade leva ao aumento
das vibrações, que causam desconfortos e podem afetar a sua segurança quando os
carregamentos dinâmicos são gerados pela ação de terremotos, ventos, tráfego
intenso, maquinários, dentre outros, o que torna necessário aplicar técnicas para
redução das vibrações (AVILA, 2002).
Segundo Rossato et al. (2016) o controle de vibrações é uma técnica muito
utilizada que tem por objetivo a redução da amplitude de vibração por meio da
instalação de dispositivos à estrutura. Esse controle pode ser do tipo passivo, ativo ou
híbrido e é feito por meio da inserção de dispositivos na estrutura.
O controle passivo é muito utilizado, devido ao seu baixo custo de instalação
e ao fato dele não precisar de fontes de energia externa, sendo confiável na falta de
energia elétrica. Os Absorvedores Dinâmicos de Vibração (ADV’s) são dispositivos de
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controle de vibrações do tipo passivo, eles consistem em um sistema secundário
adicionado a um sistema estrutural primário, podendo atuar em qualquer frequência,
cuja vibração ou ruído irradiado se deseja controlar (HOLANDA, 2018).
Este trabalho busca estudar os ADV’s passivos analisando a sua influência e
eficácia no controle das vibrações de um pórtico. Para isso foi realizado um estudo
numérico por meio do Método de Elementos Finitos (MEF) com o software ANSYS®,
na qual foram analisados um pórtico com um pavimento e um pórtico com três
pavimentos, com o acoplamento de ADV’s para o controle de vibrações do primeiro
modo de vibração de ambas as estruturas primárias.
O ADV foi modelado por meio da teoria de Euler-Bernoulli, como uma viga
engastada com massa concentrada na ponta, pois a massa da haste não pôde ser
desprezível quando comparada ao valor da massa pontual. Os parâmetros do ADV
como rigidez, relação de massas, amortecimento, comprimento da haste e massa
concentrada na ponta foram determinados de modo que atendessem ao
equacionamento proposto por Den Hartog (1985) para um ADV amortecido
otimamente sintonizado.
A resposta dinâmica das estruturas primárias foi determinada por meio da
análise modal e da análise dinâmica das mesmas. A análise modal consiste em
determinar as frequências naturais e os modos de vibrar da estrutura. Por meio da
análise dinâmica foram determinados os deslocamentos e acelerações das estruturas
e foram determinadas as respostas no domínio do tempo e da frequência.

1.1.1 Objetivo geral
O objetivo deste trabalho é estudar o comportamento dinâmico de duas
estruturas do tipo pórtico antes e depois de inserir um dispositivo do tipo Absorvedor
Dinâmico de Vibração (ADV).

1.1.2 Objetivos específicos
 Realizar análise modal numérica e análise dinâmica das estruturas
utilizando o software ANSYS®;
 Determinar os parâmetros para um absorvedor dinâmico de vibrações;
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 Realizar análise modal numérica e análise dinâmica das estruturas com
o ADV;
 Analisar a influência dos parâmetros do ADV no controle de vibrações
das estruturas;
 Analisar a influência da posição de acoplamento do ADV;
 Comparar os resultados obtidos nas simulações antes e depois da
inserção do ADV.
No Capítulo Erro! Fonte de referência não encontrada. é apresentada uma
revisão bibliográfica sobre o tema nas quais são definidos os principais conceitos
estudados neste trabalho bem como uma análise dos trabalhos já desenvolvidos na
área.
A metodologia e equacionamento utilizados no desenvolvimento do trabalho
é apresentada no Capítulo 3. O trabalho foi dividido em três casos: o Caso 1 consiste
no estudo de um pórtico de um pavimento; No Caso 2 um pórtico de três pavimentos
é estudado e a análise da posição do acoplamento do ADV nessa estrutura também
é investigada; O Caso 3 consiste no dimensionamento de um ADV para o pórtico de
três pavimentos utilizando um material com amortecimento conhecido.
Os resultados para os três casos são apresentados no Capítulo 4. Na
sequência tem-se as considerações finais e referências nos Capítulos 5 e 6,
respectivamente.
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2

CONCEITOS FÍSICOS DO PROBLEMA

Neste capítulo são apresentados os conceitos físicos do problema estudado
por meio de uma revisão bibliográfica sobre o tema.

2.1

AÇÕES DINÂMICAS E CONTROLE DE VIBRAÇÃO

As estruturas são sistemas físicos que submetidos a ações externas estão
sujeitas à transmissão de esforços. Essas ações são classificadas como dinâmicas
quando variam com o tempo (em magnitude, direção, posição e/ou sentido) e geram
forças de inércia relevantes. Elas são responsáveis por causar vibrações na estrutura
que podem danificá-la, provocar fadiga dos materiais e afetar a utilização no que se
refere ao conforto e segurança dos usuários (SORIANO, 2014). Ações dinâmicas
podem ser provocadas por terremotos, pelo vento, pelo tráfego de pessoas e veículos,
funcionamento de máquinas, entre outras.
Quando a frequência natural da estrutura coincide com a frequência de
excitação ocorre o fenômeno conhecido como ressonância, resultando em grandes
amplitudes de deslocamento, causando desconforto aos usuários, diminuindo a vida
útil e podendo até levar a estrutura ao colapso. O controle de vibrações é realizado
para evitar este tipo de situação e aumentar a vida útil das estruturas.
Em geral, um sistema vibratório inclui um meio para armazenar energia
potencial (mola ou elasticidade), um meio para armazenar energia cinética (massa ou
inércia) e um meio de perda gradual de energia (amortecedor). A vibração do sistema
consiste na transferência alternada de sua energia potencial para energia cinética e
de energia cinética para energia potencial. Se o sistema for amortecido, certa
quantidade de energia é dissipada em cada ciclo de vibração (RAO, 2008).
Os sistemas vibratórios podem ser discretos ou contínuos. Sistemas discretos
possuem um número finito de graus de liberdade, enquanto que sistemas contínuos
possuem infinitos graus de liberdade. Geralmente sistemas contínuos são
aproximados como sistemas discretos e suas soluções são obtidas de uma maneira
mais simples (RAO, 2008).
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Um sistema de controle de vibrações tem por objetivo a redução da amplitude
de vibração por meio da instalação de dispositivos à estrutura. Estes dispositivos
podem ser ativos, passivos ou híbridos (ROSSATO et al., 2016).

2.1.1 Controle passivo
Segundo Avila (2002), um sistema de controle passivo é dado pela instalação
de um ou mais dispositivos na estrutura que absorvem ou consomem uma parte da
energia transmitida pelas ações dinâmicas, reduzindo a dissipação dessa energia na
estrutura principal. Essa dissipação ocorre tanto pela conversão da energia cinética
em calor, como também pela transferência de energia entre os modos de vibração.
Os

principais

mecanismos

utilizados

para

controle

passivo

são:

amortecedores de massa, amortecedores estruturais e sistemas de isolamento de
base. Amortecedores de massa controlam a resposta da estrutura por meio da
transferência de energia entre a estrutura principal e uma massa auxiliar.
Amortecedores estruturais dissipam a energia durante o processo de deformação.
Sistemas de isolamento de base desacoplam o movimento da estrutura das vibrações
do solo. Essa última técnica consiste na instalação de um isolamento na fundação da
estrutura (AVILA, 2002).
Os sistemas de controle passivo possuem algumas vantagens em relação aos
outros sistemas. São elas: Possuem baixo custo para instalação; funcionamento
simples e de fácil instalação; não dependem de uma fonte de energia externa, se
tornando mais confiáveis na falta de energia elétrica.
As desvantagens desse sistema estão relacionadas à sua faixa de frequência
de trabalho restrita, o que causa uma eficiência reduzida quando trabalham fora da
faixa de frequência do dispositivo.

2.1.2 Controle ativo
O controle ativo é realizado por meio da aplicação de forças na estrutura com
atuadores alimentados por fontes externas de energia. Sensores são posicionados
em determinados pontos da estrutura com o objetivo de medir tanto a excitação como
a resposta e então, utilizando um computador ou um sistema embarcado, as
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magnitudes das forças são calculadas em tempo real por meio de algoritmos de
controle ativo.
Sistemas de controle ativos são utilizados quando a estrutura necessita de
adaptação a diferentes tipos de frequências de excitação (ROSSATO et al., 2016). De
acordo com a ação que a estrutura está submetida, o sistema calcula qual a melhor
força e parâmetros de amortecimento para controlar a vibração causada por esta
ação.
Uma das vantagens desse sistema é que ele é capaz de se adaptar às
mudanças de parâmetros tanto no carregamento, como também da estrutura, não
possuindo uma faixa de frequência limitada, como no controle passivo. Porém o
sistema também tem desvantagens, tais quais o alto consumo de energia para
geração das forças de controle, alto custo para instalação e manutenção além de
pouca confiabilidade em ocasião falta de energia elétrica.

2.1.3 Controle híbrido
O controle híbrido é uma combinação do controle ativo com o controle passivo.
O sistema exige forças de magnitudes menores nos atuadores e amplia a faixa de
frequência de funcionamento. Em casos de falta de energia elétrica, o seu
componente passivo ainda oferece certo grau de proteção à estrutura. A parcela ativa
entra em funcionamento quando a resposta da estrutura excede a capacidade de
dissipação de energia da parcela passiva (AVILA, 2002).

2.2

ANÁLISE MODAL E ANÁLISE DINÂMICA

Análise dinâmica e análise modal são procedimentos utilizados para
determinar as características do sistema estrutural que será estudado. Por meio da
análise dinâmica são determinados os valores dos deslocamentos e acelerações. A
análise modal é um procedimento realizado para determinar as características
dinâmicas essenciais de uma estrutura, como frequências naturais, modos de vibrar
e fatores de amortecimento. Ela baseia-se no fato de que a resposta de vibração de
um sistema dinâmico, que não varia com o tempo, pode ser expressa como a
combinação linear de um conjunto de movimentos harmônicos simples chamados de
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natural e modos de vibrar. Cada um destes modos é descrito em termos de seus
parâmetros modais, que são: frequência natural, amortecimento modal, padrão de
deslocamento e suas características, como rigidez e material (FU & HE, 2001).
Segundo Almeida (2010) a análise modal pode ser desenvolvida teoricamente
e experimentalmente. Na análise modal teórica primeiro se determinam as
propriedades físicas e geométricas do sistema a ser analisado, como massa, a rigidez
e o amortecimento. Depois encontram-se as frequências naturais, os modos de vibrar
e os fatores de amortecimento. Um método numérico muito utilizado para a
determinação dos parâmetros modais é o Método de Elementos Finitos (MEF). Com
os parâmetros modais definidos é possível realizar a análise dinâmica e por meio dela
prever a resposta do sistema estrutural em função de uma excitação, que determinará
um conjunto de respostas ao longo do tempo e de Funções Resposta de Frequência
(FRF).
Por meio da análise dinâmica são determinados os deslocamentos e
acelerações da estrutura. Para isso é necessário determinar a equação de movimento
da mesma, que é dada por (CHOPRA, 2012):
𝑀𝑥̈ + 𝐶𝑥̇ + 𝐾𝑥 = 𝑓(𝑡),

(1)

na qual assume-se que a estrutura tenha comportamento linear elástico e esteja
sujeita a uma força dinâmica externa, sendo M, C e K respectivamente as matrizes de
massa, amortecimento e rigidez, 𝑓(𝑡) o vetor das forças dinâmicas externas, 𝑥, 𝑥̇ e
𝑥̈ os respectivos vetores deslocamento, velocidade e aceleração. Caso a estrutura
esteja em vibração livre, o vetor das forças dinâmicas externas é igual a zero.
O deslocamento e velocidade iniciais devem ser especificados para resolução
do problema, normalmente a estrutura está em repouso antes do início da excitação
dinâmica, de modo que o deslocamento e velocidade iniciais sejam iguais a zero
(CHOPRA, 2012).
A solução geral da equação diferencial, Equação (1), é dada pela soma da
solução homogênea com a solução particular. Como a equação diferencial é de
segunda ordem, duas constantes de integração aparecem na solução e são
encontradas a partir das condições iniciais, aplicadas na solução geral.
Considerando vibração livre, a solução homogênea da Equação (1) é da
forma:
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𝑥(𝑡) = 𝑋𝑒 ,

(2)

𝑥̇ (𝑡) = 𝑆𝑋𝑒 ,

(3)

𝑥̈ (𝑡) = 𝑆 𝑋𝑒 ,

(4)

nas quais 𝑋 e 𝑆 são constantes. Substituindo as Equações (2), (3) e (4) na Equação
(1), sabendo que a força externa é igual a zero, tem-se:
(𝑀𝑆 + 𝐶𝑆 + 𝐾)𝑋𝑒
Sabe-se que 𝑋𝑒

= 0.

