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RESUMO 

Com o desenvolvimento de novas tecnologias e materiais, associado à 

necessidade de ambientes mais espaçosos e um layout amplo, as estruturas estão 

cada vez mais altas e esbeltas. Isto acarreta em maiores vibrações dos edifícios, 

quando sobre eles atuam o vento, terremoto, equipamentos e a própria utilização 

por pessoas. O controle de vibrações dinâmicas de estruturas torna-se fundamental 

nestes casos, a fim de fornecer maior conforto aos usuários. Nesta pesquisa 

desenvolveram-se dois códigos computacionais no programa de álgebra simbólica 

Maple. O primeiro diz respeito ao controle de vibrações utilizando o amortecedor 

de massa sintonizado (AMS), para a ação do vento ou terremoto. O segundo 

código é para o controle de vibrações com o isolamento de base quando a 

estrutura sofre a ação de cargas sísmicas. O vento foi descrito com uma carga 

harmônica bem como utilizando o método do vento sintético. Já para o terremoto 

utilizou-se os dados sismológicos de aceleração do solo do terremoto de 

Northridge (1994). De maneira geral, os resultados mostram que o AMS controla 

as vibrações das estruturas quando sujeitas à ação do vento. Entretanto, sua 

eficiência fica restrita aos esforços atuantes em frequência próximas ao que o 

dispositivo foi projetado. Quando os parâmetros do amortecedor são diferentes 

dos valores ótimos, diminui-se a porcentagem do controle, podendo até mesmo 

ocorrer uma amplificação dos deslocamentos. No caso do terremoto, o AMS não é 

recomendado, por ser esta uma ação totalmente aleatória. Para estes casos, o 

isolamento de base é o amortecedor mais adequado, e quanto mais flexível ele for 

maiores serão as reduções das vibrações. 

Palavras-chaves: vibrações, amortecedor de massa sintonizado, isolamento de base, vento 

sintético. 
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1 INTRODUÇÃO 

A utilização de novos materiais de construção, o desenvolvimento das técnicas 

construtivas e a aplicação de métodos de análise estruturais mais eficientes, permitiram 

uma maior verticalização dos edifícios possibilitando vãos cada vez maiores e elementos 

estruturais mais esbeltos. A esbeltez está intimamente relacionada à flexibilidade, ou seja, 

as construções modernas estão sujeitas a maiores deslocamentos e são cada vez mais 

sensíveis a ações externas. 

A maior flexibilidade das estruturas 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, 1997). 

Segundo Connor (2003) a grande necessidade de controle de vibrações em 

edifícios deve-se ao aumento da flexibilidade das estruturas e à exigência de menores 

deslocamentos para atender aos requisitos de conforto aos usuários e ao bom 

funcionamento de equipamentos. 

O estudo do controle das vibrações vem sendo bastante explorado devido à 

possibilidade de ocorrência de fenômenos como a ressonância e a falta de conforto 

ambiental. Tentando diminuir estas vibrações perceptíveis ao conforto humano e 

prejudiciais ao bom funcionamento dos sistemas dos edifícios e/ou equipamentos 

instalados, torna-se fundamental a aplicação de métodos e dispositivos de controle. 

Assim é de fundamental importância fazer o controle da amplitude das vibrações 

das estruturas, sobretudo na ressonância. Há uma grande quantidade de casos em que 

somente o aumento da rigidez e da massa da estrutura não resolve o problema, já que as 

frequências naturais são modificadas. Por outro lado, torna-se necessário realizar o 

controle aumentando o valor de amortecimento da estrutura. Com este intuito, utiliza-se de 

amortecedores que são elementos externos, os quais transformam a energia vibratória em 

energia de dissipação (AVILA, 1997).  
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1.1 REVISÃO DA LITERATURA 

O estudo de controle de vibrações geradas por carregamentos dinâmicos como: 

terremotos, ventos, equipamentos, tráfego intenso, entre outros, é uma preocupação a nível 

mundial. As primeiras pesquisas se deram na engenharia aeroespacial, mas nas últimas 

décadas vem sendo amplamente estudada nas engenharias civil e mecânica. Inicialmente 

no controle de vibrações em estruturas de grande porte e importância tais como pontes, 

usinas nucleares, barragens, entre outros, estendendo-se posteriormente aos edifícios. 

Segundo Housner
1
, apud Avila (1997), as noções de controle de vibrações datam de mais 

de cem anos, quando o professor de engenharia japonês John Milne construiu uma casa de 

madeira com um isolamento contra terremotos. 

Battista et al (2002) estudaram a relação entre a forma da seção transversal de 

pontes e a rigidez a torção axial com o surgimento do fenômeno de instabilidade. Eles 

afirmam que quando a ponte não é aerodinâmica e sua rigidez a torção é pequena, maiores 

são as vibrações na estrutura. Neste estudo, os autores buscaram através de modelos 

matemático-computacionais, demonstrar que as oscilações em pontes com seções 

transversais mais ou menos aerodinâmicas, podem ser reduzidas utilizando sistemas 

mecânicos do tipo passivo, Atenuadores Dinâmicos Sincronizados (ADS). Desta maneira, 

a construção de tabuleiros de pontes com seções menos onerosas e de fácil execução é que 

se tornam bastantes susceptíveis às vibrações.  

Souza et al (2002) utilizaram atenuadores dinâmicos para o controle de vibrações 

em estruturas. Estes sistemas produzem na estrutura forças de controle que se opõem à 

inércia gerada pelo carregamento dinâmico. A pesquisa baseou-se no estudo do Atenuador 

de Coluna de Líquido Sintonizado (ACLS) para a redução de vibrações em estruturas 

esbeltas. Este amortecedor é da forma de um tubo rígido do formato de um U, com um 

líquido em seu interior, o qual gera forças hidrodinâmicas de controle passivo. O 

dimensionamento e a definição das propriedades mecânicas do ACLS foram determinados 

por meio de um estudo paramétrico realizados por modelos analíticos e discretizados via 

Método dos Elementos Finitos. Os autores concluíram que este tipo de amortecedor é 

eficiente no controle de vibrações horizontais, quando as estruturas são excitadas em 

                                                                 
1
 HOUSNER, G.W. Structural Control: Past, Present and Future. Journal of Engineering Mechanics, 

v.123,n.9, p. 897-971,1997. 
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ressonância. Outro fator importante no desempenho é o comprimento horizontal do tubo, 

quanto maior é este valor maior é o controle das vibrações. Em quesitos práticos, o ACLS 

é semelhante ao amortecedor de massa sintonizado, do tipo massa-mola-amortecedor, 

porém com eficiência igual apenas quando o primeiro é dimensionado com metade da 

massa. 

Curadelli e Riera (2002) empregaram métodos de análise de estruturas não-

lineares para estudar o comportamento das estruturas quando providas de dissipadores de 

energia do tipo metálico. Desta forma é possível determinar a capacidade ótima dos 

dissipadores e a amplitude máxima das vibrações. Eles utilizaram um exemplo de um 

pórtico plano para comparar as respostas obtidas através da análise e a obtida por 

procedimentos simplificados. Como conclusão da pesquisa, os pesquisadores observaram 

que para o primeiro modo de vibração chega-se a valores aceitáveis, quando realizada uma 

análise não-linear. 

Carvalho et al (2003) buscaram obter valores para o fator de amortecimento de 

estruturas utilizando medidas experimentais. Criaram vibrações em um piso de uma 

estrutura através de impactos de um bloco de aço solto de uma determinada altura e 

impactos do calcanhar. Os sinais das respostas foram coletados e tratados com filtros 

digitais. Construíram-se gráficos do decaimento da resposta estrutural em função das 

componentes de frequência do sinal e através destas curvas foi possível determinar o fator 

de amortecimento da estrutura.  

Borges et al (2005) estudaram os absorvedores dinâmicos de vibrações com o 

intuito de relacionar as não linearidades com a eficiência do sistema. Trabalhou-se com um 

sistema vibratório de dois graus de liberdade, o qual foi implementado 

computacionalmente, obtendo as expressões das amplitudes de vibrações em função da 

frequência. Concluíram que o absorvedor dinâmico não-linear apresentou um aumento da 

banda de supressão da curva de resposta da frequência para a massa da estrutura. 

1.1.1 Ações externas 

Neste trabalho serão estudadas as vibrações geradas em edifícios altos pela 

atuação do vento ou terremoto. Estas duas ações da natureza levaram pesquisadores a 

buscar formulações que tentem representar da maneira mais realista estes fenômenos que 
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por si só são aleatórios. Através de pesquisas experimentais é possível formular o 

comportamento de uma determinada estrutura sob a ação do vento ou terremoto.  

Carril Jr (2000) buscou determinar as forças e efeitos causados pelo vento em 

torres treliçadas, utilizando investigações numéricas e experimentais. Ele dimensionou 

uma torre de 100 metros e analisou as respostas ressonantes, não ressonantes e o fator de 

resposta de rajada. O autor comparou os modelos de DAVENPORT
2
,1993, apud Carril Jr 

(2000), da norma brasileira NBR 6123/1988 e o método do vento sintético de FRANCO
3
, 

1993, apud Carril Jr (2000). Uma análise experimental foi realizada com o intuito de obter 

os coeficientes de força em uma seção da torre, estudando o ângulo de incidência do vento, 

o índice de área exposta e o efeito de proteção. As principais conclusões obtidas neste 

trabalho foram: a diferença dos resultados do modelo de Davenport com o modelo da NBR 

6123/1988 foi pequena, indicando valores aceitáveis, já os resultados obtidos com o 

método do vento sintético de Franco (1993) apresentam uma maior discrepância em 

relação aos modelos anteriores, o que pode ser solucionado pelas recomendações 

apresentadas pelo autor. 

Brasil et al (2003) estudaram os efeitos do vento em uma torre composta de 

seções tubulares circular em concreto pré-moldado. A análise baseou-se em três métodos 

diferentes. O primeiro foi o Método Estático da NBR 6123/1988, no qual as cargas 

estáticas são calculadas e aplicadas no modelo de elementos finitos da estrutura. O segundo 

foi o método dinâmico da mesma norma, o qual gera um carregamento pseudoestático. Por 

último, utilizou-se o método do vento sintético, no qual se utiliza um espectro de 

velocidades para gerar uma série de carregamentos temporais. Os autores concluíram que a 

análise estática prevista pela norma apresenta resultados de esforços maiores que os 

obtidos pela análise dinâmica com modelo discreto. Já o método do vento sintético fornece 

resultados mais coerentes com a aleatoriedade dos efeitos do vento. 

Amarante (2004) elaborou um modelo matemático-numérico para estudar a 

interação dinâmica do tipo fluido-estrutura na base de uma torre treliçada e no topo, no 

qual se encontra um reservatório de água. A pesquisa deu-se considerando as vibrações na 

                                                                 
2
 DAVENPORT, A. G. The response of slender structures to wind. In: WIND CLIMATE IN CITIES, 

Waldbronn, Proceedings of NATO Advanced Study Institute. S.L, s. ed, 1993, n.p. 
3
 FRANCO, M. Direct Along-wind Dynamic Analysis of Tall Structures. Boletim Técnico da Escola 

Politécnica, Universidade de São Paulo. São Paulo: EPUSP, 1993. 22p. 
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estrutura induzida pela ação de terremotos. O autor também desenvolveu um modelo 

analítico linearizado que simulou o movimento do fluido gerado pela ação sísmica. 

Concluiu-se com esta pesquisa que há um aumento expressivo dos deslocamentos e 

esforços quando se considera a água no reservatório. Outro ponto observado diz respeito à 

incoerência de resultados observados entre o cálculo pelo método estático equivalente, 

bastante utilizado em projetos, e pela análise dinâmica. Os deslocamentos e esforços pelo 

primeiro caso apresentaram menores valores, o que sobre a ação sísmica pode levar a 

estrutura ao colapso. 

Machado (2006) estudou a estabilidade e o comportamento de estruturas sujeitas a 

ação sísmica, dando maior ênfase aos deslocamentos, esforços solicitantes e deformações 

horizontais. Através da modelagem numérica o autor submeteu a estrutura metálica 

aporticada a sismos ocorridos nos EUA e México, comparando os resultados com os 

estados limites últimos da norma brasileira NBR 8800/2008
4
 apud Machado (2006). Como 

conclusão do trabalho o autor diz que maiores magnitudes sísmicas nem sempre acarretam 

em maiores deformações estruturais; e algumas medidas são necessárias, para os edifícios 

que se encontram em zonas sísmicas. Entre elas destacam-se a utilização de simetria, 

projetos com distribuição regular de massa e rigidez e por fim a coincidência entre o eixo 

vertical de rigidez torcional e o eixo principal de inércia de massa. 

Parisenti (2011) analisou o comportamento dinâmico de edifícios de concreto 

armado sobre a ação de sismos, enfatizando o projeto estrutural. Inicialmente ele avaliou 

os diversos parâmetros de projeto da norma NBR 15421/2006, como tipo de sistema 

estrutural, frequência natural de vibração da estrutura, entre outros. Aplicaram-se os dois 

métodos simplificados da norma a diferentes modelos, o de cargas estáticas equivalentes e 

o de análise por espectro de resposta. Posteriormente o autor comparou os esforços 

cortantes nas bases dos pilares e os deslocamentos máximos no topo obtidos pelos métodos 

simplificados da norma e os obtidos por uma análise dinâmica no tempo, a qual considerou 

um comportamento elástico linear e fundações fixas. Concluiu com esta pesquisa que os 

diversos parâmetros de projeto da norma técnica, em especial o tipo do solo e o tipo de 

estrutura sismo-resistente, possuem grande influência nas forças sísmicas horizontais de 

                                                                 
4
 ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 8800: Projeto de estruturas de aço e de 

estruturas mistas de aço e concreto de edifícios. Rio de Janeiro, 2008. 
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projeto. Outro ponto observado nas comparações foi o resultado conservador do método de 

forças estáticas equivalentes em relação ao método de resposta espectral. 

Pasqual (2011) pesquisou sobre a instabilidade elástica de membranas sujeitas a 

ação dos ventos. Para o trabalho ele utilizou de conceitos básicos da NBR 6123/1988, 

associada a uma análise fluidodinâmica tratada computacionalmente no software ANSYS. 

A ação do vento na membrana foi solucionada através de um acoplamento parcial, 

inicialmente obtiveram-se as pressões do vento em uma malha de elementos infinitamente 

rígidos e indeslocáveis com forma de membrana. Em seguida as pressões foram aplicadas à 

estrutura tendo como resposta os deslocamentos e tensões estáticas. Realizou-se este 

processo outras vezes até que a variação das tensões ou das pressões fosse desprezível. As 

conclusões da pesquisa foram: a necessidade de estudo e avanço tecnológico no tratamento 

da ação do vento em membranas; e a modelagem numérica em elementos finitos 

apresentou resultados semelhantes ao modelo da estrutura em túnel do vento. 

Reis et al (2012) desenvolveram uma análise sísmica em uma edificação metálica 

de oito andares de acordo com o zoneamento sísmico 4 da NBR 15421/2006. Obtiveram-se 

os esforços e deslocamentos através do método estático equivalente. O autor constatou a 

necessidade de desenvolvimento da engenharia sísmica no Brasil, de forma a instruir 

engenheiros a criar projetos de estrutura sismos-resistentes. 

Pinho e Moraes (2014) estudaram os efeitos dinâmicos provocados pelo vento em 

estruturas altas. Para isso, realizou-se uma análise comparativa utilizando os valores da 

NBR 6123/1988, a qual considera os efeitos estáticos do vento, com o método do vento 

sintético, que considera os efeitos dinâmicos gerados nas estruturas pelas rajadas do vento. 

Para esta pesquisa considerou um pórtico metálico tridimensional sujeito a ação do vento, 

o qual foi modelado utilizando o método dos elementos finitos no software comercial 

ANSYS 6.5. As principais conclusões as quais os autores chegaram foram: as 

considerações da norma técnica apresentam bons resultados no quesito segurança, contudo 

para estruturas mais esbeltas elas proporcionam um dimensionamento conservador; os 

resultados de deslocamentos pelo método do vento sintético foram menores que os obtidos 

pela NBR 6123/1988, do ponto de vista da economia esta diferença é considerável; e a 

análise dinâmica pela norma apresenta resultados a favor da segurança, sendo uma opção 

considerável quando não há outras análises mais rigorosas. 
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1.1.2 Amortecedor de massa sintonizado - AMS 

O Amortecedor de Massa Sintonizado é um dispositivo de controle amplamente 

utilizado devido a sua facilidade de projeto e instalação. Outro ponto interessante deste tipo 

de controle é a operação simples, sendo que ele funciona sem a necessidade de ferramentas 

externas para operar, como acontece com os amortecedores do tipo ativo. Em decorrência 

destes vários pontos, há um vasto investimento científico em pesquisas com este 

dispositivo. 

Beneveli e Gonçalves (2003) pesquisaram o amortecedor de massa híbrido 

(AMH), uma combinação do amortecedor de massa sintonizado (AMS) com o atenuador 

de controle ativo. Para o desenvolvimento do trabalho, eles desenvolveram um algoritmo 

de controle ótimo não-linear. Concluíram que este algoritmo chegou a bons resultados, 

sendo mais eficiente que um de controle linear, sem apresentar grandes acréscimos na 

magnitude da força de controle. 

Soares Filho et al (2003) pesquisaram sobre a influência da rigidez das conexões 

com a performance do amortecedor de massa sintonizado (AMS). Na análise, as ligações 

viga-pilar devem ser consideradas como semirrígidas, sendo que as frequências naturais 

das estruturas estão intimamente relacionadas a estas conexões. Por sua vez, para 

determinar os parâmetros ótimos do amortecedor deve-se levar em consideração a 

frequência natural, na qual ele irá operar. Após o estudo, os autores concluíram que como 

um amortecedor do tipo passivo é projetado em função das características da estrutura a ser 

controlada, ele terá sua eficiência prejudicada se não forem consideradas as conexões 

como semirrígidas. 

