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RESUMO 

Este trabalho apresenta uma análise numérica sobre a determinação de frequências naturais em vigas 
de concreto armado. Para tanto, escolheu-se como objeto de estudo uma viga biapoiada em concreto 
armado, executada em laboratório e, também, modelada computacionalmente. O estudo da dinâmica 
das estruturas se justifica por existir uma grande preocupação com a ocorrência de vibrações 
excessivas, indesejáveis do ponto de vista estrutural, que podem causar grandes danos devido ao alto 
valor dos esforços solicitantes provocados. Para o conhecimento dos modos de vibração de uma viga 
biapoiada em concreto armado validou-se uma metodologia de análise no programa ABAQUS®[1]. 
Após a validação da metodologia da análise, com comparações com outros exemplos na literatura, 
modelou-se em laboratório uma viga para ensaio dos modos de vibração experimental com auxilio de 
um aparelho piezoeléctrico do tipo acelerômetro ADXL 345 para medição das acelerações.  

Uma análise analítica também foi conduzida, com o auxílio da ferramenta MATLAB®[2], para a 
obtenção da transformada de Fourier das frequências naturais e, assim, também compara-las aos 
valores encontrados numericamente com o ABAQUS®. Os resultados desta pesquisa se mostram 
satisfatórios e comprovam a necessidade de se avaliar os efeitos de vibrações em vigas de concreto, 
sobretudo para controle de parâmetros normativos preconizados na NBR 6118/2014[3].  
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