(5)

é diferente de zero, logo assume-se que:
(6)

(𝑀𝑆 + 𝐶𝑆 + 𝐾) = 0.

A solução da Equação (6) é calculada a partir das raízes da equação
característica 𝑆 e 𝑆 :
𝑆

,

=−

𝐶
±
2𝑀

𝐶
2𝑀

−

𝐾
.
𝑀

(7)

Segundo RAO (2008) o amortecimento crítico, 𝐶 , é definido como o valor da
constante de amortecimento 𝐶 para o qual o radical na Equação (7) torna-se zero, ou
seja:

𝐶
2𝑀

𝐶 = 2𝑀

𝐾
= 0,
𝑀

(8)

𝐾
= 2𝑀𝜔 ,
𝑀

(9)

−

tal que o termo 𝜔 é a frequência natural, dada por:

𝜔 =

𝐾
.
𝑀

(10)
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Para qualquer sistema amortecido, o fator de amortecimento 𝜁 é definido
como a razão entre a constante de amortecimento e a constante de amortecimento
crítico, conforme Rao (2008):
𝜁=

𝐶
.
𝐶

(11)

De acordo com o valor do fator de amortecimento, o sistema pode ser
classificado como:
Sistema subamortecido: 𝜁 < 1;
Sistema criticamente amortecido: 𝜁 = 1;
Sistema superamortecido: 𝜁 > 1.

2.3

ABSORVEDORES DINÂMICOS DE VIBRAÇÃO

Segundo Inman (1994 apud OLIVEIRA, 2014) o Absorvedor Dinâmico de
Vibração (ADV) é um dispositivo de controle de vibrações passivo clássico que possui
parâmetros concentrados de massa, rigidez e amortecimento. Uma vez conectado a
um determinado sistema excitado por uma força harmônica externa, chamado sistema
primário, o ADV é capaz de absorver a energia vibratória no ponto de conexão e
promover uma redução dos níveis de vibração do sistema primário.
A adição de um ADV em uma estrutura tem como finalidade a redução da
amplitude do pico de ressonância para o valor mais baixo possível, fazendo com que
amplificações menores ao longo de uma faixa de frequência próxima à de ressonância
possam ser atingidas (AVILA, PERRONI & BRITO, 2006).
Segundo Maurer (2011) o ADV deve ser posicionado no local de maior
vibração da estrutura garantindo assim a maior eficiência com o menor esforço
possível, uma vez que para os parâmetros fixos de massa, rigidez e amortecimento
do sistema principal existe um conjunto ideal de massa, rigidez e amortecimento do
dispositivo secundário que será definido para as configurações do sistema principal.
Os principais objetivos da utilização do ADV são para prevenção do
desconforto sentido pelos usuários e para aumentar a vida útil em fadiga da estrutura.
O dispositivo irá vibrar em ressonância fora de fase em relação à estrutura primária,
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quando excitado na frequência natural, resultando em dissipação de energia térmica.
Por isso, na seleção dos parâmetros do ADV, busca-se o ajuste da frequência natural
de vibração do dispositivo secundário com a frequência natural selecionada da
estrutura (LOURENCO, 2011). Os principais tipos de ADV’s são o tipo pêndulo,
amortecedor de massa sintonizado (AMS) e viscoelásticos.
O ADV do tipo pêndulo é preso na estrutura e o movimento desta excita o
dispositivo, transferindo parte da energia de um sistema para outro, reduzindo a
demanda de dissipação de energia nos elementos da estrutura, reduzindo assim as
chances de danos estruturais devido às vibrações excessivas. O ADV do tipo pêndulo
pode ser normal ou invertido e seu período de vibração é dependente do comprimento
do seu cabo (GOMEZ, 2007).
O ADV do tipo AMS consiste em uma massa, uma mola e um amortecedor
que são ligados à estrutura principal com o objetivo de reduzir a resposta dinâmica da
mesma. A frequência do AMS é sintonizada para uma frequência particular da
estrutura e quando a estrutura for excitada ele vai vibrar fora de fase com o movimento
da estrutura. A energia atuante no sistema primário é transferida para o sistema
secundário, reduzindo assim sua vibração. Existe também a opção de instalar
múltiplos AMS na estrutura, para conseguir controlar mais de um modo de vibrar.
Estes dispositivos são denominados AMSM – Amortecedor de Massa Sintonizado
Múltiplo (OLIVEIRA, 2012).
Battista e Pfeil (2005) projetaram um sistema de múltiplos amortecedores de
massa sintonizados, que foram instalados na Ponte Rio-Niterói para evitar grandes
amplitudes de oscilações induzidas pelo vento. Foram instalados 32 AMSM dentro das
vigas do vão central da ponte, com duas toneladas cada. Os AMSM instalados na
ponte consistem em caixas de aço presas por molas a uma estrutura metálica. Quando
a ponte começar a balançar devido a ação do vento, eles entram de imediato em
operação, produzindo forças de inércia (de controle) que irão contrabalancear as
forças produzidas pela estrutura. A instalação deste dispositivo na ponte foi
responsável pela redução de 80% na amplitude de oscilação da estrutura.
Existem também Absorvedores Dinâmicos Viscoelásticos, que consistem na
utilização de materiais como borracha, neoprene, entre outros elastoméricos. Ele é
formado por uma massa na qual é fixado um material resiliente (material viscoelástico)
e este é fixado ao sistema primário (VALE, 2006). A primeira utilização deste tipo de
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absorvedor para redução da amplitude de oscilação em um edifício foi no World Trade
Center, em Nova York, em 1969 (SOUZA, 2015).
O pioneiro no estudo dos ADV’s foi o alemão Hermam Frahm em 1909, que
estudou e utilizou um ADV de 1 Grau de Liberdade (GDL) no controle de vibrações
torcionais em projetos de eixos de hélices de navios. O ADV passivo clássico foi
estudado por Hartog e Ormondrouyd em 1928, os quais estudaram um ADV
amortecido inserido em um sistema primário sem amortecimento. Eles introduziram a
teoria dos pontos invariantes que evoluiu para a relação ótima de amortecimento para
o ADV inserido em um sistema primário sem amortecimento. Desde então vários
pesquisadores vêm estudando os ADV’s e suas propriedades empregados no controle
de vibrações de estruturas, para assegurar condições satisfatórias de operação,
segurança e conforto (ELIAS & MATSAGAR, 2017).
Barros (2009) propôs uma metodologia para o projeto ótimo de Absorvedor
Dinâmico de Vibração Multimodal (ADVM) destinado a atenuar os níveis de vibração
nas vizinhanças de vários picos de ressonância simultaneamente. Ele trabalhou com
uma configuração de ADVM que consiste em uma associação de lâminas dispondo
de discos circulares em suas extremidades, sendo as lâminas conectadas a um núcleo
rígido, conforme Figura 1. A fixação do ADVM à estrutura primária é feita por meio do
núcleo rígido, com uma haste rígida, de forma que as lâminas vibrem em flexão, na
direção perpendicular ao plano do ADVM.
Figura 1: Geometria proposta por Barros (2009) para o ADV Multimodal

FONTE: BARROS (2009)

A configuração adotada é formada por componentes estruturais contínuos, ao
invés de ADVM’s de parâmetros concentrados, uma vez que eles oferecem maior
flexibilidade de projeto e facilidade de construção. O projeto consiste na determinação
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das dimensões das lâminas e discos que compõem cada par, de modo que uma de
suas frequências naturais, na condição engastada-livre, coincida com o valor da
frequência natural de um modo-alvo da estrutura primária. O núcleo rígido é
construído de modo a ser muito mais rígido em flexão do que as vigas do ADVM, de
modo que não haja interação dinâmica entre as lâminas, fato que permite que seus
projetos sejam feitos de forma independente um do outro. Com essa configuração
Barros (2009) conseguiu resultados numéricos satisfatórios, porém os resultados dos
ensaios experimentais tiveram índices de sucesso inferiores àqueles obtidos nas
simulações numéricas. Ele atribui esses resultados à diversos fatores tais como
imprecisões geométricas e discrepâncias introduzidas na montagem do ADVM à
estrutura primária.
Méndez (2014) estudou numericamente os Absorvedores Dinâmicos de
Vibração

Passivos

Multimodais

(ADVPMM’s)

e

propôs

uma

metodologia

computacional para projetar estes dispositivos. Para isto ele utilizou o Método de
Elementos Finitos (MEF) acoplado à heurísticas de otimização global na busca dos
parâmetros construtivos de quatro diferentes modelos de ADVPMM’s para controlar
múltiplos modos de vibrar de uma viga em balanço. Segundo Cheng e Huang (2004
apud Méndez 2014) a relação entre as massas (µ) não deve ser maior que 15% para
esse tipo de dispostivo, por isso a relação de massas utilizada não ultrapassou esse
limite, para garantir uma boa aplicabilidade dos ADVPMM’s.
Lin (2017) desenvolveu um amortecedor de massa sintonizado, que
posicionado no topo de um edifício de 20 andares controlou os três primeiros modos
de vibração quando o edifício foi excitado pela base, simulando o efeito de terremoto.
Avila et al. (2017) estudaram um pórtico com 10 andares, reduzido à apenas um grau
de liberdade e controlaram a vibração por meio de um amortecedor de massa com
pêndulo invertido, o qual apresentou resultados satisfatórios.
Wang et al. (2020) propuseram um novo amortecedor de massa passivo, o
qual denominaram de “asymmetric nonlinear energy sink” (Asym NES). O dispositivo
é caracterizado pela integração de forças de restauração lineares e não lineares para
mitigar as respostas indesejadas em estruturas. O modelo do Asym NES pode ser
observado na Figura 2.
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Figura 2: Modelo Asym NES

FONTE: Adaptado de WANG et al. (2020).