Ávila et al (2005) buscaram reduzir as vibrações provocadas por uma carga 

harmônica, em uma estrutura flexível. Para a pesquisa, adotou-se um amortecedor de 

massa sintonizado (AMS), um pêndulo invertido, para o controle das oscilações em um 

modelo de pórtico plano de três pavimentos. A altura do posicionamento da massa foi 

deslocada, e para cada situação sintonizava-se a frequência do amortecedor. Inicialmente, 

eles calibraram o modelo através de um estudo numérico para determinar as frequências 

naturais, os parâmetros do AMS, e o comportamento da estrutura sem e com controle. Por 

fim, realizou-se um estudo experimental de aplicação do modelo em estudo, a fim de 
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verificar visualmente o funcionamento do sistema de controle. Os autores concluíram que 

tal pesquisa é de grande importância para o ensino da dinâmica estrutural. 

Ávila et al (2006) utilizaram o amortecedor de massa sintonizado na forma de 

pêndulo para o controle de vibrações. O objetivo da pesquisa era de analisar a eficiência 

deste controle na redução dos deslocamentos da estrutura. Este tipo de amortecedor é 

caracterizado por uma massa fixa à estrutura por meio de cabos, e o movimento relativo do 

pêndulo provoca forças horizontais em sentido contrário, responsáveis pelo controle. No 

trabalho em questão, os autores realizaram um estudo paramétrico das propriedades de um 

pêndulo linear, por meio de análises numéricas. Sendo possível determinar os dados 

necessários para o projeto do AMS. Para isso, analisou-se um edifício alto, utilizando 

apenas um grau de liberdade. Como conclusão, os autores observaram que a eficiência no 

controle de vibrações com pêndulos, está intimamente relacionada à razão de massa e ao 

comprimento dos cabos. 

Ávila e Pereira (2011) estudaram o controle de vibrações de uma torre eólica 

utilizando o amortecedor de massa sintonizado. O esquema estrutural definido foi um 

elemento de barra com uma massa concentrada no topo simulando a turbina. Desta forma 

fez-se uma análise do comportamento da torre em decorrência da ação dos ventos e assim 

propôs-se o dispositivo de controle. O sistema estrutural foi modelado pelo método dos 

elementos finitos no software ANSYS Os autores concluíram que o AMS é um 

amortecedor adequado para a redução das vibrações nas torres eólicas, sendo que os 

resultados de controle no primeiro modo de vibração são os mais expressivos. Entretanto, 

quando se utiliza um único amortecedor, há uma ligeira amplificação das vibrações em 

outros modos. Uma forma de sanar este problema é adicionando outros dispositivos de 

controle, sintonizados nas demais frequências de vibrações da estrutura. 

Guimarães et al (2013) pesquisaram sobre o controle de vibrações em torres 

eólicas offshore. Este sistema estrutural está sujeito, devido a sua funcionalidade, à 

vibrações causadas por intensos ventos e seu próprio funcionamento. Neste estudo, eles 

analisaram a turbina eólica como um modelo discreto de pêndulo invertido. Para o controle 

de vibrações foi utilizado um amortecedor de massa sintonizado (AMS), do tipo pêndulo. 

O período natural deste dispositivo depende do comprimento do cabo, e uma vez 

dimensionado controla as vibrações apenas para uma dada frequência. Como no caso de 
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turbinas eólicas, as ações do vento atuantes são variadas, este dispositivo apresenta 

pequena eficiência. O estudo em questão buscou determinar os melhores resultados de 

controle para este esquema de amortecimento a fim de obter informações para a proposição 

de um dispositivo semiativo. Através de estudos parâmetros numéricos, os autores 

concluíram que uma boa eficiência do sistema de controle só é alcançada com um 

amortecedor do tipo pêndulo de dimensões impraticáveis do ponto de vista construtivo.  

1.2 OBJETIVOS 

O estudo relacionado ao controle de vibrações dinâmicas em edifícios altos é de 

suma importância, já que com o avanço tecnológico de materiais, técnicas construtivas e 

arquitetura arrojada têm-se estruturas cada vez mais sujeitas ao efeito de ações dinâmicas 

provocando vibrações que ultrapassem os limites aceitáveis, bem como que afetem o bom 

funcionamento de equipamentos e sistemas. 

Este trabalho tem como objetivo geral estudar o controle de vibrações em 

edifícios quando submetidos a cargas externas (vento ou terremoto). Tendo como objetivo 

específico pesquisar sobre o controle de vibrações em edifícios de múltiplos pavimentos 

através da aplicação de amortecedores de massa sintonizados (AMS) quando sujeitos a 

esforços oriundos dos ventos ou terremotos. Esta análise se dará de forma numérica através 

da implementação e adequação de um código computacional no programa de álgebra 

simbólica MAPLE 14. Especificamente busca-se: 

 Estudar o controle de vibrações de edifícios altos utilizando um 

amortecedor do tipo AMS; 

 Análise para excitações externas do tipo vento ou terremotos; 

 Implementar a formulação do isolamento de base para comparação com os 

resultados de controle do AMS; 

 Análise paramétrica das características dos amortecedores. 
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1.3 JUSTIFICATIVA 

A engenharia de materiais desenvolve pesquisas que permitem a construção de 

edifícios de grande altura e com pequena esbeltez, otimizando espaços e materiais de 

suporte. Estas tecnologias fizeram com que as estruturas apresentassem maior 

flexibilidade, ficando sujeitas a maiores vibrações em decorrência da atuação de forças, 

como ventos, terremotos e equipamentos. Por outro lado, exige-se maior limitação nas 

oscilações dos edifícios para atender às normas de conforto de pessoas e utilização de 

equipamentos.  

Com o intuito de reduzir as vibrações em estruturas esbeltas, utiliza-se de 

dispositivos de controle, como é o caso do amortecedor de massa sintonizado e é em 

decorrência desta necessidade que o presente trabalho busca estudar o AMS. Este 

dispositivo é amplamente utilizado, para controlar vibrações devidas a forças externas 

provocadas por vento ou terremoto. Buscando compreender a eficiência do conjunto em 

decorrência de alguns variáveis pré-estabelecidas, permitindo desta forma determinar os 

parâmetros ideais de projeto. 

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 

O presente trabalho será estruturado da seguinte forma: 

 Capítulo 1: Neste capítulo é feita uma introdução sobre a importância de 

realizar o controle de vibração de estruturas, apresentando os objetivos e a 

justificativa deste trabalho. É apresentada também, uma revisão 

bibliográfica das pesquisas desenvolvidas no campo dos dispositivos de 

amortecimento e das vibrações causadas pelas forças naturais, o vento e o 

terremoto; 

 Capítulo 2: Neste capítulo são caracterizadas as ações externas, vento e 

terremoto, atuantes nas estruturas. Apresentando suas principais 

características, formação, tipos de análise, forma de atuação e normas 

técnicas; 
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 Capítulo 3: Neste capítulo são apresentados os vários tipos de controle de 

vibrações de estruturas, apresentado de forma clara as principais 

características dos tipos de controle ativo, passivo, híbrido e semiativo, 

bem como exemplos de aplicações destes dispositivos; 

 Capítulo 4: Neste capítulo é apresentada a formulação matemática 

utilizada no desenvolvimento do código computacional de controle, que 

vai desde as equações do movimento da estrutura, com e sem os 

dispositivos de amortecimento, até o cálculo das forças atuantes; 

  Capítulo 5: Neste capítulo é apresentado a estrutura utilizada no 

desenvolvimento dos dois códigos computacionais, tanto o do AMS 

quanto do isolamento de base. Exemplificando as etapas de cálculo até a 

obtenção dos resultados; 

 Capítulo 6: Neste capítulo são apresentados os resultados das análises de 

vibrações de um edifício específico. Inicialmente são expostas as 

características da estrutura em estudo, como a rigidez e a massa, 

posteriormente são apresentados os resultados obtidos; 

 Capítulo 7: Neste capítulo são apresentadas as conclusões obtidas com este 

trabalho. 
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2 AÇÕES EXTERNAS 

Entre as ações externas as quais provocam algum tipo de vibração nas estruturas, 

destacam-se o vento e os terremotos. Estes fenômenos da natureza atuam de diferentes 

maneiras e intensidade, tanto no tempo quanto no espaço. Por esta razão, eles apresentam 

comportamento de difícil tratamento matemático. Por consequência, a boa análise 

dinâmica da estrutura fica atrelada à interpretação matemática destas ações externas.  

Neste capítulo serão apresentadas as principais características do vento e do 

terremoto. Conceituando as duas ações, destacando suas características e as principais 

normas sobre o assunto.  

2.1 VENTO 

A consideração da ação dos ventos em projetos estruturais é feita apenas para 

edifícios com múltiplos pavimentos, pois o seu efeito é significativo no comportamento 

estrutural destas edificações. Quando maior o edifício e mais esbelto, maiores serão efeitos 

dos esforços na estrutura devido à ação dos ventos.  

2.1.1 Caracterização 

O vento é originado pelo movimento de rotação da Terra e as forças de Coriólis, 

associado ao movimento das massas de ar em relação ao solo. Estas massas são originadas 

em decorrência dos gradientes de pressão atmosférica provenientes das variações 

termodinâmicas. Acima da superfície terrestre o escoamento do ar é relativamente suave e 

regular para pequenos espaços de tempo. A velocidade gradiente do vento, neste ponto é 

em função dos gradientes de pressões atmosféricas local. Já ao nível do solo, em 

decorrência da rugosidade do terreno o movimento livre da massa de ar é interrompido, 

originando nesta região uma camada limite atmosférica turbulenta, onde as características 

do escoamento são alteradas constantemente (TREIN, 2005). 

As construções civis encontram-se nesta camada, na qual o escoamento das 

massas de ar não é livre. Nesta região o vento apresenta uma difícil caracterização, já que 

suas propriedades de escoamento dependem da rugosidade do terreno, variação da 
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temperatura do ar, localização geográfica, entre outros. Existem, entretanto simplificações, 

as quais consideram separadamente a componente média do vento (velocidades médias) e a 

flutuante (rajadas). 

A componente média parte do princípio que em um determinado ponto acima da 

superfície existe um vento que apresenta oscilações em torno de um valor médio. Esta 

média está fortemente atrelada à rugosidade do terreno, à medida que a cota z aumenta 

maior é este valor. Na Figura 2.1 é apresentado o comportamento da velocidade média do 

vento ao longo da altitude z, até um valor máximo igual à velocidade gradiente gU . 

 
Figura 2.1 – Gradiente de velocidades do vento  

(Fonte: Sparling5, 1997, apud Trein, 2005) 

Segundo Blessmann
6
, 1995, apud Vanin, 2011, as flutuações da velocidade em 

torno da média são designadas rajadas, que ocorrem em sequência aleatória de frequências 

e de intensidades. As rajadas caracterizam-se como a chegada simultânea de turbilhões a 

um ponto, de forma que seus efeitos se superpõem. Os pesquisadores utilizam como 

medida, para facilitar os estudos, a intensidade de turbulência. Ela é definida pela razão 

entre o desvio padrão das flutuações e uma velocidade de referência.  

2.1.2 Ações do vento 

O escoamento do vento ao redor de edifícios é caracterizado pela separação das 

linhas de corrente a barlavento, processo conhecido como deslocamento (Figura 2.2). Nas 

estruturas prismáticas estes pontos de separação ocorrem nos cantos vivos. A barlavento do 

                                                                 
5
SPARLING, B. F. Structural Engineering Systems Design. 1997. CE 461 – Wind Loads, p.38-46. 

6
BLESSMANN, J. Acidentes causados pelo vento. 4ª ed. Porto Alegre: Editora da Universidade - 

UFRGS, 2001. 141p. 
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deslocamento surge uma pressão positiva na fachada do edifício, sendo que a magnitude é 

dependente da velocidade do vento, aumentando em função da altura do solo. Na fachada 

oposta à incidência do vento surge uma esteira turbulenta de intensa vorticidade, o que 

gera pressões de sucção (negativas), que permanecem constantes ao longo da altura. 

Assim, a resultante de forças no edifício é a combinação de efeitos das pressões positivas a 

barlavento e das pressões negativas a sotavento (TREIN, 2005). 

 
Figura 2.2 – Ação do vento em edificações  

(Fonte: Sparling7, 1997, apud Trein, 2005) 

Ainda segundo Trein (2005), os carregamentos produzidos pelo vento nas 

estruturas não são estáticos, mas flutuam constantemente. Em estruturas flexíveis estas 

ações podem possibilitar a ocorrência da ressonância, fazendo com que as respostas 

dinâmicas sejam bem maiores do que as do efeito estático equivalente. Por outro lado, em 

edifícios baixos de elevada rigidez, a resposta dinâmica apresenta um menor significado, 

sendo que o projeto pode ser baseado nas teorias estáticas equivalentes do carregamento do 

vento.  

2.1.3 Métodos de análise 

Os esforços de vento nos projetos de estruturas são normatizados pela NBR 6123 

(1988) – Forças devidas ao vento em edificações. Esta norma apresenta duas linhas de 

cálculo para consideração do vento nas estruturas. Na primeira, o vento é analisado 

                                                                 
7
SPARLING, B. F. Structural Engineering Systems Design. 1997. CE 461 – Wind Loads, p.38-46. 
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considerando cargas estáticas equivalentes, modelo designado para estruturas baixas e 

rígidas, considerando que a velocidade média do vento atua durante 10 minutos, o que gera 

efeitos puramente estáticos. O segundo modelo é o dinâmico, pseudoestático, o qual 

admite que as flutuações da velocidade provoquem nas estruturas muito flexíveis, edifícios 

altos e esbeltos, vibrações importantes. Para a utilização deste último método é necessário 

uma análise modal, a fim de determinar os modos e frequências naturais da estrutura. 

O método do Vento Sintético é outro procedimento de cálculo dos esforços 

oriundos do vento que não está previsto na norma. Está análise, sugerida pelo professor 

Mário Franco
8
 (1993), considera o comportamento dinâmico do fenômeno desde a 

definição do vento atuante, utilizando uma simulação do tipo Monte Carlo. O 

carregamento temporal do vento é definido utilizando um espectro de velocidades e as 

funções harmônicas geradas possuem amplitudes obtidas do espectro com suas fases 

definidas aleatoriamente.  

Segundo Miguel (2003) a ação estática proposta pela norma tem como referência 

o método da vibração aleatória, proposto por Davenport. Entretanto a NBR 6123 

modificou a determinação de alguns parâmetros do vento, além de afirmar que a vibração 

da estrutura ocorre entorno da posição deformada, causada pela componente estática do 

vento. 

A análise dinâmica do vento apresentada pela norma devido à turbulência 

atmosférica, possibilita trabalhar com um modelo contínuo simplificado ou com um 

modelo discreto. O primeiro, segundo a norma, é aplicado para edificações de seção 

constante e massa uniforme, sendo que devem estar apoiadas na base e altura máxima de 

150 metros. O segundo modelo é aplicado às estruturas que apresentam variação de massa 

e seção ao longo de sua altura. 

Os modelos e equações, para cálculo dos esforços de vento apresentados pela 

NBR 6123, serão exemplificados no subtópico a seguir. 

                                                                 
8
 Ver nota de rodapé 3, página 22. 
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2.1.3.1 Formulação do vento - Norma 6123 (1988) 

Segundo a NBR 6123 (1988), a velocidade básica do vento ( 0V ) é obtida através 

de isopletas que foram elaboradas por meio de registros das estações meteorológicas do 

Brasil. Ela é a máxima velocidade média sobre 3 segundos, que pode ser ultrapassada uma 

vez em 50 anos a 10 metros do solo num terreno aberto e plano. Na Figura 2.3 está 

representada a isopleta de velocidade básica disponível na norma. 

 

Figura 2.3 – Isopleta de velocidade básica do vento  

(Fonte: NBR 6123, 1988) 

De posse da velocidade básica é possível determinar a velocidade de projeto, que 

corresponde a uma média de 10 minutos a 10 metros do solo em um terreno aberto e com 

poucos obstáculos.  
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310690 SSV,Vp   (2.1) 

Sendo que: 

pV  é a velocidade de projeto; 

0V  é a velocidade básica; 

1S  e 3S  são coeficientes de ajuste da velocidade básica. 

O fator topográfico ( 1S ) relaciona-se às características topográficas do local. A 

norma fornece os valores apresentados abaixo, que devem ser usados com certa precaução. 

Em casos de maiores complexidades recomenda-se determinar este fator por meio de 

ensaios em túneis de vento. 

 Terreno plano ou fracamente acidentado: 011 ,S  ; 

 Taludes e morros, onde o fluxo de ar bidimensional tem o sentido 

apresentado na Figura 2.4. 

o No ponto A em morros e nos pontos A e C em taludes: 011 ,S  ; 

o No ponto B, em função da cota z : 
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Sendo que: 

z  é a altura analisada em relação à superfície do terreno; 

d  é a diferença de nível entre a base e o topo do talude ou 

morro; 

  é a inclinação média do talude ou morro. 
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Figura 2.4 – Fator topográfico  

(Fonte: NBR 6123, 1988) 

 Vales profundos, protegidos do vento: 901 ,S  . 

O fator de rugosidade ( 2S ) é uma combinação de três características, a 

rugosidade do terreno, a variação da velocidade do vento em função da altura e das 

dimensões da edificação. A primeira característica é dividida na norma em cinco categorias 

distintas, quanto às dimensões há uma divisão em três classes, com intervalos de tempo de 

3, 5 e 10 segundos para o cálculo da velocidade média e dimensões máximas de 20, 50 e 

80 metros. Caracterizando a edificação conforme o descrito anteriormente, o fator de 

rugosidade é definido consultando a tabela da Figura 2.5. 
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Figura 2.5 – Fator de rugosidade. 

(Fonte: NBR 6123, 1988) 

A NBR 6123 (1988) permite a utilização do vento com efeitos puramente 

estáticos quando o período fundamental da estrutura for menor ou igual a 1 segundo, sendo 

que, estes efeitos já estão incorporados no fator 2S . Caso contrário, torna-se necessário 

considerar a superposição das respostas da parcela média e da parcela flutuante do vento. 

Para estes casos existe o modelo contínuo simplificado e o modelo discreto. 

O fator estatístico ( 3S ) baseia-se na estatística considerando o grau de segurança 

requerido e a vida útil da edificação. Os valores mínimos do fator 3S  são os indicados na 

tabela da Figura 2.6. 
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Figura 2.6 – Fator estatístico. 