Ele foi utilizado no controle de vibração de um pórtico de três andares e seu
desempenho foi comparado ao de um Amortecedor de Massa Sintonizado (AMS),
apresentando resultados satisfatórios no controle de vibração da estrutura. A
modelagem experimental do dispositivo pode ser observada na Figura 3. O Asym
NES também foi implantado em um pórtico de seis andares e submetido a excitações
sísmicas, se mostrando eficaz no controle da vibração durante terremotos.
Figura 3: Modelo experimental do Asym NES

FONTE: Adaptado de WANG et al. (2020).
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Magdaleno e Lorenzana (2020) estudaram um procedimento para estimar as
propriedades modais de um AMS já instalado na estrutura. O método é baseado na
transmissibilidade da aceleração medida entre a massa móvel do AMS e sua estrutura
de montagem. O método foi validado em um modelo de laboratório e depois aplicado
a uma passarela em grande escala, fornecendo uma boa estimativa da frequência
natural e da taxa de amortecimento do dispositivo. O modelo de laboratório consistia
em duas lâminas engastadas-livres, com uma massa na extremidade livre e o
amortecimento inserido no AMS por meio de imãs permanentes que se moviam na
frente de uma placa de cobre. O experimento foi realizado para dois casos distintos:
com baixo amortecimento (𝜁=0,0071) e alto amortecimento (𝜁=0,155). Na Figura 4
pode ser observada a influência do amortecimento na FRF do sistema.
Figura 4: Influência do amortecimento na FRF do sistema

FONTE: Adaptado de MAGDALENO E LORENZANA (2020)

Mustaffer et al. (2020) apresentou em seu trabalho um ADV não linear (NDVA)
com um mecanismo de rigidez linear por partes ajustável para aumentar a largura de
banda de supressão da vibração. O mecanismo é constituído por uma viga em balanço
restrita por dois blocos de limite vertical e horizontalmente ajustáveis em ambos os
lados da posição de equilíbrio da viga. Na Figura 5 pode-se observar o modelo do
NDVA proposto e a posição dos blocos que restringem o movimento da viga, alterando
sua rigidez.
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Figura 5: Modelagem do NDVA

FONTE: Adaptado de MUSTAFFER et al. (2020).

As propriedades estáticas e dinâmicas do NDVA proposto foram investigadas
experimentalmente primeiro para diferentes posições dos blocos de limite. Em
seguida, o desempenho do NDVA foi comparado com o DVA linear em termos de
largura de banda de supressão de vibração, separação de frequências de ressonância
e capacidade de lidar com problemas de sintonia. No geral, o NDVA parece superar o
DVA linear e é mais tolerante no caso de problemas de sintonia. O modelo
experimental do NDVA apresentado pelos autores pode ser observado na Figura 6.
Figura 6: Modelo experimental do NDVA

FONTE: Adaptado de MUSTAFFER et al. (2020).
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2.3.1 Parâmetros ótimos do ADV
Segundo Valencia (2007) o objetivo de inserir um ADV em um sistema
estrutural é diminuir ao valor mais baixo possível os deslocamentos da estrutura e
para isso os parâmetros do ADV, como massa, amortecimento e rigidez, deverão ser
apropriados para a estrutura que se pretende estudar.
Den Hartog foi um dos primeiros pesquisadores que estudou os absorsores
dinâmicos. Ele estudou sistemas com um grau de liberdade, generalizando a sistemas
com vários graus de liberdade, sem nenhum tipo de amortecimento e submetidos a
excitações harmônicas, obtendo expressões para a determinação dos parâmetros
ótimos dos ADV’s.
O valor ótimo para o fator de amortecimento de um ADV, proposto por Den
Hartog (1985) é dado por:

𝜁ó

=

3µ
,
8(1 + µ)

(12)

na qual 𝜁 é o fator de amortecimento do ADV e µ a razão entre a massa do ADV e a
massa da estrutura primária.
O valor ótimo do amortecimento é determinado com o objetivo de fazer a curva
de reposta em frequência da estrutura ser a mais plana possível nos picos A e B,
conforme apresentado na Figura 7. Observa-se que estes picos surgem naturalmente
com a aplicação do ADV na estrutura, que divide o pico original em dois outros picos
laterais.
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Figura 7: Curva de resposta para um ADV amortecido otimamente sintonizado

FONTE: CUNHA JR (2004)

Ren (2001) estudou uma variação do modelo de Den Hartog, tal que alterou
o ponto de conexão do amortecedor do ADV, conforme apresentado na Figura 8.
Figura 8: Comparação entre o método de Den Hartog e Ren
a) Método proposto por Den Hartog (1956) b) Método proposto por Ren (2001)

FONTE: Ren, 2001

Com o modelo desenvolvido, Ren (2001) determinou que para o valor do
amortecimento ótimo do ADV:

30

𝜁ó

=

3µ
.
8(1 − 0.5µ)

(13)

Ren (2001) observou que ao conectar o elemento de amortecimento do ADV
à uma estrutura de base, a redução da vibração da estrutura é mais eficaz do que
utilizando o modelo de ADV apresentado por Den Hartog (1985), com a mesma
relação de massas. Embora o modelo proposto não seja usual para o projeto de um
ADV.
De acordo com Rossato et al. (2016) a determinação dos parâmetros ótimos
para instalação de um Amortecedor de Massa Sintonizado (AMS) depende do tipo de
ação à qual a estrutura está sujeita. Para ação sísmica os autores utilizam o método
de Villaverde (1980, 1985), e o dimensionamento deve satisfazer a seguinte equação:

|𝜁 − 𝜁 | = 𝜙

µ,

(14)

tal que 𝜁 é o amortecimento da estrutura; 𝜁 o amortecimento do AMS, o qual deverá
ser escolhido o maior possível, devendo ficar abaixo do amortecimento crítico, para
que ocorra a dissipação de energia, caso contrário não ocorrerá a oscilação do AMS;
e 𝜙 é o modo de vibração, a qual se deseja efetuar o controle de amplitudes.
Rossato et al. (2016) estudaram a razão de massas ideal de um AMS para o
controle de vibrações em uma estrutura de nove pavimentos submetido à excitação
sísmica. Para isto eles variaram a relação de massas, chegando a um valor ótimo de
µ=0,03 para a estrutura em estudo. Os autores ressaltam que não é interessante que
a relação de massas seja um valor muito alto, pois isso pode sobrecarregar a
estrutura, aumentar seu custo e dificultar a instalação do AMS. Para cada frequência
de sintonização haverá uma relação de massa ótima correspondente para a redução
das amplitudes da resposta da estrutura. No trabalho em questão os autores
estudaram a frequência natural do primeiro modo.
Cunha Jr. (2004) em seu trabalho de avaliação numérica e experimental de
ADV’s ativos e adaptativos observou que quanto menor a razão de massas, mais
estreita é a banda operacional do ADV.
Barros (2009) desenvolveu um Absorvedor Dinâmico de Vibrações Multimodal
(ADVM), que trabalhou no controle de vibração das quatro primeiras frequências
naturais de uma placa, sendo a massa do ADVM inserido correspondente a 2% da
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massa da estrutura primária. Ele trabalhou inicialmente sem amortecimento no ADVM,
verificando que ao inserir o ADVM na estrutura, surgem antirressonâncias nos valores
das frequências naturais, porém surgem também duas novas ressonâncias próximas
destas frequências, o que torna o ADVM eficiente em bandas de frequências muito
limitadas em torno das frequências-alvo. Tal situação foi contornada com a inserção
de amortecimento modal de 2% no ADVM, que fez com que houvesse uma diminuição
considerável nas amplitudes de vibração, confirmando a necessidade de inclusão de
amortecimento no ADVM.
A posição de instalação do ADV também influenciará no seu funcionamento,
segundo Valencia (2007) quanto mais próximos do local de maior deslocamento se
situem os ADV’s, maior será a redução da resposta vibratória. Elias & Matsagar (2017)
notaram a partir de uma revisão de literatura que o AMS é comumente colocado no
piso superior e ajustado para a frequência fundamental da estrutura principal. Sendo
eficaz quando está perfeitamente sintonizado com a primeira frequência modal e é
recomendado para controlar a resposta estrutural sob excitações de vento.

2.4

MÉTODO DE ELEMENTOS FINITOS

O Método de Elementos Finitos (MEF) teve o seu surgimento por volta de
1940, dentro da engenharia aeronáutica, na qual utilizou esse conceito matemático
para solucionar o problema de se minimizar a massa das estruturas dos aviões e
melhorar a resistência dos materiais. Já possuíam matrizes como resultado dessa
análise, porém a formulação ainda não era genérica e era aplicada apenas a
problemas específicos (RODRIGUES FILHO, 2007).
Zienkiewicz e Cheung (1967) divulgaram um trabalho com ideias de uma
aplicação mais abrangente do MEF, no qual substitui-se o conceito físico pela
matemática equivalente. O problema passou a ser descrito matematicamente. Por
isso qualquer problema que possuísse uma formulação variacional poderia ser
aplicado o MEF. Segundo MU et. al. (2015) atualmente uma formulação muito utilizada
é a formulação de Galerkin, que permite partir da equação diferencial do problema e
chegar a um sistema matricial.
O princípio do MEF consiste em se dividir o domínio de estudo em diversos
subdomínios, dividir em elementos pequenos o bastante para que o erro associado a
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essa subdivisão seja o menor possível. Em cada elemento do domínio é aplicada uma
função interpoladora, ou função de base, ou função de forma, para se obter uma
solução em todo o elemento. A escolha dessa função de interpolação está
intimamente relacionada ao erro do método e por isso, deve ser escolhida
adequadamente. A procura de uma solução aproximada numa coleção de
subdomínios é realizada devido ao fato de que é mais fácil representar uma função
não-trivial como uma coleção de polinomiais simples, conforme Figura 9.
Figura 9: Função de aproximação por partes

FONTE: Reddy, 2006.

Segundo Reddy (2006) o MEF possui três caraterísticas diferentes que
explicam sua superioridade em relação a outros métodos. A primeira delas é que um
domínio geometricamente complexo, conforme Figura 10-a, pode ser representado
como uma coleção de subdomínios geometricamente simples, chamados de
elementos finitos (Figura 10-b). Cada elemento finito (Figura 10-c) é visto como um
domínio independente, aqui a palavra domínio se refere a região geométrica sobre a
qual as equações são resolvidas. A segunda característica citada por Reddy (2006) é
que sobre cada elemento finito, equações algébricas entre as quantidades de
interesse são desenvolvidas utilizando as equações governantes do problema.
Terceiro, todos os elementos são agrupados (colocados novamente em suas posições
originais do domínio total) conforme Figura 10-d, utilizando condições de continuidade
ou descontinuidade entre elementos.
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Figura 10: Representação de um domínio bidimensional por uma coleção de triângulos e
quadriláteros

FONTE: Reddy, 2006.

34

3

METODOLOGIA

Neste capítulo é apresentada a metodologia utilizada para realização deste
trabalho, na Figura 11 é apresentado um esquema geral de como o trabalho se
desenvolveu.
Figura 11: Esquema da metodologia

FONTE: A AUTORA (2021)
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3.1

CASO 1: PÓRTICO COM UM PAVIMENTO

O objeto de estudo do Caso 1 é um pórtico de um pavimento modelado
numericamente por meio do Método de Elementos Finitos (MEF), utilizando o
ANSYS®. O computador utilizado para as análises foi um Notebook Samsumg com
processador Intel Core i5 e SSD adaptado de 500gb.
O pórtico foi composto por 4 (quatro) pilares e 2 (duas) chapas, conforme
apresentado na Figura 12 e suas propriedades são apresentadas na Tabela 1. Para
realização de ensaios experimentais em laboratório a escolha dos materiais ocorreu
devido a existência de um pórtico com essas características.

Tabela 1: Características do modelo numérico

Propriedades do material dos pilares (Serra Nicholson
Bimetal Extraflex)
Módulo de Elasticidade – E (GPa)

215,70

Densidade - ρ (kg/m³)

7117,8

Coeficiente de Poisson

0,30

Seção H x B (mm)

1,60 x 12,70

Vão livre – L (mm)

267,00

Fator de Amortecimento (ζ)

0,01

Propriedades do material dos pavimentos - Madeira
Módulo de Elasticidade – E (GPa)

3,776

Densidade - ρ (kg/m³)

682,02

Coeficiente de Poisson

0,30

Massa - m0 (g)

400

Espessura chapa 0 (mm)

19,55

Massa - m1 (g)

386

Espessura chapa 1 (mm)

18,87

Dimensões (mm)

150 x 200

FONTE: SILVA et al. (2019)

36

Figura 12: Pórtico estudado

FONTE: A AUTORA (2021)

3.1.1 Modelagem da estrutura – MEF
Os pavimentos foram modelados como elementos sólidos. Os pilares foram
modelados como elementos de placa, pois possuem a espessura muito menor que as
outras dimensões, conforme é sugerido por Souza et al. (2017) a utilização de
elementos de placa ou sólidos não alteram os resultados, desde que seja obedecida
a razão de aspecto mínima. Porém o elemento tipo sólido possui o número de nós e
graus de liberdade maior que o elemento de placa gerando um aumento considerável
no tempo de processamento.
A conexão entre pavimentos e pilares foi realizada por meio dos recursos
Node Merge e Contact Bonded do ANSYS® (Apêndice A). Para a utilização do recurso
Node Merge é necessário que os nós dos elementos estejam alinhados ou próximos
em uma distância menor que o limite configurado. Foram criadas emendas entre
pilares e pavimentos, conforme apresentado na Figura 13 com o objetivo de ter
controle sobre as conexões e poder garantir o alinhamento entre nós na conexão.
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Figura 13: Elementos de ligação utilizados entre pilares e pavimentos

FONTE: A AUTORA (2021)

O pavimento inferior, utilizado como base da estrutura, foi modelado como um
sólido único e teve sua face inferior engastada. O pavimento superior, no qual foi
acoplado o ADV, foi divido em dois sólidos iguais. Essa consideração foi realizada
para garantir o alinhamento dos nós entre pavimento e ADV no acoplamento, que foi
posicionado na parte central do pavimento. Uma chapa de massa desprezível foi
inserida entre os dois sólidos do pavimento superior, conforme apresentado na Figura
14, para fazer a conexão entre ADV e pórtico.
Figura 14: Elementos do pavimento superior

FONTE: A AUTORA (2021)

A malha utilizada foi do tipo hexaédrica regular, que foi escolhida devido a
geometria da estrutura. Para obter resultados com maior acurácia e assegurar que a
malha utilizada seja confiável foi realizada a análise convergência de malha. Para isto,
as dimensões dos elementos eram alteradas e os valores das frequências naturais
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eram simuladas, até que os valores destas frequências não sofressem mais variações,
a fim de obter a melhor resposta com uma boa resolução de malha.
A dimensão adotada para os elementos dos pavimentos foi igual à largura dos
pilares, para garantir o alinhamento dos nós e utilizar o recurso Node Merge. A
dimensão dos elementos dos pilares foi alterada até atingir a convergência das seis
primeiras frequências naturais da estrutura.
O erro associado a cada dimensão de elemento foi calculado por meio de:

𝐸𝑟𝑟𝑜 , =

𝑓𝑛 , − 𝑓𝑛 ,
,
𝑓𝑛 ,

(15)

tal que, 𝑓𝑛 é a frequência natural, i é o modo de vibrar associado a frequência natural,
j é a dimensão do elemento e c é a dimensão do menor elemento utilizado na análise,
que foi quando o valor convergiu para um valor constante.

3.1.2 Análise harmônica e análise transiente
A análise harmônica foi realizada no ANSYS® com o objetivo de identificar a
resposta da estrutura no domínio da frequência e determinar a FRF (Função Resposta
em Frequência) do sistema. Por meio dessa análise foi identificado em qual frequência
ocorre o maior deslocamento, isto é a primeira frequência natural do sistema.
Para isto foi aplicada uma força impulsiva de 1N no centro do pavimento
superior, na direção do eixo X, conforme apresentado na Figura 15. Os resultados
foram medidos no intervalo de 5 Hz a 15 Hz e a quantidade de pontos na frequência
foi de 300.
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Figura 15: Força aplicada no pavimento superior

FONTE: A AUTORA (2021)

A análise transiente foi realizada com o objetivo de identificar a resposta da
estrutura no domínio do tempo. A força de excitação foi aplicada no centro do
pavimento superior, na mesma posição da análise harmônica. A força de excitação
aplicada na análise transiente foi variável e é dada por:
𝐹(𝑡) = sen(𝜔𝑡),

(16)

tal que 𝜔 é a frequência de excitação em rad/s, nesse caso foi utilizada a primeira
frequência natural do pórtico; e t é o tempo, que variou de 0 a 5 segundos.
Segundo Morgan (2015) o passo de tempo para realização da análise
transiente pode ser calculado por:

∆𝑡 =

tal que 𝑓

1
20𝑓

,

(17)

é frequência do modo de maior interesse.

Neste estudo de caso foi definido realizar o dimensionamento do ADV para
atuar na primeira frequência natural da estrutura, que é de 11,204 Hz. Assim, usando
a Equação (17) o passo de tempo para realização da análise transiente foi de 0,0045s.
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3.1.3 Dimensionamento do ADV
O material utilizado para modelagem do ADV foi o aço estrutural com suas
propriedades apresentadas na Tabela 2.
Tabela 2: Dados do material do ADV

Módulo de Elasticidade – E (GPa)

200

Densidade – ρ (kg/m3)

7850

Espessura – e (mm)

1,25

Largura – b (mm)

25

FONTE: ANSYS®

A espessura e a largura do ADV foram mantidas constantes para todas as
análises, pois o objetivo foi analisar o comportamento dos parâmetros, alterando
apenas o comprimento do ADV e da massa em sua ponta.
O momento de inércia foi calculado por meio de:

𝐼

=

𝑏𝑒
.
12

(18)

ADV’s passivos não amortecidos são eficientes quando a frequência de
excitação for constante, situação dificilmente verificada na prática (CUNHA JR., 2004).
Ao inserir um ADV não amortecido na estrutura, ele eliminará o pico de ressonância
original na curva de resposta, mas irá introduzir dois novos picos. Assim quando a
excitação se aproximar destes valores ele ainda sofrerá grandes amplitudes de
vibração. Para reduzir essas amplitudes, pode ser inserido um ADV amortecido. Para
estudar a influência do amortecimento do ADV na amplitude de vibração da estrutura,
o amortecimento ótimo para o ADV foi calculado por meio da Equação (12).
A relação de massas foi calculada por meio de:

µ=

sendo 𝑀

𝑀
𝑀 ,

,

,

ó

as massas equivalentes, que foram calculadas por meio de:

(19)
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𝑀

𝑀

, ó

,

=

=

𝐾
𝜔 ,

4×𝐾
𝜔 , ó

(20)

,

,

(21)

,

para o ADV e para o pórtico, respectivamente. A rigidez equivalente para um pilar é
dada por (RAO, 2008):

𝐾

,

=

12 × 𝐸

×𝐼

ó

𝐿

ó

,

(22)

considerando o pilar como uma viga fixa-fixa com deslocamento da extremidade,
conforme Figura 16.
Figura 16: Viga fixa-fixa com deslocamento da extremidade

FONTE: RAO (2008)

Admitindo-se uma haste de seção transversal uniforme e uma massa pontual,
conforme apresentado na Figura 17, o ADV foi modelado como uma viga em balanço
com uma carga concentrada, P, aplicada na extremidade livre (RAO, 2008).
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Figura 17: Modelo do ADV

FONTE: Adaptado de RAO (2008)

A deflexão transversal da viga, 𝛿, devido à carga, é dada por:

𝛿=

A rigidez do ADV, 𝐾

𝑃𝐿
.
3𝐸𝐼

(23)

, é dada pela relação entre 𝑃 e 𝛿, e calculada por meio

de:
𝐾

=

3𝐸𝐼
,
𝐿

(24)

na qual 𝐸 é o módulo de elasticidade do material da haste; 𝐼 é o momento de inércia
da haste em relação ao seu centro de gravidade; e 𝐿

, é o comprimento da haste.

A relação entre frequências naturais, 𝑓, é dada por:

𝑓=

𝜔
𝜔 ,

,
ó

.

(25)
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Para o dimensionamento de um ADV sem amortecimento o valor de 𝑓 é igual
a 1 (RAO, 2008). Porém, para alcançar um projeto ótimo de um ADV amortecido, Rao
(2008, p. 330) orienta que a relação entre frequências seja dada por:

𝑓=

1
.
1+µ

(26)

Definido o valor da relação de massas com base no valor da frequência natural
da estrutura primária na qual o ADV vai atuar, são calculados os valores do
comprimento da haste e da massa concentrada na ponta.
Para se alcançar uma precisão maior no dimensionamento do ADV, foi
também levada em consideração a massa da haste (viga) do ADV. Por isso o ADV
foi modelado por meio da teoria de Euler-Bernoulli como uma viga bidimensional, com
parâmetros de massa e rigidez, conforme Figura 18.
Figura 18: Modelo baseado na teoria de Euler-Bernoulli

FONTE: Adaptado de Barros (2009).

A primeira frequência natural da viga-engastada livre com massa concentrada
na extremidade é dada por (BLEVINS, 1979):

𝜔

na qual: 𝜔

,

,

=

3𝐸𝐼
,
33
𝐿 (𝑀 + 140 𝑀 )

(27)

é a primeira frequência natural da viga engastada-livre; 𝑀 é a massa

da viga; 𝑀 é a massa concentrada na extremidade livre da viga; 𝐸𝐼 é o módulo de
rigidez à flexão da viga; e 𝐿 o comprimento total da viga.
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Conforme apresentado na Equação (27) a massa equivalente do ADV pode
ser calculada por meio de (BLEVINS, 1979):

𝑀

,

=𝑀+

33
𝑀,
140

(28)

e isolando o comprimento 𝐿 na Equação (27) chega-se a:

3𝐸𝐼
𝜔 𝑀 ,

𝐿 =

(29)

.

A massa equivalente do ADV foi calculada multiplicando a razão de massas
pela massa equivalente do pórtico. Com este valor foi possível definir o comprimento
da haste e calcular a massa da viga por meio de:
𝑀 = 𝐿 ×𝑏×𝑒×𝜌

ç

,

(30)

e a massa concentrada na ponta foi então definida por meio de:

𝑀= 𝑀

,

−

33
𝑀 .
140

(31)

Espessura e largura foram determinadas de tal modo que o ADV pudesse ser
modelado como elemento de placa. Após a modelagem, suas frequências naturais
foram calculadas. Foi realizada a análise de convergência de malha variando a
quantidade de elementos até que os valores das frequências naturais convergissem
para um valor constante. A análise modal, análise harmônica e análise transiente da
estrutura foram realizadas novamente após o acoplamento do ADV. Para análise da
influência dos parâmetros do ADV no comportamento dinâmico da estrutura foram
dimensionados e inseridos sete dispositivos com relação de massas, amortecimento,
comprimento da haste e massa concentrada na ponta diferentes. Os valores de razão
de massas adotados para estes sete ADV’s estão apresentados na Tabela 3.
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Tabela 3: Razões de massas para análise paramétrica do ADV do Caso 1

µ (%)

ADV 1

ADV 2

ADV 3

ADV 4

ADV 5

ADV 6

ADV 7

5,00

8,69

10,86

16,07

25,00

50,00

10,00

FONTE: A AUTORA (2021)

3.2

CASO 2: PÓRTICO COM TRÊS PAVIMENTOS

Com o Caso 1, as características de um ADV e sua influência na estrutura
foram estudadas. Para o Caso 2 foi realizado o dimensionamento de um ADV para
controlar a vibração do primeiro modo de flexão de um pórtico com três pavimentos,
conforme apresentado na Figura 19. Para o Caso 2 foi considerado um pórtico de três
andares, cujas propriedades geométricas e materiais de cada pavimento estão
apresentadas na Tabela 4. As propriedades geométricas e materiais adotadas para
as colunas foram as mesmas que para o Caso 1.
Tabela 4: Propriedades pavimentos Caso 2

Propriedades do material dos pavimentos - Madeira
Módulo de Elasticidade – E (GPa)

3,776

Densidade - ρ (kg/m³)

682,02

Coeficiente de Poisson

0,30

Massa - m0 (g)

400

Espessura chapa 0 (mm)

19,55

Massa - m1 (g)

386

Espessura chapa 1 (mm)

18,87

Massa – m2 (g)

385

Espessura chapa 2 (mm)

18,82

Massa – m3 (g)

385

Espessura chapa 3 (mm)

18,82

Dimensões das chapas (mm)

150 x 200

FONTE: SILVA et al. (2019)
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Figura 19: Modelo numérico do pórtico do Caso 2

FONTE: A AUTORA (2021)

3.2.1 Modelagem da estrutura – MEF
A modelagem do Caso 2 seguiu o mesmo procedimento descrito para o Caso
1, com os pilares modelados como elementos de placa e os pavimentos como
elementos sólidos. Os três pavimentos foram divididos em Lado A e Lado B e possuem
uma chapa de massa desprezível entre os lados, para acoplamento entre ADV e
pavimentos. A conexão entre pilares e pavimentos foi realizada utilizando emendas.
A malha utilizada para o Caso 2 foi a mesma descrita para o Caso 1, sendo
que a quantidade e a dimensão dos elementos para os pilares e chapas foram
mantidas.