(Fonte: NBR 6123, 1988) 

O modelo contínuo simplificado é adotado para estruturas apoiadas na base e de 

altura inferior a 150 metros. Neste caso, a variação da pressão dinâmica em função da 

altura é expressa por: 
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Sendo que:  

0q  em 
2m/N  e pV  em s/m  ; 

b  é parâmetro em função da categoria do terreno; 

z  é a altitude do ponto de análise; 

rz  é a altitude de referência 10 metros; 

p  é o expoente da lei potencial em função da categoria do terreno; 

  é o expoente da lei potencial de expressão do modo de vibração; 

  é o coeficiente de amplificação dinâmica. 
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Estes parâmetros e expoentes são apresentados na norma em função da categoria 

de rugosidade do terreno. 

Sendo a pressão uma função contínua em função da altura z , a força estática 

equivalente é determinada pelo produto desta pressão pela área em estudo da edificação e 

pelo coeficiente de arrasto. 

Segundo a NBR 6123 (1988), o modelo discreto é proposto pela norma para 

edificações com seção e massa variáveis ao longo de sua altura (Figura 2.7). Para cada 

modo de vibração j , com deslocamentos da coordenada i  devido a cada um dos modos de 

vibração j , existe uma força total iii X̂XX  , onde a força média iX  é calculada 

por: 

p

r

i
iaii

z

z
ACbqX

2

2
0 








  (2.5) 

Sendo que: 

b  é parâmetro em função da categoria do terreno; 

iz  é a altitude do ponto de análise, para a coordenada i ; 

rz  é a altitude de referência 10 metros; 

p  é o expoente da lei potencial em função da categoria do terreno; 

aiC  é o coeficiente de arrasto da coordenada i , obtido pelo ábaco da NBR-

6123; 

iA  é a área de atuação do vento na edificação de coordenada i . 



Controle de vibrações em edifícios altos sujeitos a ventos ou terremotos 

  L. S. ALVES                                                                                                                                  40  

 

Figura 2.7 – Modelo dinâmico. 

(Fonte: NBR 6123, 1988) 

A parcela referente à componente dinâmica é obtida por: 

iiHi xFX̂   (2.6) 

Sendo que:  

HF  é a força referente à parcela flutuante; 

ix  é o deslocamento correspondente a coordenada i ; 

i  é a razão entre a massa discreta ( im ) referente à coordenada i  e a massa 

arbitrária de referência ( 0m ). 

A força referente à parcela flutuante é dada pela equação: 
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Sendo que:  

0A  é a área arbitrária de referência, que é tomada como o somatório das 

áreas iA ; 

N  é o número de coordenadas discretizadas; 

  é o coeficiente de amplificação dinâmica, obtido através de ábacos da 

NBR 6123. 

O valor i  é calculado pela equação abaixo: 

p

r

ii
aii

z

z

A

A
C 




















0

  (2.8) 

 

2.2 TERREMOTO 

Dentre as diversas forças da natureza, os terremotos são aquelas que apresentam o 

maior poder de destruição, levando a perdas materiais e humanas. O que torna esta ação 

tão destrutiva é a grande incerteza que paira sobre a determinação do local de atuação, 

intensidade e momento de ocorrência de um abalo sísmico. Hoje é possível, com base nos 

dados históricos e a probabilidade estimar estas variáveis, mas não determiná-las. Cabe ao 

homem, elaborar medidas que permitam minimizar estas perdas. 

2.2.1 Conceituação 

Os terremotos são caracterizados por vibrações na superfície terrestre que podem 

ser causadas por erupções vulcânicas ou até por choque de placas tectônicas. Esta última 

causa é a mais preocupante do ponto de vista da engenharia. A terra é um planeta 
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dinâmico, o qual é constituido por diversas placas que estão em constante movimento 

sobre o magma, material rochoso fundido. Este movimento aleatório leva a colisões ou 

deslizamento entre placas com a liberação de elevada energia, a qual é dissipada por meio 

de ondas sísmicas que provocam vibrações em edifícios, obras de arte, torres, entre outras. 

Segundo Parisenti (2011) o que explica este comportamento é a teoria das Placas 

Tectônicas desenvolvida na década de 60, originada da deriva continental e da expansão 

dos fundos oceânicos. 

A litosfera terreste é subdividade em aproximadamente 15 placas maiores (Figura 

2.8), segundo a Teoria das Placas Tectônicas elas estão em constante movimento sobre o 

manto, podendo ser divergente ou convergente. Em regiões de divergência de placas ocorre 

o escape de magma para a superfície, caracterizando as erupções vulcânicas. Por outro 

lado, nas regiões de convergência de placas há o choque com a liberação de energia, 

caracterizando os terremotos (CÂNDIDO, 2011).  

Segundo Parisenti (2011) nos locais onde não é possível o movimento das placas, 

há um acúmulo de energia de deformação, até que a resistência da rocha seja superada. 

Neste momento ocorrerá uma ruptura com grande liberação de energia, que se propaga por 

meio de ondas de deformação. Estas ondas promovem deslocamentos de superfície que 

podem gerar grande destruição. 

 
Figura 2.8 – Divisão da crosta terrestre em placas tectônicas  

(Fonte: Parisenti,2011) 

A energia liberada por um terremoto é propagada ao longo de toda a profundidade 

e superfície da crosta terrestre por meio de ondas sísmicas. Elas podem ser: 
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 Ondas longitudinais de compressão (ondas primárias - “P”): as partículas 

se movem na direção de propagação, ocorrendo uma alteração entre as 

tensões de tração e de compressão. Caracterizadas por serem ondas mais 

rápidas que as ondas secundárias; 

 Ondas transversais de corte (ondas secundárias – “S”): partículas com 

movimento perpendicular a propagação, levando a deformações por 

cisalhamento; 

Segundo Reis et al (2012) existe outras duas ondas, as de RayLeigh e as de Love, 

que ocorrem quando a propagação das ondas sísmicas se dão na superfície da crosta 

terrestre. Elas apresentam menor velocidade de deslocamento, entretanto com elevado 

poder de destruição Na Figura 2.9 observa-se a representação gráfica destes tipos de ondas. 

 
Figura 2.9 – Ondas sísmicas  

(Fonte: Clough
9
 et al,1993, apud Reis et al, 2012) 

 

2.2.2 Estudo dos terremotos 

O terremoto é uma das forças da natureza mais destrutivas e de difícil previsão de 

ocorrência. Pesquisadores buscam através do estudo de dados obtidos de estações 

sismográficas compreenderem esta força. Estas estações registram os dados de terremotos 

com dois aparelhos, o sismômetro e o sismógrafo. O primeiro mede a magnitude do abalo 

                                                                 
9
 CLOUGH, R. W; PENZIEN, J. Dynamics of Structures. Third Edition, McGraw-Hill, 1993. 
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sísmico. O segundo registra seus efeitos numa folha de papel. No momento em que ocorre 

o sismo, a agulha do sismógrafo que está apoiada no papel registra as vibrações do solo. 

Os parâmetros mais utilizados na caracterização de terremotos são a magnitude e 

a intensidade. O primeiro diz respeito à quantidade de energia liberada durante o abalo, 

obtida através da amplitude das ondas sísmicas. Este parâmetro é apresentado utilizando 

uma escala, desenvolvida em 1935 pelos sismólogos Charles Richter e Beno Gutenberg, a 

escala Richter. Já a intensidade relaciona-se as vibrações do solo que são perceptíveis e aos 

danos causados, sendo importante neste caso a localização do epicentro. Este poder de 

destruição é medido pela escala Mercalli, proposta em 1902 por Giuseppe Mercalli 

(PARISENTI, 2011). 

A escala de Richter (Figura 2.10) a princípio não possui limite, entretanto como 

nunca se observou terremotos superiores a 9 graus, diz-se que a mesma vai de 0 a 9 graus. 

A magnitude do terremoto, calculada pela expressão abaixo, quantifica e energia liberada 

por um sismo. Ela representa uma escala logarítmica, ou seja, a variação unitária da 

magnitude representa a variação da energia em 10 vezes. 

 
Figura 2.10 – Escala Richter  

(Fonte: Parisenti, 2011) 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Beno_Gutenberg
http://pt.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Mercalli
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    33661 ,log,TAlogM r   (2.9) 

Sendo que:  

A  é a amplitude máxima da onda Rayleigh (em m ); 

rT  é o período desta oscilação máxima (em segundos); 

  é a distância do epicentro em graus (medida do centro da Terra, 

kN1111  ); 

A escala de Mercalli, hoje em desuso, é utilizada apenas como uma classificação 

qualitativa. Isto, pois, ela é obtida através da observação visual dos efeitos do terremoto na 

população e nas estruturas. Na Figura 2.11 é apresentando a escala, que possui uma 

variação de I a XII. 

 
Figura 2.11 – Escala Mercalli  

(Fonte: Parisenti, 2011) 

Segundo Parisenti (2011) a ocorrência de sismos ao redor do mundo concentra-se 

nos encontros das placas tectônicas. Na Figura 2.12 é possível observar uma concentração 

na parte oeste da América, na porção sul-leste da Ásia e no mar Mediterrâneo, entre a 

Europa e África. 
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Figura 2.12 – Zonas sísmicas no mundo  

(Fonte: Parisenti, 2011) 

Justamente nestes locais que se observam, ao longo da história, os piores 

terremotos. Na Tabela 2.1 estão apresentados os dados destes abalos sísmicos em nível de 

magnitude. 

Tabela 2.1 – Maiores abalos sísmico 

Data Local Mortes (Estimativa) 

Escala 

Richter 

(Graus) 

1138 Síria 230 mil 8,2 

1556 China 830 mil 8,8 

1737 Índia Mais de 300 mil 8,6 

1755 Portugal Mais de 70 mil 8,7 

1906 Valparaiso, Chile Mais de 20 mil 8,1 

1920 Ningxia, China 235 mil 8,5 

1923 Yokohama, Japão 140 mil morreram 8,2 

1927 Gansu, China Mais de 80 mil 8,0 

1927 Nanshan, China Mais de 200 mil 8,0 

1934 Bihar, Índia Pelo menos 10700 8,3 

1939 Erzincan, Turquia Entre 35 e 40 mil 8 

1960 Chile 

Tremor no mar que provocou 

tsunamis – entre 2000 e 5700 

pessoas 

8,5 

1985 Cidade do México Pelo menos 10 mil 8,1 

2004 Sul da Ásia Mais de 143 mil 9,0 

2010 Chile Mais de 800 8,8 

2011 Japão 
Mais de 14 mil mortes e 10 mil 

desaparecidos 
8,9 

(Fonte: U.S. Geological Survey10 apud Parisenti, 2011) 

O grau de destruição de um terremoto e o número de mortes está mais relacionado 

ao nível de desenvolvimento tecnológico para enfrentar um abalo, do que propriamente a 

                                                                 
10

 In: U.S. Geological Survey (USGS) - Science for a changing world. Disponível em: 

<www.usgs.gov> 
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magnitude do mesmo. Como exemplo temos o terremoto que aconteceu em 2010 no Haiti 

que atingiu 7 graus na escala Richter, e o número de mortes chegou a mais de 200 mil 

pessoas e grande destruição dos imóveis. Logo, torna-se de extrema importância o 

desenvolvimento de sistemas que permitam menores vibrações nas estruturas e 

consequentemente menores danos. 

2.2.3 Sismos no Brasil 

O estudo de sismos no Brasil iniciou-se apenas na década de 70, no qual começou 

o armazenamento de dados sismológicos e uma rede sismológica foi difundida pelo 

território. Esta preocupação tardia com o monitoramento de terremotos é justificada pela 

baixa sismicidade do país, já que ele localiza-se em uma região central da placa tectônica 

Sul-Americana. 

O Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP conduziu 

um estudo com o intuito de fazer-se uma radiografia dos sismos do Brasil. Com base em 

depoimentos, registros sismográficos e documentos históricos, os pesquisadores 

elaboraram o mapa da Figura 2.13.  

 
Figura 2.13 – Boletim sísmico brasileiro.  

(Fonte: IAG - USP) 

Nele pode-se observar uma grande concentração de sismos na região Nordeste, 

região do Pantanal Matogrossense, em Manaus e no Acre, onde se percebem sismos de 
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grandes profundidades. Observa-se que não é frequente a ocorrência de terremotos de 

grande magnitude em território nacional. Os maiores sismos já registrados estão dispostos 

na Tabela 2.2. 

Tabela 2.2 – Maiores abalos sísmicos do Brasil 

Data Local 
Escala Richter 

(Graus) 

1922 São Paulo 5,1 

1955 Espírito Santo 6,1 

1955 Mato Grosso 6,2 

1980 Ceará 5,2 

1983 Amazonas 5,5 

1986 Rio Grande do Norte 5,1 

2008 Oceano Atlântico, litoral de São Paulo 5,2 

2007 Acre 6,5 

2010 Amazonas (divisa com Acre) 6,1 

(Fonte: Parisenti, 2011) 

Segundo Santos (2006), não existe a nível nacional um estudo completo da 

sismicidade brasileira. O que existe é o mapeamento (Figura 2.14) a nível mundial 

realizado em 1999 pelo GFZ-POTSDAM. Observam-se no mapa que o Brasil apresenta 

uma baixa atividade sísmica, as acelerações do solo são inferiores a 0,4 m/s
2
. Entretanto, 

na região Nordeste e parte das regiões Norte e Centro-Oeste estas acelerações do solo não 

são tão desprezíveis. 

 
Figura 2.14 – Sismicidade da América do Sul por U.S. Geological Survey.  

(Fonte: Santos, 2010) 
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2.2.4 Norma técnica 

O Brasil por não apresentar abalos sísmicos significantes, até pouco tempo não 

possuía norma específica, apenas em 2006 que foi apresentada a NBR 15421 – Projeto de 

Estruturas Resistentes a Sismos. Ela define requisitos para verificação das estruturas sob a 

ação sísmica, fornece os critérios de quantificação destes esforços e de cálculo das 

resistências que devem ser adotadas em projeto. 

Um estudo de sismicidade na América do Sul foi desenvolvido por Falconi 

(2003), realizando uma análise comparativa entre as normas de seis países, sendo que o 

Brasil não estava presente neste grupo. Através deste estudo e considerando a continuidade 

geográfica entre os países vizinhos, foi possível definir as zonas sísmicas do Brasil que é 

apresentada na NBR 15421. Segundo a norma as ações sísmicas que deverão ser utilizadas 

em projeto devem ser as apresentados no mapa da Figura 2.15. Nele, o Brasil é dividido em 

cinco zonas sísmicas, as quais apresentam aceleração sísmica horizontal do solo ( gu ) 

conforme as faixas estabelecidas na Tabela 2.3, sendo g a aceleração da gravidade. Estes 

valores são normalizados para terrenos da classe B (“Rocha”). 

Tabela 2.3 – Aceleração sísmica horizontal do solo segundo a NBR 15421 (2006) 

Zona sísmica Categoria sísmica Valores de gu  

Zona 0 
A 

g,ug 0250  

Zona 1 g,ug, g 0500250   

Zona 2 B g,ug, g 100050   

Zona 3 
C 

g,ug, g 150100   

Zona 4 g,ug 150  

(Fonte: NBR 15421/2006) 
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Figura 2.15 – Zoneamento da aceleração sísmica do Brasil, para terrenos da classe B (“Rocha”).  

(Fonte: NBR 15421/2006) 

Segundo Santos et al (2010), o Brasil na sua maior parte apresenta aceleração 

horizontal sísmica igual a g,0250 , ou seja, não ocorrem sismos significativos. Entretanto, 

na região Nordeste e a oeste da região Norte, observa-se uma atividade sísmica bastante 

expressiva. Estas acelerações correspondem a uma probabilidade nominal de 10% de 

serem ultrapassadas em 50 anos, ou seja, isso representa um período de recorrência de 475 

anos. 

A geologia do local onde se localiza a edificação é um ponto crucial nos efeitos 

provocados por ondas sísmicas, isto, pois, as camadas superficiais do terreno apresentam 

rigidez e amortecimentos distintos entre si. Assim, a norma classifica os terrenos conforme 

a Figura 2.16. 
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Figura 2.16 – Classificação dos terrenos segundo a NBR 15421/2006  

(Fonte: NBR 15421/2006) 

Para efeito de análise das estruturas, a norma NBR 15421 apresenta os seguintes 

requisitos para cada categoria sísmica, apresentada na Tabela 2.3: 

 Categoria A: 

o Zona sísmica 0: não é exigido nenhuma verificação de resistência 

sísmica; 

o Zona sísmica 1: estruturas resistentes a forças sísmicas horizontais, 

em duas direções ortogonais, e aos esforços de torção. A carga 

horizontal aplicada simultaneamente em todos os pavimentos da 

estrutura, nas duas direções, é calculada pela seguinte expressão: 

xx w,F 010  (2.10) 

Sendo que: 

xF  é a força sísmica de projeto do piso x ; 
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xw  é peso total da estrutura correspondente ao piso x , inclusive 

toda a carga operacional de equipamento fixados à estrutura e os 

reservatórios de água. Em áreas de armazenamento e 

estacionamento, adicionar 25% da carga acidental. 

 Categoria B e C: para as estruturas presentes nestas categorias, a norma 

NBR 15421 (2006) permite uma análise sísmica pelo processo aproximado 

das forças horizontais equivalentes, ou por processos mais rigorosos como 

o método espectral ou a análise de históricos de acelerações no tempo. 

2.2.5 Métodos de análise sísmica 

Para estruturas que se enquadram nas categorias B ou C da norma NBR 

15421/2006, é possível realizar a análise sísmica utilizando três métodos: o processo das 

forças horizontais equivalentes, método espectral ou a análise de históricos de acelerações 

no tempo. No presente trabalho, foi utilizado o último processo de análise, que será 

descrito em maiores detalhes nos seguintes capítulos. 

Segundo Tedesco (1998), existem dois processos determinísticos mais utilizados 

na análise de ações sísmicas. O primeiro é o processo dos métodos dinâmicos, que podem 

ser por meio do espectro resposta ou análise com históricos de acelerações. O segundo é o 

método das forças horizontais equivalentes, no qual a ação sísmica é representada por meio 

de forças estáticas proporcionais às cargas gravitacionais da estrutura. A escolha de qual 

método utilizar depende de diversos fatores, entre eles destacam-se: o tipo de estrutura e 

sua importância social e econômica; a área do terremoto e suas condições geológicas; e as 

características dinâmicas da estrutura. 

2.2.5.1 Método de força estática equivalente 

O método consiste no cálculo de uma força horizontal aplicada à base da estrutura 

e depois distribuída para os pavimentos da edificação que permite por sua vez identificar as 

forças sísmicas horizontais e de torção. Os deslocamentos da estrutura e os efeitos de 

segunda ordem são determinados através da rigidez do edifício e as forças sísmicas (forças 

estáticas) obtidas anteriormente. 
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A força horizontal aplicada na base da estrutura é dada pela seguinte expressão: 

WCH s   (2.11) 

Sendo que:  

W  é peso total da estrutura, inclusive toda a carga operacional de 

equipamento fixados à estrutura e os reservatórios de água. Em áreas de 

armazenamento e estacionamento, adicionar 25% da carga acidental. 

sC  é o coeficiente de resposta sísmica. 

O coeficiente de resposta sísmica é calculado pela equação (2.12).  

        
egsegss IRTgaI/Rga,C 1052   (2.12) 

Sendo que:  

eI  é o fator de importância de utilização da edificação; 

0gsa  é a aceleração espectral para o período 0s, dado pela expressão 

gasgs uCa 0 , sendo asC  o fator de amplificação sísmica no solo e gu  a 

aceleração sísmica; 

1gsa  é a aceleração espectral para o período 1s, dado pela expressão 

gvgs uCa 1 , sendo vC   o fator de amplificação sísmica no solo e gu  a 

aceleração sísmica; 

T  é o período fundamental da estrutura sendo que a NBR 15421 especifica 

os modelos de cálculo; 

R  é o coeficiente de modificação da resposta, uma variável que é 

dependente do sistema sismo-resistente utilizado. 

A força horizontal total na base, calculada anteriormente, distribui-se em todas as 

elevações da estrutura da seguinte forma, em que cada elevação x , aplica-se xF . 
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HCF vxx   (2.13) 

Sendo que:  









n

i

k
ii

k
xx

vx

hw

hw
C

1

1

1

 (2.14) 

xw  e iw  são as parcelas do peso efetivo total das elevações i  ou x ; 

xh  e ih  são as alturas entre a base e as elevações i  ou x ; 

1k  é o expoente de distribuição determinado pela NBR 15421 para cada 

período da estrutura; 

2.2.5.2 Método espectral  

O espectro resposta de um evento dinâmico é um gráfico no qual apresenta a 

resposta máxima de uma estrutura quando excitada por um carregamento em que se varia a 

frequência. No caso de terremotos, o espectro fornece uma resposta que pode ser dada por 

uma pseudo-velocidade ou pseudo-aceleração (PARISENTI, 2011). 

Os espectros são obtidos utilizando a integral de Duhamel, considerando a força 

efetiva do terremoto de   gef umtF  . Assim conhecendo a pseudo-velocidade vS  

pode-se determinar o deslocamento máximo do sistema: 

d
v

máx S
S

u 


 (2.15) 

Sendo que:  

dS  é o deslocamento espectral; 

  é a frequência da estrutura; 
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2.2.5.3 Método de integração no tempo 

A análise dinâmica por este método baseia-se no estudo com históricos de 

acelerações no tempo, fornecidos por acelerogramas, os quais registram os dados em 

decorrência de um evento sísmico. Neste caso o dimensionamento de uma estrutura estará 

restrito aos eventos semelhantes ao que é estudado. 

Neste trabalho foi desenvolvida a formulação dos esforços na estrutura com base 

neste método. Para isto, utilizou-se o histórico de acelerações do terremoto Northridge 

(1994). 
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3 CONTROLE DE VIBRAÇÕES 

Existem vários tipos de dispositivos para controlar as vibrações em estruturas os 

quais vão da forma mais simples, como a utilização de materiais dissipadores de energia, 

até amortecedores geridos por computadores. A escolha do melhor método é uma soma de 

diversos pontos a serem estudados, como por exemplo: quais são as solicitações externas; 

qual será o nível de manutenção do sistema; qual é o espaço disponível para a instalação do 

amortecedor; entre outros. Os principais tipos de controle estão descritos a seguir. 

3.1.1 Controle passivo 

Este tipo de dispositivo absorve a energia dos sistemas reduzindo as vibrações nas 

estruturas, atuando em uma dada frequência modal da estrutura, ou seja, em uma 

determinada faixa de frequência. Segundo Wilson (2005) estes amortecedores funcionam 

através do movimento relativo entre a estrutura e o dispositivo e da conversão de energia 

cinética em calor. 

Segundo Jurukovski
11

 et al (1995) apud Beneveli (2002) apresentam as seguintes 

características, que os fazem ser o tipo de controle mais utilizado na construção civil: 

 Não necessitam de fontes externas de energia para funcionarem; 

 Como já são utilizados há muito tempo, sua eficiência e custo benefício 

são assegurados; 

 A montagem, operação e manutenção são simples, o que não exige 

equipes com alta capacidade técnica para que o dispositivo entre em 

operação; 

 É um dispositivo com sistema estrutural simples, sem necessidade de 

instrumentos sofisticados de aquisição de dados, geração de forças ou 

manutenção. 

                                                                 
11

 JURUKOVSKI, D.; Energy absorbing elements in regular and composite steel frame structures. 

Engineering Structures. V.17, n.5, p. 319-333, 1995. 
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O controle passivo possui como principais sistemas de controle os amortecedores 

de massa os quais são responsáveis pela transferência de energia entre a estrutura a ser 

controlada e a massa auxiliar. Amortecedores estruturais controlam as vibrações através da 

dissipação de energia provocada pelas deformações nos mesmo. No caso de terremotos, 

um sistema eficiente de controle de vibrações é o isolamento de base que isolam a estrutura 

da fonte de excitação externa, neste caso, as acelerações sísmicas do solo (RILEY
12

 et al, 

1998, apud BENEVELI, 2002). 

A seguir estão representados os principais tipos de sistemas de controle do tipo 

passivo (BENEVELI, 2002): 

 Isolamento de base: apresenta melhor eficiência no controle de vibrações 

provocadas por ações sísmicas. O sistema é caracterizado por dispositivos 

isolantes que são instalados entre a fundação e a estrutura do edifício 

(Figura 3.1), onde os momentos de grandes magnitudes gerados na base 

podem provocar danos severos na estrutura (RICHARDSON
13

, 2003, apud 

NASCIMENTO, 2008). 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 3.1 - (a) Sistema de isolamento à base de neoprene; (b) Sistema de isolamento de placas 

deslizantes. (Fonte: BuildCivil; acesso em: 17 de outubro de 2014). 

 Amortecedor de fricção: o controle de vibrações é realizado através da 

dissipação de energia devido ao atrito do movimento relativo de dois 

sólidos (Figura 3.2). 

                                                                 
12

 RILEY, M.A. Implementation issues and testing of a hybrid isolation system. Engineering Structures, 

v.20, n.3, p. 144-154, 1998. 
13

 RICHARDSON, A. Vibration control of multiple structures theory and application. Dissertação, 

Florida Agricultural and Mechanical University, Tallahassee, FL. 2003. 
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Figura 3.2 - Amortecedor de fricção  

(Fonte: Wilson, 2005) 

 Amortecedor metálico: a dissipação de energia, e consequentemente 

controle de vibrações, é realizada através da deformação inelástica sofrida 

pelo amortecedor (Figura 3.3). 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 3.3 - (a) Amortecedor metálico (b)Localização do dispositivo na estrutura  

(Fonte: Nascimento, 2005) 

 Amortecedor visco-elástico: este amortecedor (Figura 3.4) é instalado entre 

dois elementos rígidos da estrutura, e a dissipação de energia se dá pelo 

cisalhamento que surge nesta camada. O sistema pode atuar de duas 

formas: absorvendo e dissipando a energia, ou armazenando-a de maneira 

elástica. Estes tipos de amortecedores tiveram sua primeira utilização nas 

torres do World Trade Center em Nova York (1969), onde foi utilizado um 

total de 10000 amortecedores. 
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Figura 3.4 - Amortecedor visco-elástico  

(Fonte: http://www.ufjf.br/ Acesso em: 17 de outubro de 2014) 

 Amortecedor visco-fluido: Neste tipo de amortecedores a energia 

mecânica do movimento de um pistão num meio viscoso é convertida em 

calor (Figura 3.5) 

 
Figura 3.5 - Amortecedor visco-fluido  

(Fonte: Wilson, 2005) 

 Amortecedor de massa-sintonizado (AMS): É um sistema composto 

massa-mola-amortecedor que dissipa a energia de vibração da estrutura 

principal, através do movimento relativo da massa do sistema com a massa 

da estrutura. Segundo Borges (2005), é um sistema de boa eficiência e 

baixo custo de implantação. Um exemplo deste tipo de controle é o 

sistema instalado no edifício Taipei 101 em Taiwan (Figura 3.6). Ele é 

responsável por controlar as vibrações causadas por terremotos de 7° na 

escala Richter e ventos de 450 km/h. 
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(a) 

 
(b) 

Figura 3.6 - (a) Pêndulo de controle; (b) Edifício Taipei 101 em Taiwan.  

(Fonte: Tecno World; acesso em: 06 de maio de 2014) 

 Amortecedor líquido-sintonizado: Este tipo de amortecimento se dá de 

forma indireta através da ação viscosa do líquido e quebrar de ondas. Este 

sistema é uma variação do Amortecedor de Massa Sintonizado (AMS), 

apresentando como vantagens o baixo custo e a fácil instalação. 

3.1.2 Controle ativo 

O controle ativo (Figura 3.7) é adaptável às mudanças de parâmetros de 

carregamento e da estrutura. Desta maneira, ele é capaz de controlar vibrações das mais 

variadas faixas de frequências (BENEVELI, 2002).  

 
(a) 

 
(b) 

Figura 3.7 - (a) Kyobashi Seiwa Building; (b) Sistema de controle ativo. 

(Fonte: Nascimento, 2008) 

O controle acontece através de um ciclo de leitura da aplicação de forças à 

estrutura. Esta aquisição de dados acontece através de sensores localizados na mesma, os 

quais medem a excitação e a resposta estrutural. Por meio da utilização de algoritmos de 
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controle, estas informações são processadas e como resultado são fornecidas as forças de 

controle necessárias que deverão ser aplicadas ao sistema por atuadores. Um ponto 

fundamental deste tipo de sistema é a rapidez de leitura de informação, cálculo da resposta 

e aplicação das forças de controle. 

As principais vantagens deste tipo de controle são: maior eficiência no controle da 

resposta; vasta gama de controle de forças externas (de ventos a terremotos) permitindo a 

possibilidade de selecionar os objetivos do controle, de acordo com cada necessidade. 

Entretanto, este sistema apresenta pontos limitantes para sua expansão: os custos de 

implantação e manutenção são altos; necessidade de mão-de-obra qualificada para 

operação; elevado consumo de energia na geração de forças de controle; alta dependência 

do fornecimento de energia, ou seja, necessidade de uma fonte confiável de fornecimento. 

Os principais tipos de amortecedores ativos são: 

 Cabos tensionados: cabos tensionados à estrutura, com tensão controlada 

por mecanismos hidráulicos ou pneumáticos; 

 Contraventamento ativo: elementos rígidos de contraventamento, com 

capacidade de expansão ou contração; 

 Amortecedores de massa ativos (AMA): este dispositivo é o mais utilizado 

dentre os amortecedores do tipo de controle ativo. Consiste em um sistema 

oscilatório auxiliar com um atenuador, permitindo a redução de vibrações 

numa faixa de frequência mais ampla que o AMS (BENEVELI, 2002); 

 Sistemas de rigidez variável: dispositivo que ajusta sua rigidez de acordo 

com a excitação; 

 Apêndices aerodinâmicos: caracterizado por apêndices instalados no 

exterior da estrutura que utilizam o próprio vento incidente para gerar as 

forças necessárias de controle. Este sistema não fica refém de uma fonte 

externa de energia para funcionar; 

 Materiais inteligentes: existem basicamente dois tipos de materiais para 

controle, os piezoelétricos e os com memória de forma. Os primeiros 
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quando sofrem uma deformação uniforme se tornam polarizados, como 

exemplo tem-se o cristal de quartzo e o titanato de bário. Eles apresentam 

como principais características a ausência de partes móveis, baixo 

consumo de energia, flexibilidade e é possível a aplicação de forças 

distribuídas. Os segundos materiais atuam transformando a energia 

térmica em mecânica quando voltam a sua forma original. 

3.1.3 Controle híbrido 

Controle híbrido é uma combinação dos controles ativos e passivos. Esta 

combinação visa aperfeiçoar as principais vantagens de cada amortecedor, suprimido suas 

desvantagens em casos específicos. 

O desenvolvimento de novas pesquisas, neste tipo de controle, concentra-se no 

amortecedor de massa híbrido (AMH) (Figura 3.8), utilizado para a redução de vibrações 

causadas por ondas sísmicas (BENEVELI, 2002). 

 
Figura 3.8 - AMH instalado no Shinsuku Park Tower, Tokyo, Japão  

(Fonte: Wilson, 2005) 

Suas principais vantagens são: 

 Eficiência numa vasta faixa de frequência; 

 Menores custos com o sistema por exigir menores forças que o controle 

ativo; 

 Parcela passiva atuante numa eventual escassez de energia; 
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 Podendo a parcela ativa atuar somente quando a solicitação for diferente 

das considerações de projeto para o sistema passivo. 

3.1.4 Controle semiativo 

Este tipo de controle não adiciona energia ao sistema e não são geradas forças de 

controle. A própria energia externa que é utilizada para modificar as propriedades 

mecânicas da estrutura (amortecimento e rigidez). Suas principais vantagens são: 

versatilidade e adaptabilidade; confiabilidade no sistema; e necessidade de pouca energia 

para funcionar. 

Como exemplos deste tipo de controle, tem-se: 

 Amortecedor de orifício variável: amortecedor fluido-hidráulico, como 

mudança na resistência ao fluxo, o que por sua vez altera o controle das 

vibrações na estrutura principal (WILSON, 2005). 

 Dispositivo de controle da variação de rigidez: acoplado à estrutura para 

modificar sua rigidez, e por consequência altera a frequência natural da 

mesma; 

 Amortecedor de líquido controlável: estruturas que contém líquidos 

passíveis de mudança de viscosidade (Figura 3.9). Dependendo da energia 

aplicada à estrutura o estado varia de viscoso a semi-sólido, alterando a 

rigidez da estrutura. 
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Figura 3.9 - Amortecedor de líquido controlável 

(Fonte: Spencer e Nagarajaiah
14

, 2003 apud Wilson, 2005) 

 

 

                                                                 
14

 SPENCER, B. F. State of the art of structural control. Journal of Structural Engineering. 129(7), 

845-856. 2003. 
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4 FORMULAÇÃO MATEMÁTICA 

A compreensão do comportamento estrutural das edificações vem sofrendo rápido 

avanço. Isto se deve à possibilidade de análise utilizando computadores com capacidade de 

processamento cada vez maiores, o que possibilita o desenvolvimento e o aprimoramento 

de novos e mais complexos modelos de cálculo. Permitindo desta forma, realizar a análise 

dinâmica de edifícios com maior grau de liberdade e um maior número de parâmetros nas 

formulações. Por consequência, obtêm-se resultados mais próximos da realidade.  

Neste capítulo será apresentada a formulação utilizada no desenvolvimento do 

código computacional. Aqui estarão descritas os modelos de cálculo das ações 

consideradas, do comportamento estrutural e dos dispositivos de controle. 

4.1 SHEAR BUILDING 

A modelagem de um edifício de múltiplos pavimentos pode ser realizada 

utilizando o modelo shear building. Ele é caracterizado por considerar a estrutura como um 

pórtico de entre pisos rígidos, com n graus de liberdade que corresponde ao número de 

pavimentos na edificação e molas em paralelo que representam a rigidez dos pilares de 

cada pavimento. Assim pode-se estudar o comportamento da estrutura de uma forma 

intermediária aos modelos de um grau liberdade e aos modelos contínuos. Obtendo 

resultados mais reais sem um elevado gasto computacional. 

Segundo Paz (1985), para modelar a estrutura utilizando este modelo, deve-se 

impor três hipóteses: 

 Na altura de cada pavimento existe uma massa equivalente à soma das 

massas das vigas, lajes e pilares daquele nível; 

 Nos nós não existe liberdade rotacional e as lajes possuem rigidezes bem 

maiores que as rigidezes dos pilares; 

 Deve-se desprezar a deformação axial dos pilares, ou seja, durante o 

movimento horizontal as lajes permanecem no mesmo nível. 
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Considerando um edifício com três pavimentos, como apresentado na Figura 4.1, 

tem-se três massas concentradas no nível dos pavimentos, conectadas barras que 

apresentam rigidez e amortecimento dos pilares daquele pavimento. 

 
Figura 4.1 – Esquema estrutural do modelo shear building 

(Fonte: Cunha JR, 2012) 

As equações de movimento de cada pavimento podem ser determinadas por uma 

análise do diagrama de corpo livre, obtendo as equações apresentadas abaixo: 

   

       

    )t(Puukuucum

)t(Puukuucuukuucum

)t(Puukuucukucum

323323333

223323312212222

1122122111111













 (4.1) 

Sendo que:  

im , ic , ik , )t(Pi  são a massa, o amortecimento, a rigidez e a força 

aplicada, respectivamente, no i-ésimo pavimento; 

iu , iu , iu  são a aceleração, a velocidade e o deslocamento, 

respectivamente, do i-ésimo pavimento. 

De forma matricial pode-se escrever as equações (4.1) como: 

PUKUCUM    (4.2) 

Onde  
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C  é a matriz de amortecimento da estrutura, que será tratada nos próximos 

subtópicos. 

















)t(P

)t(P
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1

P  (4.8) 

 

A matriz de força corresponde, neste estudo, ao carregamento da estrutura devido 

aos esforços de vento ou de terremoto. 

As matrizes e vetores para um edifício com n graus de liberdades são definidos 

como:  
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No modelo shear building, os pilares são considerados engastados entre os 

pavimentos. Assim o coeficiente de rigidez pk  de cada pilar é calculado pela expressão: 

3

12

L

IE
k p   (4.15) 

Sendo que:  

E  e I  são o módulo de elasticidade e a inércia de cada pilar, 

respectivamente; 

L  é o pé-direito de cada pavimento. 