3.2.2 Análise harmônica e análise transiente
A análise harmônica foi realizada aplicando uma força impulsiva de 1N no
centro do 3º pavimento, conforme apresentado na Figura 20. Os resultados foram
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medidos no intervalo de 0 Hz a 25 Hz e quantidade de pontos na frequência foi de
750.
Figura 20: Força aplicada no 3º pavimento

FONTE: A AUTORA (2021)

A força de excitação para realização da análise transiente foi aplicada no
centro do 3º pavimento, mesma posição da análise harmônica. Sua magnitude foi
variável, conforme a Equação (16), sendo a frequência de excitação igual a primeira
frequência natural do pórtico (4,69 Hz). O tempo variou de 0 a 5 segundos e o passo
de tempo para realização da análise transiente, conforme a Equação (17), foi de 0,01s.

3.2.3 Dimensionamento do ADV
O material utilizado para a modelagem do ADV é apresentado na Tabela 2 e
o método de dimensionamento seguiu o mesmo procedimento apresentado para o
Caso 1.
Para o cálculo da relação de massas no Caso 2 a massa equivalente do
pórtico foi calculada considerado o modelo apresentado na Figura 21.
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Figura 21: Modelo equivalente do Caso 2

FONTE: Adaptado de RAO (2008)

A rigidez de cada pavimento foi calculada individualmente e a rigidez
equivalente calculada foi determinada por (RAO, 2008):
1
1
1
1
=
+
+ ,
𝐾
𝐾
𝐾
𝐾

(32)

para molas em série, em que:

𝐾 =𝐾 =𝐾 =

4 × 12 × 𝐸

ó

𝐿

×𝐼

ó

.

(33)

O ADV foi modelado e inserido na estrutura e a análise modal, análise
harmônica e análise transiente foram realizadas novamente após o acoplamento. Para
análise da influência dos parâmetros do ADV no comportamento dinâmico da estrutura
do Caso 2 foram dimensionados e inseridos sete ADV’s com relação de massas,
amortecimento, comprimento da haste e massa concentrada na ponta diferentes. Os
valores de razão adotados para estes sete ADV’s estão apresentados na Tabela 5.
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Tabela 5: Razões de massa para análise paramétrica do ADV do Caso 2

µ (%)

ADV 1

ADV 2

ADV 3

ADV 4

ADV 5

ADV 6

ADV 7

5,0

8,0

10,0

19,0

25,0

50,0

10,0

Fonte: A AUTORA (2021)

3.2.4 Análise da posição de acoplamento do ADV na estrutura
Segundo Maurer (2011) o ADV deve ser posicionado no local de maior
vibração da estrutura, garantindo assim a maior eficiência com o menor esforço
possível. Segundo Valencia (2007) quanto mais próximos do local de maior
deslocamento se situem os ADV’s, maior será a redução da resposta vibratória.
Para verificar o comportamento dinâmico da estrutura e analisar a influência
da posição de acoplamento do ADV, a sua posição foi alterada e a medição da
resposta dinâmica foi realizada.
O ADV foi posicionado inicialmente no 3º pavimento, conforme Figura 22-a. A
análise harmônica e análise transiente foram realizadas com pontos de medição de
resposta posicionados no centro dos 3 pavimentos. O ADV foi posicionado
posteriormente no 2º e 1º pavimentos, conforme Figura 22-b e Figura 22-c,
respectivamente, e a resposta foi novamente medida em todos os pavimentos.
Figura 22: a) ADV posicionado no 3º pavimento; b) ADV posicionado no 2º pavimento; c) ADV
posicionado no 1º pavimento
(a)
(b)
(c)

FONTE: A AUTORA (2021)
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3.3

CASO 3: DIMENSIONAMENTO DO ADV COM AMORTECIMENTO PRÉDETERMINADO

Para que seja viável reproduzir as simulações dos Casos 1 e 2 em laboratório,
deve ser utilizado material com amortecimento conhecido ou que possa ser
determinado por meio de ensaios. Por isso o Caso 3 tem como objetivo dimensionar
o

ADV

considerando

um

valor

de

amortecimento

pré-determinado

como

amortecimento ótimo e a determinação dos demais parâmetros por meio da
metodologia de dimensionamento utilizada nas Seções 3.1 e 3.2.
Isolando a razão de massas na Equação (12) tem-se uma equação de 3º grau
para resolver, conforme apresentado abaixo:
8𝜁 (µ + 3µ + 3µ + 1) − 3µ = 0.

(34)

Definindo-se a razão de massas que será utilizada, os demais parâmetros do
ADV são determinados conforme apresentado na Seções 3.1.3. e 3.2.3.
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4

RESULTADOS

Nessa seção são apresentados e discutidos os resultados obtidos para os três
casos estudados.

4.1

CASO 1: PÓRTICO DE UM PAVIMENTO

O objeto de estudo do Caso 1 foi um pórtico de um pavimento modelado
numericamente por meio do MEF, utilizando o ANSYS®.

4.1.1 Caso 1 sem ADV
A análise de convergência de malha para o pórtico foi realizada conforme
apresentado na Seção 3.1. Os resultados obtidos estão apresentados na Tabela 6.

Dimensão dos
elementos dos
pilares (mm)

Tabela 6: Análise de convergência de malha
Dimensão dos
elementos dos
pavimentos

fn1

fn2

fn3

fn4

fn5

fn6

(mm)

160

12,7

13,091

123,720

131,230

494,78

521,57

557,10

80

12,7

11,531

70,019

73,455

149,90

150,03

155,58

40

12,7

11,273

68,744

72,509

129,84

129,92

134,42

20

12,7

11,185

68,338

72,251

123,78

123,85

128,04

10

12,7

11,204

67,927

71,829

122,97

123,05

127,23

5

12,7

11,203

67,688

71,575

122,60

122,68

126,83

2,5

12,7

11,200

67,645

71,570

122,05

122,13

126,27

FONTE: A AUTORA (2021)

A partir dos valores apresentados na Tabela 6 plotou-se o gráfico apresentado
na Figura 23, na qual é possível observar que os valores da frequência natural
começam a convergir para dimensões dos elementos dos pilares menores que 40 mm.
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Figura 23: Gráfico da análise de convergência

FONTE: A AUTORA (2021)

Na Figura 24 é apresentado o gráfico da análise de convergência da primeira
frequência natural, que é a frequência de interesse desse estudo. Nesse gráfico é
possível observar o valor da primeira frequência natural converge quando a dimensão
dos elementos dos pilares é menor ou igual a 20 mm.
Figura 24: Análise de convergência para primeira frequência natural

FONTE: A AUTORA (2021)
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Na Figura 25 são apresentados os erros associados às seis primeiras
frequência naturais. Observa-se que para a dimensão dos elementos de 80 mm o erro
se aproxima de 20% para as frequências mais altas.
Figura 25: Erro associado a cada frequência natural

FONTE: A AUTORA (2021)

Na Figura 26 é apresentado o erro da primeira frequência natural, na qual é
observado que para dimensões de elementos menores que 40 mm o erro está abaixo
de 2%.
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Figura 26: Erro da primeira frequência natural

FONTE: A AUTORA (2021)

Para o caso da malha com dimensão de elementos de 10 mm o erro da
primeira frequência natural é de 0,04%. Assim, neste trabalho foi adotado essa
dimensão de elemento para a construção da malha, o que resultou para o Caso 1 uma
malha com 3.329 nós e 636 elementos, conforme é ilustrado na Figura 27.
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Figura 27: Malha do pórtico

FONTE: A AUTORA (2021)

Na Tabela 7 são apresentadas os valores das 6 primeiras frequências naturais
da estrutura e na Figura 28 é apresentada a primeira forma modal do pórtico do Caso
1, que é o modo de interesse desse estudo.
Tabela 7: Resultados Caso 1 sem ADV

Modo de vibrar

Frequência (Hz)

1

11,204

2

67,927

3

71,829

4

122,97

5

123,05

6

127,23

FONTE: A AUTORA (2021)
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Figura 28: Primeiro modo de vibrar do Caso 1 sem ADV

FONTE: A AUTORA (2021)

A análise harmônica para o Caso 1 foi realizada no intervalo de 5 Hz a 15 Hz.
A FRF para a estrutura sem ADV é apresentada na Figura 29. A amplitude de
deslocamento máxima foi de 22,65 mm e ocorreu na frequência de 11,20 Hz, primeira
frequência natural da estrutura.
Figura 29: FRF do Caso 1 sem ADV

FONTE: A AUTORA (2021)
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A análise transiente do Caso 1 foi realizada no intervalo de 0 a 5 segundos,
com uma frequência de excitação igual a primeira frequência natural da estrutura, para
avaliar uma situação de ressonância. O resultado é apresentado na Figura 30 e como
pode ser observado a amplitude de deslocamento aumenta com o tempo.
Figura 30: Resposta no Domínio do Tempo - Caso 1 sem ADV

FONTE: A AUTORA (2021)

4.1.2 Dimensionamento do ADV
Para análise da influência dos parâmetros do ADV no comportamento
dinâmico do sistema, sete ADV’s foram dimensionados conforme apresentado na
Seção 3.1.3. Na Tabela 8 são apresentados os valores da razão de massas (µ), fator
de amortecimento (𝜁), massa concentrada na ponta (𝑀) e comprimento da haste (𝐿)
determinados para os ADV’s, o código utilizado para o cálculo é apresentado no
Apêndice C.