Pozo e Farina (1991) sugerem uma correção no cálculo da rigidez de pilares. Este 

fator de correção é mais expressivo para pilares de grandes dimensões que não podem ser 

tratados utilizando elementos de barra, já que eles estão sujeitos a deformações por 

cisalhamento. 

  31

12

L

IE
k p


  (4.16) 

2

12

LAG

IE

s

  (4.17) 

Sendo que:  

  é o fator de correção da rigidez; 

G  é o módulo de cisalhamento transversal; 

hbAs
6

5
  é a área de cisalhamento da seção, onde b  e h  são as dimensões 

do pilar. 



Controle de vibrações em edifícios altos sujeitos a ventos ou terremotos 

  L. S. ALVES                                                                                                                                  70  

4.1.1 Frequência natural e modos de vibração 

Para determinação da frequência natural e dos modos de vibração de uma 

estrutura, considera-se que a mesma está em vibração livre e sem amortecimento. Desta 

forma a equação (4.2) passa a ser da forma: 

0UKUM    (4.18) 

 

A solução destas equações diferenciais é a equação (4.19). Derivando e 

substituindo na equação (4.18), chega-se a um problema de autovalor e autovetor 

apresentado na equação (4.20). 

 tsenau ii   (4.19) 

  02  AKM  (4.20) 

Sendo que:  

A  e ia  o vetor das amplitudes de deslocamentos e a amplitude do 

deslocamento do i-ésimo pavimento, respectivamente; 

  representa as frequências naturais.  

Resolvendo o problema de autovalor e autovetor obtém-se os valores das 

frequências naturais da estrutura, com suas respectivas amplitudes de vibração, que 

correspondem aos modos de vibração.  

Para cada frequência natural (autovalor) tem-se um autovetor de amplitudes. Para 

o exemplo anterior de um edifício com três pavimentos, obtêm-se três frequências com 

seus respectivos autovetores das amplitudes de deslocamentos (Figura 4.2). A matriz 

modal, apresentada na equação (4.21), é montada a partir da junção destes vetores, onde 

em cada coluna são dispostas as amplitudes de uma dada frequência.  
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Figura 4.2 – Representação dos modos de vibração de um edifício de três pavimentos. 
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  (4.21) 

 

Segundo Tedesco (1998), a propriedade de ortogonalidade entre os modos é 

fundamental na solução de problemas dinâmicos com n graus de liberdade. Ela é a base do 

método de superposição modal, bastante utilizado na solução destes problemas. 

A condição de ortogonalidade para dois modos de vibração iΦ  e jΦ  são: 

0i
T
j ΦMΦ  (4.22) 

 0i
T
j ΦKΦ  (4.23) 

 

As equações anteriores indicam que os dois modos são ortogonais entre si, com 

relação as matrizes de massa e rigidez. 

4.1.2 Desacoplamento modal 

As equações do movimento, da forma que estão apresentadas na equação (4.2), 

não apresentam solução simplificada, pois elas devem ser resolvidas simultaneamente. O 

acoplamento se deve à matriz de rigidez, que apresenta termos fora da diagonal principal. 
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O desacoplamento modal é realizado para que as n equações de n graus de liberdade 

tenham n equações independentes. Permitindo, desta forma, resolver as equações 

independentemente. 

Para o desacoplamento das equações introduz-se uma coordenada definida a partir 

da matriz modal. 

qU

qU

qU











 (4.24) 

Sendo que:  

U , U  e U  são o vetor de deslocamentos, velocidades e aceleração, 

respectivamente; 

  é a matriz modal do edifício; 

q , q  e q  são o vetor das coordenadas, velocidade e acelerações 

generalizadas, respectivamente. 

A transformação das equações do movimento em um sistema desacoplado é feita 

multiplicando a equação (4.2) pela matriz modal transposta. 

  PUKUCUM
TT    (4.25) 

Substituindo as equações (4.24) na equação (4.25) obtêm-se: 

rrrr PqKqCqM    (4.26) 

Sendo que:  

 MMr
T  (4.27) 

 CCr
T  (4.28) 

 KKr
T  (4.29) 

PPr
T  (4.30) 
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As matrizes de massa, rigidez e amortecimento generalizadas ficam da seguinte 

forma: 
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Assim pode-se determinar o valor de q  e posteriormente o valor do vetor de 

deslocamentos U . 

4.1.3 Matriz de amortecimento 

No desacoplamento modal realizado na seção anterior, assume-se que a estrutura 

possua um amortecimento,  

Os modos de vibração de uma estrutura amortecida são os mesmos que de uma 

estrutura sem amortecimento. Entretanto, o desacoplamento modal só é válido para o 

amortecimento clássico ou proporcional.  

Segundo Tedesco (1998) um amortecimento proporcional bastante conhecido é o 

amortecimento de Rayleigh, o qual apresenta a formulação da equação (4.34). Ele propôs 
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que o amortecimento da estrutura fosse uma soma de uma proporção de massa e da rigidez 

de cada grau de liberdade.  

KMC    (4.34) 

Sendo que: 

  e   são fatores de proporcionalidade arbitrários, que satisfazem as 

condições de ortogonalidade. 

Das condições de ortogonalidades tem-se para o n-ésimo modo: 

nn
T

n m M  (4.35) 

nnn
T

n mω2 K  (4.36) 

Sendo que: 

nm  e n  são a massa e a frequência do n-ésimo modo, respectivamente; 

n  é a matriz modal do  n-ésimo modo; 

Assim, o amortecimento é definido por: 

 

nnnn
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m
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C
 (4.37) 

Sendo que: 











 n

n
n 






2

1
 é o fator de amortecimento para o n-ésimo modo. 

Por fim, a matriz de amortecimento desacoplada é determinada como: 
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 (4.38) 

 

Os fatores de proporcionalidade   e   são definidos atribuindo para dois modos 

de vibrações diferentes o valor de  . Assim, obtêm-se um sistema com duas equações que 

permitem a definição dos valores destes fatores. 

4.2 VENTO SINTÉTICO 

O método do vento sintético é utilizado para o cálculo do efeito dinâmico do 

vento. Ele foi desenvolvido por Franco
15

 (1993) apud Carril Jr (2000) com base na técnica 

de simulação das pressões flutuantes do vento, técnica de Monte Carlo. 

Segundo Lazanha (2003), o vento em uma direção do fluxo é dividido em uma 

parcela flutuante e em uma parcela média, que é calculada pelos procedimentos da NBR 

6123/1988. Para a parcela flutuante, o método baseia-se na elaboração de várias séries de 

carregamentos, geradas pela superposição de componentes harmônicos de fase, definidos 

aleatoriamente. Franco
16

 (1993) apud Carril Jr (2000) propôs a utilização mínima de 11 

harmônicos, sendo que um deles possui a frequência ressonante com a da estrutura, e os 

demais são múltiplos ou submúltiplos deste valor. 

De acordo com o método original do vento sintético proposto por Franco
17

 (1993) 

apud Carril Jr (2000), a pressão média do vento corresponde a 48% do carregamento do 

vento e a pressão flutuante aos 52% restantes, como apresentado na equação (4.39).  

                                                                 
15

 Ver nota de rodapé 3, página 22. 
16

 Ver nota de rodapé 3, página 22. 
17

 Ver nota de rodapé 3, página 22. 
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480690 2
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  (4.39) 

Sendo que: 

600p  é a pressão média do vento baseada na velocidade média do vento 

600V ; 

3p  é a pressão máxima da rajada; 

600V  é a velocidade média do vento, medida no intervalo de tempo de 600 

segundos; 

3V  é a velocidade da rajada a uma altitude de 10 metros no intervalo de 3 

segundos. 

Carril Jr (2000) propôs que as velocidades médias ( 600V ) e da rajada ( 3V ) do 

vento fossem determinada em função da altura dos pavimentos da edificação e em função 

da categoria do terreno, com base na NBR 6123/88. 

p
z

Vb,)z(V 
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690 0600  (4.40) 
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Vb)z(V 









10
03  (4.41) 

Sendo que:  

b  e p  são parâmetros da NBR 6123/1988; 

z  é a altura de cálculo das velocidades; 

0V  é a velocidade básica do vento, definida pelas isopletas. 

A partir da determinação da velocidade média e da rajada é possível definir a 

pressão de pico ( pq ) e a pressão média do vento ( p ), expressas pelas equações a seguir: 
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2
36130 V,q p   (4.42) 

2
6006130 V,p   (4.43) 

 

Por consequência a pressão flutuante é a diferença das equações (4.42) e (4.43). 

pqp p   (4.44) 

 

A parcela flutuante é dividida em harmônicos a partir da escolha de um espectro 

adequado, tornando-se um processo pseudoaleatório. O espectro de potência do vento, 

equação (4.45), relaciona a distribuição de energia em função da frequência estudada. Para 

a solução deste método utiliza-se o espectro de Davenport, que sugere a faixa de 

frequência de 0,0017 Hz até 25 Hz (0,4 s até 600s). 

  3
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2
1
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 (4.45) 

10

1

1200

V

f
X r  (4.46) 

Sendo que: 

rf  é a frequência das rajadas; 

010 690 V,V   é a velocidade média do vento medida no intervalo de 10 

minutos; 

  é a velocidade de cisalhamento do vento, sendo caracterizada como uma 

mudança rápida de velocidade ou direção do vento num espaço de tempo 

reduzido. 

Segundo Carril Jr (2000), a pressão flutuante do vento pode ser determinada 

através de uma aproximação de n  funções harmônicas, escolhidas no período de 600s e 

0,5s, de forma a conter o primeiro modo de vibração da estrutura. A componente flutuante 

é expressa pelas equações a seguir. 
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 2  (4.49) 

Sendo que:  

 tp  é a pressão flutuante do vento; 

n  e hk é o número de funções harmônicas e o número do harmônico em 

estudo, respectivamente; 

RT  é o período relacionado ao harmônico ressonante; 

hkr  é a razão entre o período do harmônico hk  e o período do harmônico 

ressonante; 

k  é o ângulo fase do harmônico hk ; 

 
  r

rp

fX

X
fS

342
1

2
1

1

4



  é o espectro de  potência do vento. 

Segundo Cunha Jr (2012), os coeficientes 
kaf  e 

kpf , do intervalo de integração, 

podem ser obtidos pelas seguintes equações: 

 R,ka
hk

f



50

2


 (4.50) 

 R,kp
hk

f



50

2


 (4.51) 

 

Sendo que para cada harmônico, as frequências e os períodos são obtidos pelas 

relações: 
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 (4.52) 
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Sendo que:  

  é a frequência fundamental da estrutura. 

A amplitude de cada um dos harmônicos é determinada a partir dos coeficientes 

hkC , determinados na equação (4.48), expressa a seguir: 

pcp

C

C
p

h

h

h

h

h kn

k

k

k

k 


1

 (4.54) 

 

Segundo Franco
18

 (1993) apud Lazanha (2003), o valor da amplitude da 

componente ressonante, obtida por este processo, é elevado, sendo necessária uma 

correção. Foi proposto que a soma das amplitudes das funções seja um valor unitário, para 

que isto ocorra é preciso acrescentar um valor de 25% de rc  aos coeficientes anteriores e 

posteriores ao harmônico ressonante. Logo: 

2

r
r

c
cc   (4.55) 

4
11

r
rr

c
ccc    (4.56) 

4
11

r
rr

c
ccc    (4.57) 

 

Logo, as forças atuantes na estrutura podem ser expressas pelas equações (4.58) e 

(4.59). 

                                                                 
18

 Ver nota de rodapé 3, página 22. 
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pACF ae   (4.58) 
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2   (4.59) 

Sendo que:  

eF  e dF  são a força estática e a força dinâmica, respectivamente; 

aC  é o coeficiente de arrasto; 

n  é o número de funções harmônicas; 

hkA  é área na projeção vertical que contribui na geração de força no ponto 

considerado. 

Segundo Franco
19

 (1993) apud Lazanha (2003), para trabalhar com este método 

de análise dinâmica do vento, deve-se obedecer as seguintes condições: 11n ; o período 

de uma das funções deve ser o período fundamental da estrutura e os demais períodos 

devem ser submúltiplos deste. 

4.3 TERREMOTO 

Os terremotos provocam no solo uma aceleração horizontal, estas ondas sísmicas 

transmitem vibrações às estruturas. Grande parte dos conhecimentos relativos ao 

comportamento sísmico em estruturas foi elaborada a partir de métodos determinísticos de 

resposta.  

Neste trabalho utilizou-se do método dinâmico de análise com históricos de 

acelerações. O evento sísmico escolhido para o tratamento nesta pesquisa foi o terremoto 

Northridge que ocorreu em 17 de janeiro de 1994 na Califórnia. Na Figura 4.3 está 

apresentado o gráfico da aceleração do solo no tempo, deste terremoto. 

                                                                 
19

 Ver nota de rodapé 3, página 22. 
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Figura 4.3 – Aceleração do terremoto Northridge (1994). 

Considera-se um sistema de um grau de liberdade sujeito a uma aceleração de 

base ( gu ) como visto na Figura 4.4. A força efetiva do terremoto, que gera o 

comportamento dinâmico na estrutura, é definida baseando-se no fato da força de inércia 

(massa) ser proporcional ao deslocamento total do sistema, enquanto a força de 

amortecimento e a força de restauração elástica são proporcionais ao deslocamento 

relativo. Assim, o sistema de um grau de liberdade, apresenta a seguinte equação do 

movimento. 

 
Figura 4.4 –Sismo em sistema de um grau de liberdade. 
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 (4.60) 

Sendo que: 

gu  é a aceleração do solo proveniente do evento sísmico; 

 tFef  é a força efetiva do sismo.  

Para um sistema com n graus de liberdade (Figura 4.5), de maneira análoga ao 

sistema anterior, a equação do movimento é expressa por: 

efFIMUKUCUM  gu  (4.61) 

Sendo 

M , C  e K  são as matrizes de massa, amortecimento e rigidez, respectivamente; 

U , U  e U  são os vetores de deslocamento, velocidade e aceleração, 

respectivamente; 

I  é um vetor unitário: 

efF  é o vetor da força efetiva aplicada a cada grau de liberdade da estrutura, em 

função do tempo. 

Realizando o desacoplamento modal da equação (4.61) tem-se o vetor da força 

efetiva modal igual a: 

IMFef
T

gr
u   (4.62) 

 

As equações do movimento desacopladas são integradas no tempo utilizando o 

método de Newmark. 
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Figura 4.5 –Sismo em sistema de n graus de liberdades. 

4.4 CONTROLE DE VIBRAÇÃO POR AMS 

O amortecedor de massa sintonizado (AMS) é um dispositivo de controle do tipo 

passivo, caracterizado como um sistema massa-mola-amortecedor. Estando a estrutura 

sujeita a carregamentos dinâmicos, o amortecedor promove a dissipação da energia do 

sistema, através da oscilação de seus componentes em frequência semelhante ao que está 

sendo excitada, com uma defasagem de fase. 

Os primeiros estudos de controle estrutural datam de 1909, sendo eles 

desenvolvidos para sistemas de engenharia mecânica. O AMS começou a ser utilizado 

como dispositivo de controle em obras civis a partir da década de 60, sendo instalado em 

edifícios altos, torres e pontes. Este amortecedor atenua as vibrações nas estruturas 

causadas por carregamentos ambientais como o vento ou terremotos e carregamentos 

oriundos de ações humanas e de equipamentos (BENEVELI, 2002). 
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Segundo Housner
20

 et al (1997) apud Beneveli (2002), o amortecedor de massa 

sintonizado apresenta melhor resposta, em edifícios altos, quando sintonizado a frequência 

natural do primeiro modo de vibração da estrutura. Quando se trabalha com modos mais 

altos a eficiência de controle é reduzida ou até se obtém respostas amplificadas. 

O principal objetivo do amortecedor de massa sintonizado é de reduzir a 

amplitude do pico de ressonância. Assim, para se atingir este objetivo, devem-se definir os 

parâmetros do AMS visando obter os valores ótimos. A técnica utilizada com o objetivo de 

diminuir os deslocamentos da estrutura é a otimização de Den Hartog (1956), que será 

descrita posteriormente. 

4.4.1 Sistema com um grau de liberdade 

A Figura 4.6 apresenta um sistema de um grau de liberdade submetido a uma 

força externa dinâmica e, na parte superior encontra-se um sistema massa-mola 

responsável pelo controle das vibrações. 

A partir do equilíbrio de forças é possível chegar às equações de equilíbrio 

dinâmico do sistema a seguir: 

)t(pukucukucum dddd    (4.63) 

)t(gumukucum ddddddd    (4.64) 

 

Sendo que 

u  é o deslocamento relativo do sistema estrutural de massa m ;  

du  é o deslocamento relativo da massa dm  do AMS, em relação à estrutura; 

c  e k  representam o amortecimento e a rigidez do sistema principal 

respectivamente; 

dc  e dk são o amortecimento e a rigidez do AMS; 

                                                                 
20

 Ver nota de rodapé 1, página 20. 
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)t(g  é a força aplicada à base da estrutura. No caso do vento seu valor é zero e 

para excitações sísmicas é igual ao  tFef . 

 
Figura 4.6 – Sistema de um grau de liberdade 

(Fonte: Beneveli, 2002) 

A frequência natural da estrutura quando sujeita à vibração livre é definida por 

mk2  e o amortecimento crítico é dado por mc 2 .  

Para o amortecedor, a frequência natural e o coeficiente de amortecimento estão 

descritos por: 

d

d
d

m

k
2  (4.65) 

dddd mc 2  (4.66) 

 

Sendo dk  e dm  a rigidez e massa do amortecedor e d  e d  o fator de 

amortecimento e frequência do amortecedor, respectivamente. 

Relacionando a massa da estrutura principal com a massa do amortecedor, têm-se 

a seguinte relação: 

m

md  (4.67) 

E definindo os coeficientes adimensionais de frequência: 
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mk










 (4.68) 

ddd

d
mk










 (4.69) 

Sendo que   é a frequência de excitação da estrutura.  