58

Tabela 8: Parâmetros dos ADV's dimensionados para o Caso 1

Parâmetro

ADV 1

ADV 2

ADV 3

ADV 4

ADV 5

ADV 6

ADV 7

µ (%)

5,00

8,69

10,86

16,07

25,00

50,00

10,00

𝜻

0,127

0,159

0,173

0,196

0,219

0,236

-

𝑴 (g)

7,39

27,39

38,54

64,58

108,18 228,25

𝑳 (mm)

283,681

241,45

227,13

205,51

186,35 167,02 217,95

34,98

FONTE: A AUTORA (2021)

A análise de convergência de malha para os ADV’s foi realizada alterando a
quantidade de elementos da malha, conforme apresentado na Tabela 9. Com 64
elementos, o erro associado a primeira frequência natural do ADV 1, com 𝐿 = 283,68
mm, foi de 0,04%. Assim a malha adotada para todos os ADV’s se manteve com essa
configuração.
Tabela 9: Análise de convergência de malha ADV 1

Quantidade

fn1

fn2

fn3

fn4

fn5

fn6

8

10,804

81,265

214,47

290,00

326,8

942,61

16

10,708

72,504

212,35

224,14

283,71

505,99

32

10,673

70,454

206,12

211,57

281,84

423,62

64

10,662

69,941

201,93

211,26

281,31

406,23

128

10,659

69,811

200,89

211,12

281,16

402,04

256

10,658

69,778

200,63

211,05

281,12

401,00

512

10,658

69,77

200,57

211,02

281,11

400,74

1024

10,658

69,768

200,55

211,01

281,11

400,68

de elementos

FONTE: A AUTORA (2021)

Na Figura 31 é apresentada a malha utilizada para o ADV 1.

1 As análises não levaram em consideração o efeito da gravidade, por isso quando o
comprimento da haste resultou em um valor maior que o vão livre entre pavimentos o ADV foi acoplado
invertido, externamente ao pavimento superior (Apêndice B).
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Figura 31: Malha do ADV 1

FONTE: A AUTORA (2021)

Na Tabela 10 são apresentadas as frequências naturais dos ADV’s para o
primeiro modo de vibrar calculadas analiticamente para cada relação de massas
correspondente e a frequência do ADV simulada no ANSYS®, na condição
engastado-livre. A diferença entra estas frequências, para cada ADV, é também
apresentada nesta tabela e pode-se observar que quanto maior a relação de massas
maior é o erro.
Tabela 10: Frequência natural ADV's

𝒇𝒏 (Hz)

𝒇𝒏 (Hz)

│𝒇𝒏,𝐚𝐧𝐚𝐥í𝐭𝐢𝐜𝐚 −

Erro

analítica

numérica

𝒇𝒏,𝐧𝐮𝐦é𝐫𝐢𝐜𝐚 │

(%)

0,952

10,670

10,662

0,008

0,075

8,69

0,920

10,308

10,358

0,050

0,485

ADV 3

10,86

0,902

10,106

10,164

0,058

0,574

ADV 4

16,07

0,862

9,653

9,718

0,065

0,673

ADV 5

25,00

0,800

8,963

9,030

0,067

0,748

ADV 6

50,00

0,667

7,469

7,531

0,062

0,830

ADV 7

10,00

1,000

11,204

11,270

0,066

0,589

µ (%)

𝒇

ADV 1

5,00

ADV 2

FONTE: A AUTORA (2021)

A massa concentrada na ponta foi inserida por meio do comando Point Mass
do ANSYS® direto na geometria, conforme apresentado nas Figuras 32 e 33.
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Figura 32: Comando Point Mass

FONTE: ANSYS®
Figura 33: ADV 5 com massa concentrada na ponta

FONTE: A AUTORA (2021)

4.1.3 Caso 1 com ADV
Após o dimensionamento dos ADV’s, os mesmos foram acoplados ao pórtico para realizar a
análise modal conforme apresentado na Figura 34. Os valores das frequências naturais após o
acoplamento são apresentados na

Tabela 11.
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Tabela 11: Resultados das frequências do Caso 1 com ADV

Frequência (Hz)
Modo de

ADV 1

ADV 2

ADV 3

ADV 4

ADV 5

ADV 6

ADV 7

1

9,159

8,786

8,597

8,166

7,531

6,246

9,167

2

12,498

12,447

12,485

12,564

12,651

12,703 13,238

3

66,284

64,824

64,214

62,639

59,935

53,351 64,795

4

68,089

68,097

68,099

68,102

68,105

68,107

5

70,097

83,483

91,672

108,16

123,08

123,08 101,87

6

123,09

123,09

123,09

123,09

123,13

123,10 123,09

vibrar

68,10

FONTE: A AUTORA (2021)
Figura 34: Pórtico com ADV acoplado

FONTE: A AUTORA (2021)

A primeira frequência natural do pórtico sem ADV foi de 11,204 Hz. Percebese que após a inserção dos ADV’s o pico da primeira frequência natural foi dividido
em dois, um de valor menor e outro de valor maior, mostrando que o ADV funcionou
para alterar o valor da primeira frequência e inserir um novo pico na FRF da estrutura,
como pode ser observado na Figura 35.
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Figura 35: FRF do Caso 1 com ADV

FONTE: A AUTORA (2021)
Na

Tabela 12 são apresentados os valores da amplitude de deslocamento
máxima do Caso 1 com os ADV’s. A redução de amplitude ficou acima de 90%
mostrando que o dispositivo com amortecimento é capaz de reduzir significativamente
a vibração do Caso 1.
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Tabela 12: Amplitude de deslocamento máxima do Caso 1 com ADV

Sem
ADV

ADV 7
não
amortecido

ADV
1

ADV
2

ADV
3

µ (%)

-

10,00

5,00

8,69

10,86 16,07 25,00 50,00

Amplitude
máxima
(mm)

22,65

22,69

2,02

1,63

1,60

Frequência
11,20
(Hz)

9,17

9,03

12,47 12,50 12,57 12,70 12,73

Variação
Amplitude2
(%)

+0,20

-91,1

-92,8

-

-92,9

ADV
4

1,58

-93,0

ADV
5

1,43

-93,7

ADV
6

1,67

-92,6

FONTE: A AUTORA (2021)

Na Figura 35 é possível observar que a curva da estrutura do ADV 2, com
µ=8,69%, apresentou os dois picos com amplitudes similares. Para as razões de
massas maiores que 8,69%, a amplitude do primeiro pico diminuiu com o aumento da
razão de massa, e a amplitude do segundo pico se manteve praticamente inalterada.
Na Figura 36 são apresentados apenas os resultados para o ADV 2 e ADV 5 e podese observar o comportamento descrito anteriormente.
A curva de resposta que teve um comportamento mais semelhante com a
curva apresentada na Figura 7 foi para o ADV 2, com µ=8,69%. Analisando os valores
do erro apresentados na Tabela 10 percebe-se que quanto maior o erro associado
maior a diferença de amplitude entre os picos da curva resposta na FRF. O erro
também aumenta com o aumento da razão de massas. Quanto maior a razão de
massas menor será a frequência natural calculada para o ADV e a diferença entre a
frequência do ADV e a primeira frequência do pórtico também aumentará. Nota-se
que o erro entre o calculado e o modelado interfere mais no resultado quanto maior
for a razão de massas e consequentemente o amortecimento ótimo.

2

Variação em relação ao pórtico sem ADV.
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Figura 36: FRF do Caso 1 com ADV 2 e ADV5

FONTE: A AUTORA (2021)

Nas Figuras 37 e 38 são apresentados os dois primeiros modos de vibrar do
Caso 1 com o ADV 5 acoplado, nas quais é possível observar a forma modal da
estrutura com o dispositivo inserido.
Figura 37: Primeiro modo de vibrar Caso 1 com ADV 5

FONTE: A AUTORA (2021)
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Figura 38: Segundo modo de vibrar Caso 1 com ADV 5

FONTE: A AUTORA (2021)

A análise transiente para o Caso 1 foi realizada para o ADV 2 e ADV 5, no
intervalo de 0 a 5 segundos e os resultados são apresentados na Tabela 13, sendo
X1 a resposta máxima medida no pavimento superior e X2 a resposta máxima medida
na extremidade livre do ADV.
Tabela 13: Resultados análise transiente Caso 1

µ (%)
X1 (mm)
X2 (mm)

Sem ADV

ADV 2

ADV 5

43,42
-

8,69
2,58
9,90

25,00
2,30
3,73

ADV não
amortecido
10,00
1,28
7,53

FONTE: A AUTORA (2021)

Na Figura 39 são apresentados os gráficos com a resposta no domínio do
tempo dos ADV’s 2 e 5 e pode-se observar que o ADV 5 apresenta um melhor
resultado em relação ao ADV 2 no controle de vibrações da estrutura.
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Figura 39: Caso 1 - Resposta no domínio do tempo

FONTE: A AUTORA (2021)
Conforme apresentado na Tabela 13 e na Figura 39 o ADV sem amortecimento reduz
significativamente as vibrações quando a frequência de excitação é igual a frequência natural
do modo de vibrar para o qual ele foi dimensionado. Porém ao analisar a Figura 35 e os
resultados apresentados na

Tabela 12 percebe-se que ele apresenta amplitudes de deslocamento altas
na primeira e segunda frequência natural, mostrando que o ADV sem amortecimento
possui limitação no seu funcionamento, trabalhando em uma largura de banda
limitada, conforme apresenta a revisão bibliográfica.

4.2

CASO 2: PÓRTICO DE TRÊS PAVIMENTOS

O objeto de estudo do Caso 2 foi um pórtico de três pavimentos, conforme
apresentado na Seção 3.2.1.
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4.2.1 Caso 2 sem ADV
A malha utilizada para o Caso 2 foi a mesma definida na Seção 3.2.1 e pode
ser visualizada na Figura 40. A malha gerada possui 6.973 nós e 1.492 elementos.
Figura 40: Malha Caso 2

FONTE: A AUTORA (2021)
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Os valores das 6 primeiras frequências naturais da estrutura são
apresentadas na Tabela 14.
Tabela 14: Resultados Caso 2 sem ADV

Modo de vibrar

Frequência (Hz)

1

4,69

2

13,37

3

19,72

4

23,74

5

25,62

6

72,99

FONTE: A AUTORA (2021)

As três primeiras formas modais podem ser observadas nas Figuras 41, 42 e
43, respectivamente. Observa-se que os três primeiros modos são os modos de flexão
da estrutura.
Figura 41: Primeiro modo de vibrar Caso 2 sem ADV

FONTE: A AUTORA (2021)
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Figura 42: Segundo modo de vibrar Caso 2 sem ADV

FONTE: A AUTORA (2021)
Figura 43: Terceiro modo de vibrar Caso 2 sem ADV

FONTE: A AUTORA (2021)
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A análise harmônica para o Caso 2 foi realizada no intervalo de 0 Hz a 25 Hz.
A FRF para a estrutura sem ADV é apresentada na Figura 44. A amplitude de
deslocamento máxima foi de 60,89 mm e ocorreu na frequência de 4,70 Hz, primeira
frequência natural da estrutura.
Figura 44: FRF do Caso 2 sem ADV

FONTE: A AUTORA (2021)

A análise transiente do Caso 2 foi realizada no intervalo de 0 a 5 segundos,
com uma frequência de excitação igual a primeira frequência natural da estrutural. O
resultado pode ser visualizado na Figura 45 observando que a amplitude de
deslocamento aumenta com o tempo, situação esperada para a ressonância.
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Figura 45: Resposta no domínio do tempo Caso 2 sem ADV

FONTE: A AUTORA (2021)

4.2.2 Dimensionamento do ADV
Para análise da influência dos parâmetros do ADV no comportamento
dinâmico do sistema, sete ADV’s foram dimensionados. Na Tabela 15 são
apresentados os valores da razão de massas (µ), fator de amortecimento (𝜁), massa
concentrada na ponta (𝑀) e comprimento da haste (𝐿) determinados para os ADV’s.
Tabela 15: Parâmetros dos ADV's dimensionados para o Caso 2

Parâmetro

ADV 1

ADV 2

ADV 3

ADV 4

ADV 5

ADV 6

ADV 7

µ (%)

5,0

8,0

10,0

19,0

25,0

50,0

10,0

𝜻

0,127

0,154

0,168

0,206

0,219

0,236

-

𝑴 (g)

21,59

51,79

71,13

155,44

210,68

438,50

72,31

𝑳 (mm)