4.4.1.1 Parâmetros ótimos do amortecedor 

Den Hartog (1956) deduziu as expressões ótimas clássicas para determinação dos 

valores de projeto de amortecedores, estas deduções assumem que o sistema principal 

tenha fator de amortecimento nulo, ou seja, apenas o sistema de amortecimento seria o 

responsável pelo controle de vibrações da estrutura. 

Para uma estrutura sem amortecimento com um dispositivo de controle (Figura 

4.7), têm-se as seguintes equações de movimento. 

gdddddddd umumukucum    (4.70) 

)t(pumukucukum gdddd    (4.71) 

onde m  e k  são a massa e rigidez da estrutura principal respectivamente; dm , 

dc  e dk  são a massa, amortecimento e rigidez do amortecedor respectivamente; 

gu  é a aceleração do solo e )(tp  é a força externa aplicada à estrutura.  

 

Figura 4.7 – Sistema com amortecedor 

(Fonte: Connor, 2003) 
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Torna-se necessário trabalhar com soluções expressas em números complexos, 

visto que ao introduzir um dispositivo de amortecimento na estrutura surge uma defasagem 

entre a excitação periódica e a resposta da estrutura (Connor 2003). Assim, a excitação 

periódica é expressa da seguinte maneira: 

ti
gg eûu   (4.72) 

tiep̂p   (4.73) 

sendo gû e p̂  números reais. 

E os deslocamentos expressos por: 

tieuu   (4.74) 

ti
dd euu   (4.75) 

 

Substituindo as das equações (4.72) e (4.73) nas equações (4.70) e (4.71), obtém-

se: 

  gdddddd ûmumukcim  22
 (4.76) 

    p̂ûmukmukci gddd  2  (4.77) 

 

Assumindo que 



df   (4.78) 

        1121 222222
2 fiffD dd  (4.79) 

Onde f  é o coeficiente de frequência entre o AMS e a estrutura. 

É possível obter a solução dos deslocamentos da estrutura principal e do 

amortecedor de massa sintonizado (AMS) como sendo: 
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        1212 22

2

22

2

fif
kD

mû
fif

kD

p̂
u d

g

d
 (4.80) 

22

2

Dk

ûm

Dk

p̂
u

g

d 


 (4.81) 

 

Estas mesmas equações podem ser expressas na forma polar dada por: 

21

21
 igi

eH
k

mû
eH

k

p̂
u   (4.82) 

33

4
2

3

2
 igi

d eH
kD

ûm
eH

k

p̂
u


  (4.83) 

 

Onde os fatores iH  definem a amplificação da resposta pseudo-estática e os s'  

são os ângulos de fase entre a resposta e a excitação.  

Os termos iH  estão descritos a seguir: 

3

2222

1

2

D

)f()f(
H

d  
  (4.84) 

   

3

2222

2

121

D

)(ff)(
H

d  
  (4.85) 

3

2

3
D

H


  (4.86) 

3
4

1

D
H   (4.87) 

       22222222
3 1121   fffD d  (4.88) 

311    (4.89) 

322    (4.90) 

  
   22222

2

3
1

112

ff

f
tan d









  (4.91) 
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221

2









f

f
tan d  (4.92) 

 

  222
1

12











f

f
tan d  (4.93) 

 

Substituindo a equação (4.88) na equação (4.85) obtém-se 

   

        222222222

22222

2

1121

121

d

d

fff

)(ff)(
H








  (4.94) 

 

Expressa de outra forma: 

222

222

222

222

2

d

d

d

d

D/C

B/A

D

B

DC

BA
H

















  (4.95) 

Assim, os parâmetros ótimos do sistema de amortecimento são determinados 

assumindo dois valores de  , de tal forma que o fator 2H  seja independe da taxa de 

amortecimento d . Estes pontos, P e Q, são conhecidos como invariantes, ou seja, sendo 

A e C independentes da taxa de amortecimento, estes pontos atendem à seguinte condição:  

D

C

B

A
  (4.96) 

 

Obtém-se a equação quadrática, através da equação (4.96). 

  0
1

501
1 2224 












 f

,
f 




  (4.97) 

 

A solução desta equação são os coeficientes de frequência, correspondentes aos 

pontos P e Q. Logo: 

 








11

1

2
21

2

,

Q,P

D

B
H  (4.98) 
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A Figura 4.8 mostra os valores de 2H , bem como os pontos P e Q e os 

parâmetros ótimos do AMS são obtidos trazendo o pico de ressonância para valores baixos, 

como representado na Figura 4.9. Com este intuito é necessário fazer 2H  igual às raízes 

da equação (4.97); e diminuir o pico de amplitude de forma que coincida com P e Q 

(CONNOR, 2003). 

 

Figura 4.8 – Gráfico H2 x ρ 

(Fonte: Connor, 2003) 

 

Figura 4.9 – Gráfico H2 x ρ para fótimo 

(Fonte: Connor, 2003) 

A relação entre a frequência ótima e o coeficiente de massa é obtida substituindo 

as raízes na própria equação (4.97), segundo Den Hartog (1956). 

 



Controle de vibrações em edifícios altos sujeitos a ventos ou terremotos 

  L. S. ALVES                                                                                                                                  91  










1

501 ,
fótimo

 (4.99) 

Logo 

ótimoótimo,d f 
 

(4.100) 

 

As raízes e o coeficiente de amplificação ótimo são: 











1

501
21

,
ótimo,,  (4.101) 





50

1
2

,
H ótimo,


  (4.102) 

 

E por fim, a expressão do amortecimento ótimo na frequência ótima é expressa 

por: 

 
  




50118

503
21

,

,
ótimo;,




  (4.103) 

 

4.4.2 Sistema com vários graus de liberdade 

Segundo Connor (2003), as equações que regem este comportamento de um 

sistema com N graus de liberdades são deduzidas a partir de um sistema de dois graus de 

liberdade e um amortecedor no topo, como visto na Figura 4.10. 

As equações de equilíbrio dinâmico do sistema dadas por: 

      gumtpuucuukukucum  11122122111111   (4.104) 

      gdddd umtpucukuukuucum  2212212222   (4.105) 

 gddddddd uumukucum   2  (4.106) 
 

Onde im , ic  e ik  são a massa, amortecimento e rigidez de cada pavimento da 

estrutura principal respectivamente; dm , dc  e dk  são a massa, amortecimento e rigidez 
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do amortecedor respectivamente; gu  é a aceleração do solo e )(tpi  é a força externa 

aplicada à cada pavimento da estrutura.  

 
Figura 4.10 – Sistema com dois graus de liberdade 

(Fonte: Connor, 2003) 

Que, de forma matricial o sistema pode ser escrito como:  

 

 
























gd

g

g

AMSAMSAMSAMSAMSAMS

um

umtp

umtp








22

11

UKUCUM  (4.107) 

Onde  



















d

AMS

u

u

u

2

1

U  (4.108) 



















dd

AMS

mm

m

m

0

00

00

2

1

M  (4.109) 























d

dAMS

k

kkk

kkk

00

0

22

221

K  (4.110) 
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d

dAMS

c

ccc

ccc

00

0

22

221

C  (4.111) 

 

Para a solução das equações de movimento com controle, utilizando o método de 

Newmark, realizou-se esta transformação de forma que as matrizes apresentassem um grau 

de liberdade a mais, se comparado com as matrizes das equações sem controle para uma 

mesma estrutura. Este procedimento é realizado, pois o método de integração direta, 

apresentado no final deste capítulo, trabalha com equações da seguinte forma: 

 tFUKUCUM    (4.112) 

 

Sendo  tF  em a função apenas do tempo. 

Realizando posteriormente uma transformação matricial original num conjunto de 

equações modais escalares, obtém-se os deslocamentos: 

3321 qqqAMS ΦΦΦU 21   (4.113) 

 

  Sendo iΦ os vetores modais e qi as coordenadas modais. 

Para o controle de um sistema com vários graus de liberdade os parâmetros 

necessários para o projeto do AMS, são coeficiente de massa  ; coeficiente de frequência 

ótimo  









1

501 ,
ótimof ; e taxa de amortecimento 

 
   




50118

503

,

,






ótimod . 

A massa, amortecimento, frequência e rigidez ótimos do AMS são dados por: 

id mm   (4.114) 

ddótimodd mc  ,2  (4.115) 

iiótimoótimod mkff    (4.116) 

2
ddd mk   (4.117) 
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4.5 CONTROLE DE VIBRAÇÃO POR ISOLAMENTO DE BASE 

Segundo Hart et al (1999) os estudos com o dispositivo de isolamento de base 

iniciaram-se no final da década de 80, sendo que o primeiro amortecedor foi projetado no 

início dos anos 90. A partir deste momento, novas tecnologias com materiais 

convencionais foram incorporadas às estruturas com o intuito de se criar um sistema força-

resistência de sismos. 

O isolamento de base é caracterizado como um dispositivo instalado entre a parte 

inferior dos pilares do edifício e a fundação. Ou seja, os pilares são fixados na parte 

superior do isolamento e a fundação na parte inferior. Quando um terremoto ocorre, tanto o 

edifício quanto o dispositivo de amortecimento se deformam. Devido à grande 

flexibilidade do material constituinte do amortecedor, ele absorverá os maiores 

deslocamentos imposto pelo sismo. Ou seja, a estrutura do edifício sofrerá pequenas 

vibrações. 

4.5.1 Sistema do isolamento de base 

O isolamento de base introduz na estrutura mais um grau de liberdade com rigidez 

bk . Para o sistema de dois graus de liberdade apresentado na Figura 4.11, têm-se as 

equações do movimento da seguinte forma: 

 
Figura 4.11 – Isolamento de base com dois graus de liberdade 

    01211  gbb uykyykym   (4.118) 

  0122  yykym   (4.119) 

Sendo que: 

m  e k  são a massa e a rigidez da estrutura, respectivamente; 
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bm  e bk  são a massa e a rigidez do isolamento de base, respectivamente; 

gu , 1y  e 2y  são o deslocamento do suporte de apoio do sistema, o 

deslocamento do isolamento de base e o deslocamento da estrutura, 

respectivamente;  

Os deslocamentos relativos entre as massas e o suporte são: 

guyu  11  (4.120) 

guyu  22  (4.121) 

 

Substituindo as equações (4.120) e (4.121), nas equações (4.118) e (4.119), tem-

se: 

  gbbb umukkukum   121  (4.122) 

gumukukum   122  (4.123) 

 

Os dispositivos de isolamento de base apresentam uma massa bm  bem pequena, 

comparando com a massa m  da estrutura. Assim, assume-se 0bm . Logo, a equação 

(4.122) passa a ser:  

  012  ukkuk b  (4.124) 

 

O deslocamento do isolamento relativo ao solo é dado pela equação (4.125). 

Observa-se que quando maior o valor de bk , menor será o deslocamento do dispositivo de 

amortecimento. 

  21
1

1
u

kk
u

b












  (4.125) 

 

Substituindo a equação (4.125) na equação (4.123), obtêm-se a equação do 

movimento deste sistema de isolamento de base. Observa-se por meio desta equação é este 

dispositivo modifica a frequência natural da estrutura. 
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  g
b

umuk
kk

um  




















 22

1

1
1  (4.126) 

 

A frequência natural do sistema é: 

  n
b

nb C
kkm

k
 1

1

1
1 





















  (4.127) 

Sendo que: 

mkn   é a frequência natural da estrutura; 

 













kk
C

b1

1
11

 é o coeficiente de vibração da frequência natural 

do isolamento de base. 

O período de vibração do sistema é: 

 

n

b

nb
nb TC

kkm

k

T 2

1

1
1

22































 (4.128) 

Sendo que: 

nnT 2  é o período da estrutura; 

 
1

2

1

1

1
1

1

C

kk

C

b

















   

4.5.2 Sistema com vários graus de liberdade 

Na Figura 4.12, observa-se um sistema com n graus de liberdade com e sem o 

isolamento de base. Na estrutura com o dispositivo de amortecimento trabalha-se com um 

grau de liberdade, visto que é adicionada uma deslocabilidade à base da estrutura. Assim, 

as matrizes do sistema passam a ser: 
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000

00

0

00
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2211

1

C  (4.132) 

 

A equação do movimento é dada pela equação (4.133) e solucionada pelo método 

de Newmark. 

 tFUKUCUM efIBIBIBIBIBIB    (4.133) 

 

Sendo  tFef  o vetor de forças efetivas do terremoto. 
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Figura 4.12 – Isolamento de base com n graus de liberdade 

4.5.3 Parâmetros do isolamento de base 

O projeto de edificações com o isolamento de base como dispositivo de 

amortecimento necessita que as propriedades do mesmo sejam definidas com base nas 

características da estrutura a ser controlada. Dois métodos diferentes podem ser utilizados 

na definição dos parâmetros do isolamento. O primeiro baseia-se na seleção do período de 

vibração do sistema, ele será descrito a seguir. Já no segundo método, deve-se selecionar o 

valor do deslocamento do isolamento de base. Este valor é definido com base em outros 

dispositivos já projetados. 

No primeiro método a definição dos parâmetros do isolamento de base, passa pelo 

cálculo da frequência natural e do período de vibração do dispositivo, expressos pelas 

equações (4.127) e (4.128). Define-se o valor de 2C  maior ou igual a 3.  

Uma alternativa, bastante usual, é a definição do valor de bk  como sendo uma 

porcentagem da rigidez da estrutura. 

kkb   (4.134) 

 

Assim, o período de vibração do isolamento é definido como: 
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mk
T

mk
T nb

bnb
nb







 222
  (4.135) 

 

Definido o valor do período pode-se encontrar a frequência natural do dispositivo 

nb  e o amortecimento bc . 

nbnbb mc 4  (4.136) 

Sendo que: 

nb  é o fator de amortecimento do dispositivo, que depende das 

propriedades do material utilizado; 

m  é a massa da estrutura, no caso em estudo do pavimento; 

nb  é a frequência natural de vibração do dispositivo. 

4.6 MÉTODO DE INTEGRAÇÃO NO TEMPO DE NEWMARK 

Para solucionar as equações desacopladas do movimento, tanto para a situação 

sem o dispositivo de controle quanto com o amortecedor, utilizou-se o método de 

integração direta de Newmark. Neste processo, definem-se duas equações fundamentais, o 

deslocamento e a velocidade no intervalo de tempo de t  até tt   dadas por: 

   ttttttt   UUUU  1  (4.137) 

 2
2

1
tt ttttttt 

















  UUUUU    (4.138) 

Sendo que: 

 N  e   são parâmetros de integração que determinam a estabilidade e 

exatidão do método. Eles definem a variação da aceleração em um dado 

tempo. Newmark propôs os valores de 41N  e 21 ; 

 t  é o incremento de tempo. 
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O algoritmo para resolução do método de Newmark é apresentado abaixo: 

 Cálculos iniciais: 

o Informar a matriz de rigidez K , massa M  e amortecimento C ; 

o Informar as condições iniciais de 0u  e 0u ; 

o Cálculo de   00
1

0 0 UKUCFMU    ; 

o Definir o valor de t , dos parâmetros N  e  , e calcular as 

constantes de integração: 

500,   250250   ,,N  

 2
0

1

t
a

N 



 
t

a
N 





1

 
t

a
N 




1
2

 1
2

1
3 

N

a


 

14 
N

a



 














 2

2
5

N

t
a




   16 ta  ta 7  

o Matriz de rigidez efetiva: CMKK 10 aaˆ  . 

 Para cada incremento do tempo: 

o Calcular o vetor de força efetiva no tempo tt  : 

   tttttttttt aaaaaaˆ UUUCUUUMFF 
541320  

 

o Encontrar o deslocamento no tempo tt  : 

tttttttt
ˆˆˆˆ




  FKUFUK
1  

o Calcular a aceleração e velocidade no tempo tt  : 
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  ttttttt aaa UUUUU 
320    

tttttt aa   UUUU 
76  

Segundo Lazanha (2003), para a definição do incremento de tempo t  e garantia 

da precisão do método devem-se observar as frequências presentes no carregamento. Paz 

(1985) recomenda que este valor seja da ordem de um décimo do menor período natural da 

estrutura. 
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5 CÓDIGO COMPUTACIONAL 

O desenvolvimento deste trabalho se deu através da elaboração de dois códigos 

computacionais no programa de álgebra simbólica MAPLE 14. Um código computacional 

diz respeito ao controle de vibração em edifícios sujeitos a cargas de vento ou terremoto 

utilizando o Amortecedor de Massa Sintonizado. Já o outro código é de controle de 

vibrações por meio do isolamento de base de estruturas sujeitas a carregamentos sísmicos. 

A partir deste momento os códigos serão referenciados da seguinte maneira: 

 Para o código de controle com o Amortecedor de Massa Sintonizado: 

C_AMS; 

 Para o código de controle com isolamento de base: C_IB. 

A estruturação dos códigos é feita em módulos e de maneira sequencial. Os 

cálculos seguem o raciocínio apresentado capítulo 4 – Formulação Matemática. A seguir 

será apresentado para cada código suas principais características, particularidades e a 

ordenação dos cálculos.  

5.1 CONTROLE COM O AMS (C_AMS) 

Este código foi elaborado para o estudo de vibrações em edifícios de múltiplos 

pavimentos sujeitos a ações de vento ou de terremoto. O controle destas oscilações é 

realizado através da instalação de um Amortecedor de Massa Sintonizado (AMS). 

O C_AMS permite o estudo em uma estrutura com n graus de liberdade, com 

massa e rigidez variáveis em cada nível. Cada processamento é realizado apenas para um 

tipo de ação (vento ou terremoto), sendo que ela é definida no tópico de dados de entrada. 

O código apresenta os resultados em gráficos no próprio Maple, mas também gera arquivos 

de texto com os dados. No caso do terremoto, esta pesquisa está trabalhando com um 

sismo específico, entretanto é possível utilizar outro evento, modificando-o no tópico de 

leitura dos dados do terremoto. 

A seguir é apresentado um esquema da estruturação do programa: 
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1- Dados de entrada 

• Número de graus de liberdade (pavimentos); 

• Massa dos pavimentos; 

• Rigidez dos pavimentos; 

• Tipo de ação externa (vento ou terremoto); 

• Características geométrica do edifício. 

2- Matrizes 

• Matriz de massa (sem e com controle); 

• Matriz de rigidez (sem e com controle); 

• Matriz de amortecimento - definição dos parâmetros (sem e com controle). 