409,143 356,453 334,973 285,013 268,763 240,89 314,353
FONTE: A AUTORA (2021)

3

As análises não levaram em consideração o efeito da gravidade, por isso quando o

comprimento da haste resultou em um valor maior que o vão livre entre pavimentos o ADV foi acoplado
invertido, externamente ao pavimento superior (Apêndice B).
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Na Tabela 16 são apresentadas as frequências naturais dos ADV’s para o
primeiro modo de vibrar calculadas analiticamente para cada relação de massas
correspondente e a frequência do ADV simulada no ANSYS®. A diferença entre essas
frequências, para cada ADV também é apresentada nesta tabela. Como pode-se
observar o erro também aumenta conforme a relação de massas aumenta.
Tabela 16: Frequência natural ADV's - Caso 2

ADV 1
ADV 2
ADV 3
ADV 4
ADV 5
ADV 6
ADV 7

µ
(%)

𝒇

𝒇𝒏 (Hz)
analítica

𝒇𝒏 (Hz)
numérica

│𝒇𝒏,𝐚𝐧𝐚𝐥í𝐭𝐢𝐜𝐚 −
𝒇𝒏,𝐧𝐮𝐦é𝐫𝐢𝐜𝐚 │

Erro
(%)

5,0
8,0
10,0
19,0
25,0
50,0
10,0

0,95
0,93
0,91
0,84
0,80
0,67
1,00

4,467
4,343
4,264
3,942
3,753
3,127
4,6907

4,469
4,358
4,282
3,962
3,773
3,146
4,7112

0,002
0,015
0,018
0,020
0,020
0,019
0,021

0,045
0,345
0,422
0,507
0,533
0,595
0,437

FONTE: A AUTORA (2021)

4.2.3 Caso 2 com ADV
Após o acoplamento dos dispositivos na estrutura principal a análise modal foi
realizada e os resultados são apresentados na Tabela 17.
Tabela 17: Resultados das frequências do Caso 2 com ADV

Frequência (Hz)
Modo de

ADV 1

ADV 2

ADV 3

ADV 4

ADV 5

ADV 6

ADV 7

1

3,911

3,219

3,793

3,399

3,222

2,134

3,893

2

5,174

4,864

5,309

5,274

5,295

4,972

5,478

3

13,172

13,206

13,238

13,285

13,309 13,314 13,257

4

19,569

19,593

19,614

19,637

19,647 19,490 19,622

5

23,733

23,571

23,445

22,479

21,869 19,661 23,485

6

23,846

23,734

23,735

23,736

23,736 23,737 23,735

vibrar

FONTE: A AUTORA (2021)
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A primeira frequência natural do pórtico sem ADV foi de 4,69 Hz, na Figura 46
é apresentada a FRF do Caso 2 com ADV e como pode ser observado na FRF e na
Tabela 17 o pico da primeira frequência foi dividido em dois, um de valor menor e
outro de valor maior, demostrando que o ADV funcionou para alterar o valor da
primeira frequência para o Caso 2. Nota-se também na Figura 46 que ao inserir
amortecimento no ADV a amplitude de deslocamento diminuiu.
Figura 46: FRF do Caso 2 com ADV

FONTE: A AUTORA (2021)

Na Tabela 18 são apresentados os valores da amplitude de deslocamento
para o Caso 2. A redução de amplitude foi acima de 90% para todos os ADV’s com
amortecimento, mostrando que o dispositivo foi capaz de reduzir significativamente a
vibração do Caso 2.
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Tabela 18: Amplitude de deslocamento máxima Caso 2 com ADV

Sem
ADV
µ (%)
Amplitude
máxima
60,89
(mm)
Frequência
4,70
(Hz)
Variação
Amplitude
(%)4

ADV 7 não
amortecido

ADV
1

ADV
2

ADV
3

ADV
4

ADV
5

ADV
6

10,0

5,0

8,0

10,0

19,0

25,0

50,0

61,50

5,57

4,68

4,59

4,33

4,16

4,84

3,90

3,83

13,20 13,23 13,23 13,27

5,27

+1,0

-90,9

-92,3

-92,1

-92,5

-92,9

-93,2

FONTE: A AUTORA (2021)

Na Figura 47 é possível observar a FRF com os ADV’s 2 e 6. A curva da
estrutura quando o ADV 2, com µ=8,00% apresentou os dois picos com amplitudes
similares. A curva da estrutura com o ADV 6 acoplado, que possui µ=50,00%,
apresentou a maior diferença de amplitude entre picos.

4

Variação em relação ao pórtico sem ADV.
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Figura 47: FRF do Caso 2 com ADV 2 e ADV 6

FONTE: A AUTORA (2021)

Nas Figuras 48, 49, 50 e 51 são apresentadas as quatro primeiras formais
modais com o ADV 6 acoplado. É possível observar a influência do ADV nos dois
primeiros modos e também que o terceiro e quarto modos seguem iguais ao segundo
e terceiro modos apresentados nas Figuras 42 e 43, respectivamente, mostrando que
o ADV não influenciou nos demais modos de vibrar da estrutura, apenas no primeiro
modo para o qual foi dimensionado.
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Figura 48: Primeiro modo de vibrar Caso 2 com ADV 6

FONTE: A AUTORA (2021
Figura 49: Segundo modo de vibrar Caso 2 com ADV 6

FONTE: A AUTORA (2021
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Figura 50: Terceiro modo de vibrar Caso 2 com ADV 6

FONTE: A AUTORA (2021
Figura 51: Quarto modo de vibrar Caso 2 com ADV 6

FONTE: A AUTORA (2021
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A análise transiente para o Caso 2 foi realizada para o ADV 2 e ADV 6, no
intervalo de 0 a 5 segundos. Os resultados são apresentados na Tabela 19, sendo X1
a resposta máxima medida no 3º pavimento e X2 a resposta máxima medida na
extremidade livre do ADV.
Tabela 19: Resultados análise transiente Caso 2

µ (%)
X1 (mm)
X2 (mm)

Sem ADV

ADV 2

ADV 6

67,89
-

8,00
7,35
30,02

50,00
7,58
6,24

ADV não
amortecido
10,00
3,67
22,61

FONTE: A AUTORA (2021)

Na Figura 52 são apresentados os gráficos no domínio do tempo com os
ADV’s 2 e 6 acoplados e também para o ADV não amortecido. Analisando os
resultados apresentados na Tabela 19 percebe-se que a menor amplitude de
deslocamento para a estrutura primária ocorre quando o ADV não amortecido está
acoplado, porém o deslocamento na extremidade deste ADV é grande quando
comparado ao deslocamento na extremidade do ADV 6. Já o ADV 6 apresenta o maior
deslocamento na estrutura primária quando acoplado e o ADV 2 o maior
deslocamento na extremidade livre do ADV.

79

Figura 52: Caso 2 - Resposta no domínio do tempo

FONTE: A AUTORA (2021)

4.2.4 Análise da posição do ADV
Para análise da posição de acoplamento do ADV na estrutura primária foi
utilizado o ADV 6, pois ele foi o único estudado com o comprimento da haste menor
que o vão livre entre pavimentos. Na Tabela 20 são apresentadas as frequências
naturais do sistema sem ADV e com o ADV em cada pavimento.
Tabela 20: Resultados análise de posição - Frequências naturais

Modo de
vibrar
1
2
3
4

Sem
ADV
4,69
13,37
19,72
23,74

Frequência (Hz)
ADV no 1º
ADV no 2º
pavimento pavimento
2,949
2,788
4,842
5,137
13,356
13,368
19,612
19,536

ADV no 3º
pavimento
2,67
5,311
13,316
19,616

FONTE: A AUTORA (2021)

Nas Figuras 53, 54 e 55 são apresentadas as FRF’s com a resposta do 1º, 2º
e 3º pavimentos, respectivamente. Como pode-se observar a menor amplitude de

80

deslocamento em todos os pavimentos é observada quando o ADV está posicionado
no 3º pavimento.
Figura 53: FRF Caso 2 - Resposta no 1º pavimento

FONTE: A AUTORA (2021)
Figura 54: FRF Caso 2 - Resposta no 2º pavimento

FONTE: A AUTORA (2021)
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Figura 55: FRF Caso 2 - Resposta no 3º pavimento

FONTE: A AUTORA (2021)

Na Tabela 21 são apresentados os resultados da amplitude de deslocamento
máxima para o ADV posicionado em cada pavimento. Como pode-se observar a maior
redução de amplitude ocorreu com o ADV posicionado no 3º pavimento e a menor
com o ADV posicionado no 1º pavimento, porque no 3º pavimento é o local com
maiores deslocamentos da estrutura primária sem ADV.
Tabela 21: Amplitude de deslocamento máxima alterando posição do ADV

µ (%)
Amplitude
máxima
(mm)
Frequência
(Hz)
Redução
Amplitude
(%)

Sem
ADV
-

POSIÇÃO DO ADV
1º
2º
3º
PAVIMENTO PAVIMENTO PAVIMENTO
50,00
50,00
50,00

60,89

17,23

7,17

4,84

4,70

4,83

5,10

5,27

-

-71,7%

-88,2%

-92,1%

FONTE: A AUTORA (2021)
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Nas Figuras 56 e 57 são apresentadas as duas primeiras formas modais do
pórtico com o ADV posicionado no 2º pavimento. Os dois primeiros modos de vibrar
com o ADV posicionado no 3º pavimento foram apresentados nas Figuras 48 e 49.
Figura 56: Primeiro modo de vibrar com ADV no 2º Pavimento

FONTE: A AUTORA (2021)
Figura 57: Segundo modo de vibrar com ADV no 2º Pavimento

FONTE: A AUTORA (2021)

Nas Figuras 58 e 59 são apresentadas as duas primeiras formas modais com
o ADV posicionado no 1º pavimento.
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Figura 58: Primeiro modo de vibrar com ADV no 1º Pavimento

FONTE: A AUTORA (2021)
Figura 59: Segundo modo de vibrar com ADV no 1º Pavimento

FONTE: A AUTORA (2021)

Na Tabela 22 são apresentados os resultados da análise transiente, quando
a frequência de excitação é igual a primeira frequência natural da estrutura. Observase que a amplitude de deslocamento da estrutura quando o ADV está posicionado no
1º pavimento tem uma redução pequena quando comparada aos resultados com o
ADV posicionado no 2º e 3º pavimentos.
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Tabela 22: Resultados análise transiente alterando a posição do ADV

µ (%)
X1 (mm)
X2 (mm)

Sem ADV
67,89
-

POSIÇÃO DO ADV
1º PAVIMENTO 2º PAVIMENTO 3º PAVIMENTO
50,00
50,00
50,00
62,80
12,73
7,58
20,31
7,81
6,24
FONTE: A AUTORA (2021)

Na Figura 60 são apresentados os gráficos com a resposta no domínio do
tempo para as três posições do ADV e novamente observa-se que o resultado para o
ADV posicionado no 1º pavimento se aproxima do resultado sem ADV.
Figura 60: Resultado no domínio do tempo alterando a posição do ADV

FONTE: A AUTORA (2021)

Analisando a resposta da estrutura com a mudança de posição do ADV
observa-se que, conforme citado na revisão bibliográfica, o desempenho do ADV foi
melhor quando posicionado no local de maior deslocamento da estrutura primária, no
caso deste trabalho essa posição é no 3º pavimento.
Quando posicionado no 2º pavimento o ADV também obteve respostas
satisfatórias no controle de vibrações. Sendo que a redução da amplitude de
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deslocamento foi de 88,2% e quando a frequência de excitação foi igual a primeira
frequência natural da estrutura a mesma apresentou um deslocamento máximo de
12,73 mm, 81,25% de redução se comparado ao deslocamento da estrutura sem ADV
no mesmo intervalo de tempo.
Ao acoplar o ADV no 1º pavimento a primeira frequência natural foi dividida
em duas como esperado, porém conforme apresentado na Tabela 20 a segunda
frequência natural depois do acoplamento ficou muito próxima da primeira frequência
natural do pórtico sem ADV, por isso nos gráficos da Figura 60 a curva do ADV
posicionado no 1º pavimento ficou próxima da curva do pórtico sem ADV, pois a
frequência de excitação ficou próxima de umas frequências naturais do sistema.