3- Frequências naturais e modos de vibração - sem  AMS 

• Frequências; 

• Modos de vibração; 

• Matriz modal; 

• Desacoplamento modal 

• Plotagem do 1° modo de vibração. 

4- Parâmetros ótimos do AMS 

5- Frequências naturais e modos de vibração - com AMS 

• Frequências com o AMS; 

• Modos de vibração com o AMS; 

• Matriz modal com o AMS; 

• Desacoplamento modal 

• Plotagem do 1° modo de vibração com o AMS. 

6- Vento - Método do vento sintético 

• Dados de entrada 

• Parâmetros do vento da norma NBR 6123/1988 

• Número de funções harmônicas 

• Cálculo da força do vento 

• Espectro de velocidade do vento 

• Decomposição da pressão flutuante 

• Correção da amplitude ressonante 

• Funções harmônicas 

• Força média do vento 

• Força flutuante do vento 

• Sistema não-controlado desacoplado 

• Newmark 

• Equações do movimento 

• Solução das equações 

• Gráfico dos deslocamentos 
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5.2 CONTROLE COM ISOLAMENTO DE BASE (C_IB) 

Este código foi elaborado para o estudo de vibrações em edifícios de múltiplos 

pavimentos sujeitos a ação de terremotos. O controle destas oscilações é realizado através 

da instalação de isolamento de base. 

Assim como o código C_AMS, este código permite o estudo em uma estrutura 

com n graus de liberdade, com massa e rigidez variáveis em cada nível. Ele apresenta os 

resultados em gráficos no próprio Maple, mas também gera arquivos de texto com os 

valores de deslocamentos. O arquivo de dados da aceleração do solo é o mesmo do código 

anterior, sendo possível modificar o evento no tópico de leitura dos dados do terremoto. 

A seguir é apresentado um esquema da estruturação do programa: 

6- Vento - Método do vento sintético (cont.) 

• Sistema controlado desacoplado 

• Newmark 

• Equações do movimento 

• Solução das equações 

• Gráfico dos deslocamentos 

• Resultados gráficos 

• Impressão dos resultados em .txt 

7- Terremotos 

• Newmark 

• Leitura dos dados do terremoto 

• Sistema não-controlado descaoplado 

• Equações do movimento 

• Solução das equações 

• Gráfico dos deslocamentos 

• Impressão dos resultados em .txt 

• Sistema controlado desacoplado 

• Equações do movimento 

• Solução das equações 

• Gráfico dos deslocamentos 

• Impressão dos resultados em .txt 
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1- Dados de entrada 

• Número de graus de liberdade (pavimentos); 

• Massa dos pavimentos; 

• Rigidez dos pavimentos; 

• Parâmetros do isolamento de base; 

• Características geométricas do edifício  

2- Matrizes 

• Matriz de massa (sem e com controle); 

• Matriz de rigidez (sem e com controle); 

• Matriz de amortecimento - definição dos parâmetros (sem e com controle). 

3- Frequências naturais e modos de vibração - sem  controle 

• Frequências; 

• Modos de vibração; 

• Matriz modal; 

• Desacoplamento modal 

• Plotagem do 1° modo de vibração. 

4- Frequências naturais e modos de vibração - com controle 

• Frequências com controle; 

• Modos de vibração com controle; 

• Matriz modal com controle; 

• Desacoplamento modal 

• Plotagem do 1° modo de vibração com controle. 

5- Terremoto 

• Newmark 

• Leitura dos dados do terremoto 

• Sistema não-controlado desacoplado 

• Equações do movimento 

• Solução das equações 

• Gráfico dos deslocamentos 

• Impressão dos resultados em .txt 

• Sistema controlado desacoplado 

• Equações do movimento 

• Solução das equações 

• Gráfico dos deslocamentos 

• Impressão dos resultados em .txt 
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6  RESULTADOS NUMÉRICOS 

Neste capítulo são apresentados os resultados obtidos da análise dinâmica de um 

edifício residencial quando sujeito à carga de vento ou de terremoto, utilizando o código 

computacional desenvolvido nesta pesquisa.  

6.1 DESCRIÇÃO DO EDIFÍCIO 

Para o estudo de caso do controle de vibrações utilizou-se um edifício da cidade 

de Goiânia. A estrutura é do tipo esqueleto, composta por pilares e vigas retangulares, e 

lajes maciças armadas nas duas direções. O material utilizado é o concreto armado com 

resistência variável, de 30 a 50 MPa.´ 

Trata-se de um edifício residencial com dois subsolos, térreo, um mezanino 

garagem, um mezanino lazer, 30 tipos, cobertura, um pavimento técnico e o reservatório 

elevado. Os subsolos não serão considerados nesta análise, já que na análise do vento não 

existe forças atuando neles, o que totaliza 36 pavimentos no modelo em estudo. Os pés-

direitos e largura das fachadas dos pavimentos estão descritos na Tabela 6.1. 

Tabela 6.1 – Pé-direito e largura das fachadas dos pavimentos. 

Pavimento Pé-direito (m) Largura em x (m) Largura em y (m) 

Térreo 2,98 52 35 

Mezanino Garagem 2,98 52 35 

Mezanino Lazer 3,85 52 35 

Tipo 1 3,85 32 25 

Tipo 2 ao Tipo 29 2,80 32 20 

Tipo 30 3,32 32 20 

Cobertura 3,32 32 20 

Pavimento Técnico 2,62 32 20 

Reservatório Superior 2,92 32 17 

Foi utilizado o projeto estrutural deste edifício disposto em arquivo de software 

comercial, o que facilitou no cálculo das propriedades da estrutura. Na definição da massa 

concentrada em cada pavimento, que engloba a massa das vigas, lajes e trechos de pilares, 

imediatamente inferiores, calculou-se o volume de concreto e multiplicou pelo peso 

específico do concreto de 25 kN/m
3
. Na Tabela 6.2 apresenta-se o volume de concreto de 

cada elemento e a massa de cada pavimento. 
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Tabela 6.2 – Massa dos pavimentos. 

Pavimento 
Volume de concreto (m

3
) Massa 

(kg) Vigas Pilares Lajes Total 

Reservatório superior 36,56 28,69 14,1 79,35 198375 

Pavimento técnico 34,93 12,61 17,69 65,23 163075 

Cobertura 37,91 40,47 57,17 135,55 338875 

Tipo 30 43,81 41,47 79,23 164,51 411275 

Tipo 2 ao Tipo 29 43,81 34,92 79,23 157,96 394900 

Tipo 1 43,81 50,18 79,23 173,22 433050 

Mezanino Lazer 104,83 54,88 157,57 317,28 793200 

Mezanino Garagem 80,64 46,14 152,07 278,85 697125 

Térreo 113,94 50,00 178,01 341,95 854875 

Nos pavimentos tipos há uma pequena diferença nas massas, dos Tipos 1 e 30 em 

relação aos demais, em razão de pilares que nascem e morrem nestes pavimentos. 

Entretanto de maneira geral, tem-se na Figura 6.1 a planta de forma do pavimento tipo, e 

na Figura 6.2 a planta do pavimento Mezanino Garagem, sendo possível observar a 

disposição dos pilares deste edifício (elementos hachurados). Este edifício possui 42 

pilares no corpo do prédio e os outros 58 pilares estão dispostos na região dos mezaninos e 

térreo que possuem uma projeção maior do que as dos pavimentos superiores.  
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Figura 6.1 – Planta pavimento tipo. 
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Figura 6.2 – Planta pavimento Mezanino Garagem. 

Assim, as dimensões e inércias dos pilares são apresentadas na Tabela 6.3. 

Observam-se alguns pilares com mudança de seção ao longo do edifício. 
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Tabela 6.3 – Dimensão e inércia dos pilares. 

Pilar 
Dimensão (cm) Inércia (m

4
) 

Direção x Direção y Direção x Direção y 

PA1 / PA8 / PA37 / PA42 20 80 0,008533 0,000533 

PA2 / PA7 / PA35 / PA36 30 140 0,0686 0,00315 

25 140 0,057167 0,001823 

PA3 / PA6 / PA38 / PA41 25 125 0,04069 0,001628 

PA4 / PA5 25 97 0,019014 0,001263 

PA9 / PA10 25 140 0,057167 0,001823 

PA11 / PA12 /PA31 / PA34 114 25 0,001484 0,030866 

PA13 / PA14 / PA29 / PA30 234 20 0,00156 0,213548 

PA15 / PA16 25 90 0,015188 0,001172 

PA17 / PA21 / PA22 / PA28 114 20 0,00076 0,024692 

PA18 / PA24 136 25 0,001771 0,052405 

PA19 / PA25 151 20 0,001007 0,057383 

PA20 / PA26 141 25 0,001836 0,0584 

PA23 / PA27 25 90 0,015188 0,001172 

PA32 / PA33 25 140 0,057167 0,001823 

PA39 / PA40 25 97 0,019014 0,001263 

PA43 / PA44 20 50 0,002083 0,000333 

PA45 a PA49 50 20 0,000333 0,002083 

PA50 / PA51 20 50 0,002083 0,000333 

PA52 20 72 0,006221 0,00048 

PA53 a PA63 (ímpares) 50 20 0,000333 0,002083 

PA54 a PA62 (pares) 20 50 0,002083 0,000333 

PA64 a PA71 20 50 0,002083 0,000333 

PA72 a PA/81 20 40 0,001067 0,000267 

PA82 a PA89 20 20 0,000133 0,000133 

PA90 40 15 0,000113 0,0008 

PA91 / PA94 20 40 0,001067 0,000267 

PA92 / PA93 30 12 4,32E-05 0,00027 

PA95 a PA100 20 20 0,000133 0,000133 

Para o cálculo das rigidezes dos pilares utilizou-se as equações (4.16) e (4.17). O 

módulo de elasticidade para avaliação do comportamento estrutural é o módulo secante 

csE , definido pela equação (6.1), apresentada na norma NBR 6118/2014. 
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ckEci fE 5600  para concretos de 20 MPa a 50 MPa;  
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Eci   para concretos de 55 MPa a 90 MPa; 

E  é um coeficiente que depende do tipo de agregado utilizado; 

Para o módulo de cisalhamento transversal (G ), a norma informa que ele é igual a 

42,Ecs . 

A rigidez de cada pavimento na direção x foi calculada somando-se as rigidezes 

de cada pilar, do nível em estudo, nesta direção. Esta simplificação está considerando que 

todos os pilares estão alinhados, de forma que a disposição dos mesmos não influenciaria 

no valor da rigidez. O mesmo foi realizado na direção y. Na Tabela 6.4 estão apresentadas 

as rigidezes em x e y dos pavimentos deste edifício. 

Tabela 6.4 – Rigidez dos pavimentos. 

Pavimento 
Rigidez - GN.m 

Direção x Direção y 

Tampa Reservatório 5,32 6,74 

Mesa motores 6,77 8,27 

Cobertura 4,28 6,36 

Tipo 30 5,11 7,04 

Tipo 2 ao Tipo 29 7,69 9,66 

Tipo 1 4,77 6,28 

Mezanino Lazer 4,99 6,44 

Mezanino Garagem 9,45 11,3 

Térreo 10,10 12,07 

O estudo das vibrações no edifício deu-se na direção x, em decorrência do menor 

valor das somas das rigidezes dos pilares, desconsiderando possíveis efeitos em 

decorrência de sua localização em planta. 
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6.2 FREQUÊNCIAS E MODO DE VIBRAÇÃO 

O edifício em estudo, com as características descritas anteriormente de massa e 

rigidez, possuem os valores de frequência natural associado a um modo de vibração 

apresentados na Tabela 6.5. 

Tabela 6.5 – Frequências naturais do edifício em estudo. 

Modo Frequência 

(rad/s) 

Modo Frequência 

(rad/s) 

Modo Frequência 

(rad/s) 

1 6,08 13 133,00 25 233,40 

2 18,16 14 142,91 26 241,05 

3 30,01 15 153,12 27 248,08 

4 41,43 16 163,46 28 254,46 

5 52,30 17 173,59 29 260,15 

6 62,77 18 182,75 30 265,13 

7 73,22 19 187,16 31 269,37 

8 84,00 20 191,04 32 272,86 

9 95,01 21 198,72 33 275,59 

10 105,73 22 207,52 34 277,55 

11 115,25 23 216,50 35 278,73 

12 123,77 24 225,18 36 314,65 

Na Figura 6.3 é apresentado o comportamento da estrutura vibrando no primeiro 

modo, do sistema não controlado. 

 
Figura 6.3 – Primeiro modo de vibração. 

6.3 AÇÃO DO VENTO 

O esforço do vento atuante na estrutura foi estimado a partir do método do vento 

sintético. Atribuindo ao evento características dinâmicas que mais se aproximam da 

realidade. Entretanto como efeito de comparação da eficácia do AMS, analisou-se o 
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edifício sujeito a um carregamento do vento harmônico, já que os parâmetros ótimos do 

amortecedor são definidos partindo deste pressuposto da carga. 

6.3.1 Parâmetros adotados 

Para o estudo do comportamento dinâmico do edifício sujeito a um carregamento 

do vento, foram adotados valores sugeridos pela literatura para os coeficientes de cálculo 

da matriz de amortecimento e parâmetros ótimos do amortecedor. Para o cálculo da força 

de vento, buscaram-se os coeficientes tabelados na NBR 6123/1988. 

Os fatores de proporcionalidade,   e  , são definidos determinando dois valores 

específicos para o fator de amortecimento   do primeiro e do segundo pavimento. 

Conhecendo   e  , determina-se   para os demais pavimentos e calcula-se a matriz de 

amortecimento proporcional, dada pela equação (4.38). Tedesco (1998) sugere adotar os 

seguintes valores de 0501 ,  e 0602 , . 

O coeficiente de massa adotado para definição dos parâmetros ótimos do 

amortecedor é de 010,  (CONNOR, 2003). Assim, a massa ótima do amortecedor dm  é 

%1  da massa da estrutura. Sendo que o AMS foi instalado no último pavimento. 

Para o cálculo da força do vento, método do vento sintético, atuante na estrutura, 

os coeficientes adotados segundo a norma técnica foram: 

 Fator topográfico: 010 ,S   para terreno plano ou fracamente acidentado; 

 Fator estatístico: 013 ,S  , grupo 2 da norma, edificações para hotéis e 

residências; 

 Parâmetros meteorológicos (Tabela 1 NBR 6123/1988): 710,b   e 

1750,p  , sendo o local do edifício classificado na categoria V, de 

terrenos com obstáculos numerosos e altos, e a edificação como classe C, a 

qual a maior dimensão horizontal ou vertical exceda 50 metros; 

 Velocidade básica: smV 350   
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 Coeficiente de arrasto: 41,Ca   (Gráfico da Figura 4 NBR 6123/1988); 

 Adotou-se 12 funções harmônicas, sendo que uma possui a frequência 

igual à frequência natural da estrutura. 

6.3.2 Análise dinâmica 

6.3.2.1 Vento carga harmônica 

Como visto no capítulo 4, Den Hartog (1956) define os parâmetros ótimos do 

amortecedor partindo do pressuposto que sobre a estrutura atua uma força harmônica. Com 

o intuito de analisar o comportamento do amortecedor de massa sintonizado quando 

utilizado no controle de vibrações provocados pelo vento aleatório (método do vento 

sintético), realizou-se a análise do edifício de 36 pavimentos com a força de vento segundo 

a norma NBR 6123/1988. 

Para isto, utilizou do código computacional desenvolvido por Nascimento (2008), 

para definição da carga do vento. A autora desenvolveu uma formulação de controle de 

vibrações em edifícios sujeitos a vento, segundo a norma técnica brasileira. Trabalhando 

com as características do edifício em estudo e dos parâmetros anteriormente definidos 

obteve-se o carregamento do vento, que posteriormente foi utilizado no código 

desenvolvido nesta pesquisa. 

A resposta estrutural do 36° quando sobre a estrutura atua o carregamento de 

vento senoidal está apresentada na Figura 6.4. Observa-se que o AMS controlou as 

vibrações da estrutura. Esta carga senoidal foi definida da seguinte forma:  

 tsenAF   (6.2) 

Sendo 

A  é a amplitude do harmônico, com base na formulação da NBR 6123/1988 

utilizando o modelo dinâmico discreto;  

  é a frequência natural da estrutura; 
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Figura 6.4 – Resposta do 36° pavimento, carga harmônica (AMS ótimo). 

Na Tabela 6.6 têm-se os máximos deslocamentos nos pavimentos para os casos 

com e sem controle. A redução média das oscilações foi de 32 %. 

Tabela 6.6 – Máximos deslocamentos na estrutura, carga harmônica. 

Pavimento 
 mmumáx  

Sem controle 

 mmumáx  

Com controle 
Controle (%) 

1 0,99 0,58 41,4 

2 2,15 1,35 37,2 

3 4,26 3,24 24,0 

4 6,47 4,75 26,6 

5 7,55 5,71 24,4 

6 8,63 6,58 23,8 

7 9,72 7,19 26,0 

8 10,81 7,81 27,8 

9 11,90 8,32 30,1 

10 13,00 8,92 31,4 

11 14,10 9,43 33,1 

12 15,26 10,00 34,5 

13 16,46 10,70 35,0 

14 17,66 11,31 36,0 

15 18,89 12,03 36,3 

16 20,12 12,78 36,5 

17 20,46 13,23 35,3 

18 20,82 13,68 34,3 

19 21,19 14,03 33,8 

20 21,56 14,32 33,6 

21 21,92 14,51 33,8 

22 22,28 14,69 34,1 

23 22,64 14,81 34,6 
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24 22,98 14,79 35,6 

25 23,31 15,10 35,2 

26 23,62 15,43 34,7 

27 23,90 15,75 34,1 

28 24,17 16,10 33,4 

29 24,41 16,47 32,5 

30 24,62 16,76 31,9 

31 24,80 17,39 29,9 

32 24,95 17,82 28,6 

33 25,11 18,22 27,4 

34 25,24 18,42 27,0 

35 25,28 18,23 27,9 

36 25,31 17,96 29,0 

Ao modificar os parâmetros do amortecedor utilizado no edifício, aumentando em 

15% em relação aos valores ótimos, observa-se que o mesmo não controla as vibrações da 

estrutura. Como as características do amortecedor não são as calculadas para a frequência 

de projeto, o AMS deixa de ser eficiente podendo até entrar em ressonância com a 

estrutura aumentando os deslocamentos, como apresentado no gráfico da Figura 6.5. 

 
Figura 6.5 – Resposta do 36° pavimento, carga harmônica (AMS-0,15). 

6.3.2.2 Vento pelo método do vento sintético 

A definição do carregamento do vento atuante na estrutura parte da utilização do 

espectro de potências de Davenport, que sugere a faixa de frequência de 0,0017 Hz até 25 

Hz (0,4s até 600s). No caso deste trabalho, utilizaram-se dois espectros do vento, o 

primeiro foi o espectro com a frequência sugerida por Davenport. E o segundo caso, 
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buscou-se em um intervalo próximo à frequência natural da estrutura, definindo o intervalo 

de 0,9575 até 0,9775 Hz. 

Para este primeiro caso de frequência do vento, o amortecedor de massa 

sintonizado, que trabalha em uma frequência definida, não apresentou eficiência no 

controle das vibrações da estrutura, como se pode observar na Figura 6.6(a). Analisando a 

resposta no intervalo de tempo entre 6 e 8 segundos, na Figura 6.6(b), observa-se regiões 

de redução das vibrações, já outras em que não ocorreu o controle, ou até mesmo uma 

amplificação dos deslocamentos. Em termos gerais, o AMS reduz a amplitude das 

oscilações, mas em menor grau que quando se aplica uma carga harmônica, isto devido a 

que o AMS trabalha exclusivamente na frequência na qual foi projetado. 

  
(a) (b) 

Figura 6.6 – (a) Resposta do 36° pavimento, vento sintético. (b) Resposta do 36° pavimento entre 6 

e 8 s, vento sintético. 

Ao analisar o deslocamento ao nível de cada pavimento (Tabela 6.7), observam-se 

valores de redução menores do que aqueles encontrados no caso de excitação por carga 

harmônica. A redução média é de 13,6%. 
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Tabela 6.7 – Máximos deslocamentos na estrutura, vento sintético. 

Pavimento 
 mmumáx  

Sem controle 

 mmumáx  

Com controle 
Controle (%) 

1 3,86 3,38 12,4 

2 7,98 6,99 12,4 

3 15,76 13,79 12,5 

4 23,86 20,86 12,6 

5 28,85 25,21 12,6 

6 33,81 29,53 12,7 

7 38,73 33,81 12,7 

8 43,60 38,04 12,8 

9 48,42 42,22 12,8 

10 53,19 46,34 12,9 

11 57,84 50,38 12,9 

12 62,50 54,37 13,0 

13 67,04 58,26 13,1 

14 71,48 62,06 13,2 

15 75,83 65,77 13,3 

16 80,07 69,38 13,4 

17 84,19 72,87 13,4 

18 88,19 76,25 13,5 

19 92,05 79,50 13,6 

20 95,76 82,63 13,7 

21 99,33 85,61 13,8 

22 102,73 88,44 13,9 

23 105,95 91,12 14,0 

24 108,99 93,64 14,1 

25 111,84 95,99 14,2 

26 114,48 98,17 14,2 

27 116,90 100,17 14,3 

28 119,10 101,98 14,4 

29 121,07 103,59 14,4 

30 122,79 105,00 14,5 

31 124,25 106,21 14,5 

32 125,46 107,20 14,6 

33 126,86 108,37 14,6 

34 128,01 109,34 14,6 

35 128,44 109,71 14,6 

36 128,66 109,91 14,6 

Sabendo que o AMS trabalha no controle de vibrações quando a estrutura está 

solicitada a uma frequência específica, definiram-se as frequências do espectro como sendo 

de 0,9575 até 0,9775 Hz, o qual apresenta uma resposta estrutural com pontos de controle 

mais perceptíveis. Atendendo desta maneira a frequência do primeiro modo de vibração da 

estrutura que é de 0,9675 Hz. Este intervalo foi definido para se estudar o comportamento 

da estrutura quando a excitação se aproxima da frequência da estrutura, não sendo o que 
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realmente ocorre, já que o vento é aleatório. Na Figura 6.7(a), tem-se a resposta do último 

pavimento. Analisando o gráfico, é possível observar que os deslocamentos foram 

inferiores a 50 mm e que ocorreu um maior controle quando comparado ao caso anterior. 

Amplificando um trecho entre 6 e 8 segundos da resposta, Figura 6.7(b), observa-se 

maiores trechos de redução das vibrações. Outro aspecto interessante é a amplitude dos 

deslocamentos, que na estrutura sem controle ficou de aproximadamente 100 mm, já na 

estrutura com amortecedor este valor é de 60 mm. 
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Figura 6.7 – (a) Resposta do 36° pavimento, vento sintético (0,9575 a 0,9775 Hz). (b) Resposta do 

36° pavimento entre 6 e 8 s, vento sintético (0,9575 a 0,9775 Hz). 

Comparando os valores dos deslocamentos máximos nos pavimentos da estrutura 

sem e com amortecedor de massa sintonizado (Tabela 6.8), obtêm-se 40,1% como a média 

da redução das vibrações. Este valor está relacionado à diminuição das amplitudes dos 

deslocamentos em determinados picos.  

Tabela 6.8 – Máximos deslocamentos na estrutura, vento sintético (0,9575-0,9775 Hz). 

Pavimento 
 mmumáx  

Sem controle 

 mmumáx  

Com controle 
Controle (%) 

1 2,55 1,51 40,8 

2 5,27 3,13 40,6 

3 10,40 6,17 40,7 

4 15,74 9,33 40,7 

5 19,03 11,28 40,7 

6 22,30 13,21 40,8 

7 25,54 15,12 40,8 

8 28,75 17,03 40,8 
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9 31,92 18,92 40,7 

10 35,05 20,79 40,7 

11 38,12 22,64 40,6 

12 41,18 24,45 40,6 

13 44,16 26,24 40,6 

14 47,07 27,99 40,5 

15 49,92 29,71 40,5 

16 52,70 31,39 40,4 

17 55,40 33,02 40,4 

18 58,01 34,61 40,3 

19 60,53 36,15 40,3 

20 62,95 37,63 40,2 

21 65,26 39,05 40,2 

22 67,47 40,42 40,1 

23 69,56 41,72 40,0 

24 71,52 42,94 40,0 

25 73,35 44,10 39,9 

26 75,05 45,18 39,8 

27 76,61 46,17 39,7 

28 78,02 47,08 39,7 

29 79,27 47,91 39,6 

30 80,37 48,63 39,5 

31 81,30 49,26 39,4 

32 82,07 49,79 39,3 

33 82,96 50,42 39,2 

34 83,69 50,97 39,1 

35 83,97 51,18 39,0 

36 84,10 51,28 39,0 

Aumentando o valor dos parâmetros do amortecedor em 15% em relação aos 

valores ótimos, observa-se uma modificação do comportamento das vibrações no gráfico 

da Figura 6.8(a). Analisando o comportamento no intervalo de tempo da Figura 6.8(b), 

observa-se que em comparação aos resultados anteriores, em certas regiões não ocorreu 

controle, mas uma amplificação dos deslocamentos. 
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Figura 6.8 – (a) Resposta do 36° pavimento, vento sintético (AMS-0,15). (b) Resposta do 36° 

pavimento entre 6 e 8 s, vento sintético (AMS-0,15). 

6.4 AÇÃO DO TERREMOTO 

Quando a estrutura está sobre a ação de um sismo, analisou-se o controle de 

vibrações da estrutura utilizando o AMS como dispositivo de controle e em outra análise o 

isolamento de base. No caso do amortecedor de massa sintonizado consideraram-se os 

parâmetros definidos anteriormente para o caso da ação do vento. 

6.4.1 Controle com AMS 

O amortecedor de massa sintonizado, com os parâmetros definidos para o caso do 

vento, não apresentou boa eficiência no controle das vibrações provocadas pelo terremoto 

Northridge (1946). Este dispositivo deve trabalhar em uma dada frequência de projeto, o 

que não ocorre no caso de sismos que não possuem frequências definidas. Na Tabela 6.9 

observa-se o comportamento de redução das vibrações que ficou na média em 9,1% para 

este caso. 
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Tabela 6.9 – Máximos deslocamentos na estrutura, ação sísmica (AMS). 

Pavimento 
 mmumáx  

Sem controle 

 mmumáx  

Com controle 
Controle (%) 

1 2,11 2,03 3,8 

2 4,31 4,16 3,5 

3 8,45 8,10 4,1 

4 12,74 12,12 4,9 

5 15,37 14,56 5,3 

6 17,96 16,97 5,5 

7 20,61 19,32 6,3 

8 23,23 21,63 6,9 

9 25,82 23,89 7,5 

10 28,35 26,09 8,0 

11 30,83 28,24 8,4 

12 33,25 30,33 8,8 

13 35,60 32,38 9,0 

14 37,88 34,37 9,3 

15 40,09 36,30 9,5 

16 42,21 38,16 9,6 

17 44,26 39,95 9,7 

18 46,21 41,68 9,8 

19 48,12 43,33 10,0 

20 49,96 44,92 10,1 

21 51,71 46,44 10,2 

22 53,38 47,88 10,3 

23 54,95 49,23 10,4 

24 56,42 50,50 10,5 

25 57,81 51,67 10,6 

26 59,13 52,75 10,8 

27 60,35 53,74 11,0 

28 61,45 54,62 11,1 

29 62,42 55,40 11,2 

30 63,26 56,08 11,3 

31 63,97 56,65 11,4 

32 64,54 57,11 11,5 

33 65,18 57,64 11,6 

34 65,67 58,07 11,6 

35 65,83 58,23 11,5 

36 65,94 58,37 11,5 

A resposta dinâmica do 36° pavimento está apresentada na Figura 6.9. Pode-se 

observar que existem alguns instantes com controle e em outros, as quais não se 

constataram nenhum tipo de redução das vibrações. 
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Figura 6.9 – Resposta do 36° pavimento, ação do terremoto (AMS). 

Para o mesmo caso do vento, em que os parâmetros do amortecedor são 

aumentados em 15% em relação aos valores ótimos, tem-se uma amplificação dos 

deslocamentos da estrutura. O sistema que apresentava pequena redução passa a ter um 

comportamento semelhante ao edifício sem amortecimento (Figura 6.10). 
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Figura 6.10 – Resposta do 36° pavimento, ação do terremoto (AMS-0,15). 
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6.4.2 Controle com isolamento de base 

Os parâmetros utilizados na definição do isolamento de base foram definidos com 

base na literatura. Sabendo que o fator de amortecimento ( nb ) é calculado através do 

comportamento da curva de força versus deformação do material do dispositivo, quando 

solicitado por uma aceleração típica de um sismo. Neste estudo adotou-se o valor de nb  

igual a 0,25. A massa e a rigidez do dispositivo foram definidas como sendo 0,1 e 0,05 da 

massa e da rigidez do pavimento em que foi instalado, respectivamente. 

Uma vez aplicado o terremoto no edifício, o isolamento de base forneceu grande 

redução das vibrações da estrutura quando solicitado. Observa-se na Tabela 6.10 a 

porcentagem de controle em cada pavimento, que na média ficou em 36%. Estes resultados 

devem-se ao comportamento estrutural do sistema com isolamento de base, que por ser 

mais flexível que a estrutura em si, absorve todo o deslocamento imposto pela aceleração 

do solo. Ou seja, o edifício com este dispositivo apresenta maiores deslocamentos relativo 

ao solo, entretanto em relação à sua base, eles são menores.  

Tabela 6.10 – Máximos deslocamentos na estrutura, ação sísmica (IB). 

Pavimento 
 mmumáx  

Sem controle 

 mmumáx  

Com controle 
Controle (%) 

1 2,11 1,65 21,8 

2 4,31 3,34 22,5 

3 8,45 6,45 23,7 

4 12,74 9,58 24,8 

5 15,37 11,47 25,4 

6 17,96 13,33 25,8 

7 20,61 15,14 26,5 

8 23,23 16,90 27,2 

9 25,82 18,62 27,9 

10 28,35 20,29 28,4 

11 30,83 21,91 28,9 

12 33,25 23,48 29,4 

13 35,60 25,00 29,8 

14 37,88 26,46 30,1 

15 40,09 27,87 30,5 

16 42,21 29,22 30,8 

17 44,26 30,51 31,1 

18 46,21 31,74 31,3 

19 48,12 32,92 31,6 

20 49,96 34,03 31,9 

21 51,71 35,08 32,3 
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22 53,38 36,06 32,4 

23 54,95 36,98 32,7 

24 56,42 37,84 32,9 

25 57,81 38,63 33,2 

26 59,13 39,35 33,5 

27 60,35 40,00 33,7 

28 61,45 40,58 34,0 

29 62,42 41,09 34,2 

30 63,26 41,52 34,4 

31 63,97 41,88 34,5 

32 64,54 42,17 34,7 

33 65,18 42,49 34,8 

34 65,67 42,74 34,9 

35 65,83 42,82 35,0 

36 65,94 42,87 35,0 

O modo de vibração da estrutura com isolamento de base é apresentado na Figura 

6.11, nela percebe-se o grande deslocamento no dispositivo (primeiro grau de liberdade) e 

o pequeno deslocamento relativo à base do restante da estrutura. 

 
Figura 6.11 – Primeiro modo de vibração da estrutura com isolamento de base 

A resposta estrutura do 36° pavimento, apresentada na Figura 6.12, mostra o 

controle das vibrações. Observa-se que o comportamento dos deslocamentos é o mesmo, o 

que modifica é a amplitude destas vibrações.  
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Figura 6.12 – Resposta do 36° pavimento, ação do terremoto (IB). 

Aumentando o valor da rigidez do isolamento de base para 0,3 da rigidez do 

pavimento observa-se no gráfico da Figura 6.13 que o controle é menor e em alguns 

instantes chega-se a obter deslocamentos maiores do que a estrutura sem controle. Isto se 

deve, ao aumento de rigidez do isolamento, que passa a não absorver os deslocamentos 

provocados pela aceleração do solo, transmitindo para a estrutura maiores amplitudes.  

Realizando, agora, uma redução da rigidez do isolamento de base na mesma 

proporção anterior, para 0,008 da rigidez do pavimento, a estrutura se comporta da maneira 

apresentada na Figura 6.14. Observa-se que quanto mais flexível é o amortecedor, maior é 

a absorção dos deslocamentos, logo melhor são as repostas do controle. 
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Figura 6.13 – Resposta do 36° pavimento, ação do terremoto (rigidez de 30%). 
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Figura 6.14 – Resposta do 36° pavimento, ação do terremoto (rigidez de 0,8%). 
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7 CONCLUSÕES 

Neste trabalho foi desenvolvida uma análise do controle de vibrações de edifícios 

altos sujeitos a ações de vento e terremoto. Na análise, os edifícios são modelados como 

sistemas do tipo shear-building de n graus de liberdade e, para absorver as vibrações 

provocadas considera-se um amortecedor do tipo AMS (amortecedor de massa 

sintonizado) e sistema de isolamento de base. 

O sistema de equações de equilíbrio dinâmico resultante é desacoplado através do 

método do desacoplamento modal e, posteriormente integrado no tempo usando o método 

de Newmark. Na descrição do vento atuante nos edifícios, considerou-se uma carga 

harmônica bem como o vento sintético e, na aplicação do terremoto considerou-se as 

acelerações provocadas pelo terremoto de Northridge (1946). 

Na análise foi considerado um edifício de 36 pavimentos, com distribuição 

simétrica de pilares e planta também simétrica. Foi calculado um AMS com valores 

ótimos, sintonizado com a frequência natural do edifício e localizado no topo do edifício, 

foi calculado também um sistema de isolamento de base também otimizado e localizado 

entre a fundação e o pavimento do edifício. 

 Quando aplicada a carga devida a um vento harmónico e sintonizado com a 

frequência natural do edifício, foi possível observar que o AMS reduz significativamente 

as amplitudes de vibração em até 32%, visto que o amortecedor foi sintonizado à 

frequência do vento. No caso da aplicação do vento sintético, foram consideradas duas 

condições de aleatoriedade, foi possível observar que as amplitudes de vibração do edifício 

com AMS dependem dessa aleatoriedade havendo uma redução das amplitudes de 

vibração menores que com vento harmônico. 

Foi possível observar que, quando os parâmetros do AMS ótimo são variados e o 

edifício é submetido a uma carga harmônica, a redução das amplitudes de vibração do 

edifício são menores que as amplitudes com o AMS ótimo o que comprova a sua eficácia. 

No caso do vento sintético, quando os valores do AMS ótimo são variados, não há redução 

significativa de amplitudes de vibração. 
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Quando se considera as acelerações devidas a terremoto, foi possível observar que 

o AMS não tem efeito na redução das amplitudes de vibração, isto devido a que ele está 

sintonizado à frequência natural do edifício e o terremoto não apresenta frequência padrão; 

por outro lado, quando se considera o isolamento de base, observa-se uma grande redução 

das amplitudes de vibração do edifício e, consequentemente, das forças cortantes e 

momentos fletores provocados nos pilares. 

Pode-se observar também que, quando a rigidez do sistema de isolamento de base 

é reduzida, as amplitudes de vibração do edifício são bastante reduzidas o que mostra a sua 

eficiência no caso de movimentos sísmicos. 

Finalmente, pode-se observar que o controle de vibrações em edifícios é uma 

linha de pesquisa bastante ampla e que é preciso aprofundar seu estudo visto que no Brasil 

as edificações têm-se tornado cada vez mais elevadas e será preciso analisar de forma 

detalhada seu comportamento dinâmico. 

O código desenvolvido em Maple é de fácil entendimento e permite acrescentar 

novas rotinas, outros carregamentos bem como testar outros métodos de integração no 

tempo. Isso foi realizado com o intuito de deixar uma base de análise para futuros alunos 

que tenham interesse na área de dinâmica de estruturas dentro a EEC. 

Como estudos posteriores recomenda-se o estudo de outros tipos de 

amortecedores (híbridos ou ativos), aprofundar o estudo de vento e seus posteriores efeitos, 

estudar a influência da distribuição de pilares no comportamento dinâmico de edifícios, 

realizar uma investigação sobre os diversos movimentos sísmicos no Brasil e sobre qual 

seriam seus efeitos nas edificações existentes. 
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