4.3

CASO 3

O objetivo do Caso 3 é o dimensionamento de um ADV com um fator de
amortecimento pré-determinado. Segundo Kudu (2015) o amortecimento do aço pode
ser estimado em 𝜁=0,002, um valor baixo quando comparado aos valores utilizados
anteriormente.
Este valor foi substituído na Equação (34) e as três raízes foram calculadas
sendo elas: µ𝟏 =-307,68, µ𝟐 =304,68 e µ𝟑 =0,00001067. O primeiro valor foi descartado
por se tratar de um valor negativo. Os valores de comprimento da haste e massa
concentrada da ponta para as outras duas raízes são apresentados na Tabela 23.
Para a raiz µ𝟐 =304,68 o valor da massa da ponta foi de 275,64 kg, pois a
relação de massas foi um valor muito elevado e o comprimento da haste ficou maior
que o vão livre da estrutura o que torna inviável a utilização desses resultados.
Para a raiz µ𝟑 =0,00001067 a relação de massas foi pequena e o valor
encontrado para o comprimento da haste foi muito grande, tal que somente a massa
da haste já ultrapassou o valor de massa necessário e o valor da massa concentrada
na ponta foi negativo.
Tabela 23: Resultados Caso 3

µ
𝐋 (mm)
𝐌𝟐 (kg)

304,680
983,950
275,640

0,00001067
6.623
-0,383

FONTE: A AUTORA (2021)
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Com os resultados apresentados conclui-se que o material com o
amortecimento escolhido para o Caso 3 não pode ser utilizado com a finalidade de
dimensionamento

de um

ADV amortecido

otimamente sintonizado.

Foram

determinados então quais os limites de amortecimento precisam ser obedecidos para
o pórtico deste trabalho.
O valor mínimo da razão de massas é definido pela geometria da estrutura,
neste caso o vão livre entre pavimentos, sendo considerado nos cálculos uma haste
com comprimento máximo de 260 mm. Na Figura 61 é apresentada a curva do
amortecimento ótimo e o limite inferior de µ=29,75% com 𝜁ó

=0,226. O limite

superior é o ponto máximo da curva que ocorre em µ=50,00% com 𝜁ó

=0,237.

Para valores menores com µ=29,75% o valor do comprimento da haste ficará
muito grande e não será possível o acoplamento dentro do pórtico, conforme
apresentado nas simulações do Caso 2 desse trabalho. Valores maiores que
µ=50,00% não são indicados para o dimensionamento, pois este é um ponto de
inflexão da curva do amortecimento ótimo, ou seja, valores acima de 50% irão obter o
mesmo valor de amortecimento ótimo que poderia ser obtido com valores menores,
com menor custo de material e menor acréscimo de massa na estrutura primária.
Figura 61: Caso 3 - Limites de razão de massas e amortecimento

FONTE: A AUTORA (2021)
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Para o dimensionamento de um ADV com as propriedades mecânicas e seção
transversal utilizadas neste trabalho o valor do amortecimento deve variar entre
𝜁ó

=0,226 e 𝜁ó

=0,237.

88

5

CONSIDERAÇÕES FINAIS

No presente trabalho, a resposta dinâmica de duas estruturas foram
analisadas antes e depois do acoplamento de um dispositivo do tipo Absorvedor
Dinâmico de Vibração (ADV), com o objetivo de avaliar a capacidade do ADV de
controlar as vibrações de ambas as estruturas. As simulações foram realizadas por
meio do Método de Elementos Finitos (MEF) utilizando o software ANSYS®.
No Caso 1 foi estudado um pórtico de um pavimento. Os ADV’s
dimensionados e acoplados na estrutura foram capazes de controlar as vibrações e
reduzir as amplitudes de deslocamento do primeiro modo de vibração. O melhor
resultado encontrado foi para µ=25,00% com amortecimento, sendo que este ADV
reduziu em 93,7% os valores da amplitude de deslocamento na análise harmônica. E
na análise transiente a redução foi de 94,7% com a frequência de excitação igual a
primeira frequência natural da estrutura sem ADV. O objetivo foi de dimensionar um
ADV amortecido otimamente sintonizado, porém o valor da frequência natural do ADV
modelado através do MEF divergiu do valor calculado e a curva da FRF não se
assemelhou ao resultado esperado.
No Caso 2 foi estudado um pórtico de três pavimentos. Os ADV’s
dimensionados e acoplados na estrutura também foram capazes de controlar a
vibração. Sendo que o melhor resultado encontrado também foi para µ=25,00%, com
uma redução de amplitude de 93,2% na análise harmônica. No entanto o ADV com
essa razão de massas possui um comprimento total maior que o vão livre do pórtico.
Como objetivo deste trabalho era analisar a variação da razão de massas,
amortecimento ótimo, comprimento da haste e massa concentrada na ponta os
valores da seção transversal não foram modificados. Na análise transiente os ADV’s
analisados também foram capazes de controlar a vibração quando a frequência de
excitação foi igual a primeira frequência natural da estrutura sem ADV. Sendo que o
ADV com µ=50,00% reduziu em 88,83% a amplitude de deslocamento quando
acoplado no último pavimento.
Para o Caso 2 foi realizada a análise da posição de acoplamento do ADV na
estrutura principal. O ADV foi acoplado nos três pavimentos e a resposta no domínio
do tempo e no domínio da frequência foram medidas em todos os pavimentos. Os
melhores resultados são observados quando o ADV é acoplado no 3º pavimento, local
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de maior deslocamento da estrutura primária. Acoplando o ADV no 2º pavimento as
respostas também foram satisfatórias, demostrando que quando existem limitações
para posicionamento do ADV na posição ótima de projeto ele ainda pode apresentar
bons resultados em outras posições, para o caso em estudo. Ao acoplar o ADV no 1º
pavimento as respostas no domínio do tempo se aproximaram as respostas da
estrutura primária sem ADV, sendo essa a posição mais desfavorável para
acoplamento.
No Caso 3 buscou-se o dimensionamento de um ADV com o amortecimento
pré-determinado, porém com o material escolhido não foi possível dimensionar um
dispositivo com comprimento da haste e massa concentrada na ponta compatíveis
com as dimensões do pórtico estudado. Verificou-se então os limites de
amortecimento que o material deve atender para que possa ser utilizado no
dimensionamento de um ADV amortecido otimamente sintonizado para o pórtico
estudado neste trabalho.
Por meio dos resultados analisados neste trabalho e da revisão bibliográfica
realizada, observou-se um elevado índice de efetividade do dispositivo inserido no
controle de vibrações das estruturas estudadas. O controle passivo de vibrações por
meio do acoplamento de um ADV possui a vantagem de não precisar ser alimentado
por uma fonte de energia externa, garantindo seu funcionamento em situações sem
energia elétrica.

5.1

SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS



Alterar a seção do ADV para que a rigidez aumente e o comprimento
da barra fique menor que o vão livre entre pavimentos, para que a
resposta possa ser avaliada para relações de massa menores
acoplando o ADV em todos os pavimentos;



Alterar os parâmetros do ADV para que os resultados do acoplamento
no segundo pavimento sejam iguais aos resultados do acoplamento
no terceiro pavimento;



Reproduzir experimentalmente as simulações;



Trabalhar com ADV para controlar a vibração dos dois primeiros
modos de vibrar.
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APÊNDICE A

Para verificação da influência das ferramentas Node Merge e Contact Bonded
do ANSYS® foram realizadas simulações com uma viga de dimensões e propriedades
conhecidas.
A mesma viga foi modelada de três maneiras diferentes:


Viga 1: Viga modelada como elemento sólido e base de apoio um único
elemento sólido;



Viga 2: Viga modelada como elemento de placa e base de apoio
dividida em dois sólidos com emenda entre elas;



Viga 3: Viga modelada como elemento de placa e base de apoio
dividida em dois sólidos sem emenda entre elas.

A primeira frequência natural da viga engastada livre foi calculada de acordo
com a Equação (35) e foi comparada com os valores encontrados nas simulações.
𝑓

=

1
3𝐸𝐼
.
2𝜋 𝐿 33 𝑀
140

(35)

Na Tabela 24 são apresentados os valores da primeira frequência natural para
as três vigas utilizando apenas Node Merge, apenas Contact Bonded e utilizando as
duas ferramentas. O menor erro encontrado foi para a Viga 2 e foi a modelagem
utilizada para este trabalho.
Tabela 24: Análise comparativa da frequência das vigas

Frequência (Hz)

Viga 1
Viga 2
Viga 3
Valor
calculado

Node merge +
Contact Bonded

Erro
(%)5

Node
Merge

Erro
(%)5

17,953
17,976
17,953

1,13
1,00
1,13

17,953
17,976
17,953

1,13
1,00
1,13

18,158

Hz
FONTE: A AUTORA (2021)

5

Erro calculado em relação ao valor calculado analiticamente

Contact Erro
Bonded (%)
17,938
-

1,21
-
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APÊNDICE B

Para analisar a influência nos resultados do acoplamento do ADV externo ao
pavimento superior e invertido duas simulações foram realizadas, conforme
apresentado na Figura 62.
Figura 62: Pórtico com ADV interno e externo

FONTE: A AUTORA (2021)

Nas Figuras 63 e 64 são apresentados os resultados da análise modal para
os dois casos analisados. Pode-se observar que as frequências naturais
permaneceram com os valores convergentes para os dois casos;
Figura 63: Resultados análise modal com ADV interno

FONTE: A AUTORA (2021)
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Figura 64: Resultados análise modal com ADV externo invertido

FONTE: A AUTORA (2021)

Na Figura 65 é apresentada a FRF com as duas curvas de resposta e como
pode-se observar as duas ficaram sobrepostas, mostrando que a posição do ADV não
influenciou no resultado.
Figura 65: FRF com as duas curvas de resposta

FONTE: A AUTORA (2021)
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APÊNDICE C

Neste apêndice é apresentado o código desenvolvido para o cálculo dos
parâmetros do ADV para o Caso 1 com µ=25,00%.
clear all
clc
format long
Eadv=2e11;
badv=25e-3;
hadv=(1.25e-3);
Iadv=(badv*(hadv^3))/12;
ro=7850; %kg/m³
f1=11.204; %hz
w1=2*pi*f1;
%ADV
rm=25/100; %razão de massas
f=1/(1+rm); %f=wadv/wportico
w2=f*w1;
f2=f*f1
%Massa equivalente do pórtico
Ep=2.157e11;
bp=1.6/1000;
hp=12.7/1000;
Ip=(hp*(bp^3))/12;
Lp=267/1000;
densidade_p=7117.8; %kg/m³
Kp=(4*12*Ep*Ip)/(Lp^3);
Wp=f1*2*pi;
Mp=Kp/(Wp^2); %kg
%Massa equivalente do ADV
Meq2=rm*Mp
L=((3*Eadv*Iadv)/(((w2)^2)*Meq2))^(1/3)
Mv=L*badv*hadv*ro; %kg
m2=Meq2-(33/140)*Mv
%Amortecimento ótimo RAO pg 331
psi=(3*rm/(8*((1+rm)^3)))^(1/2)

