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Resumo. A detec~tao de fendas (ou defeitos) em eiementos estruturais, por intermédio de técnicas de 
análise dinámica, constituí um campo de investiga~tao a que é dedicado interesse crescente. Os autores 
térn vindo a estudar este problema desde há alguns anos e desenvolveram uma técnica que pemlite a 
determina¡;ao das características de uma fenda. cm vigas, baseando-se na varia~tao dos valores de 
frequéncias naturais, provocada pelo desenvolvimento da fenda. No entanto, um dos problemas da 
técnica cm questao é o facto de pequenas fendas gerarcm pequenas varia¡;oes das frequéncias naturais o 
que toma necessária uma elevada precisao da análisc para que a técnica seja fiável. Neste artigo, os 
autores discutem o uso alternativo (ou combinado) de diferentes parámetros modais tais como as 
frequéncias naturaís e os modos de vibra~tao s~ja em termos dos deslocamentos s~ja em termos das 
rota¡;oes. Apresentam-se e discutem-se algtms cxemplos teóricos e mostra-se que a análise dos modos 
de vibra<;i"io em termos de rota~toes pode constituir urna alternativa eficiente para a detec<;ao de defeitos 
em elementos estruturais. 

Abstmct. Crack (or damage) detection in stmctural clements by mcans of dynamic analysis is a 
research field of increasing interest. The authors havc been looking at this technique for some years. 
and de\'eloped a method that allows the detem1ination of crack characteristics in beams. based on the 
kno"vledge of the natural frcquency variations due to the crack growth. However, one of the problems 
related to the teclmique under consideration is thc fact that small cracks induce small natural frequency 
variations and therefore a high degree of accuracy is needed for ü1e teclmique to be reliable. In ülis 
papee fue authors discuss the alternative or combined use of different modal parameters such as the 
natural frequencies and the mode shapes eiü1er in terms of translation or in terms of rotation. 
Theoretical examples are presented and discussed and it is shown üwt rotation mode shapes may be an 
efficient altemative to detect crack damage in structural elements. 

t.INTRODU(:ÁO 

75 

Ao longo dos últimos anos vários tém sido os 
indicadores de dano, sugeridos por diferentes 
investigadores, com base na análise de vibra~t6es. É 
de salientar o trabalho de Rytter [1] que aprescntou 
rccentemente urna síntese contemplando a 
classifica<;ao dos diferentes métodos utilizados na 
avalia~tao de defeitos estmturais. Basicamentc este 
autor divide os diferentes métodos em quatro grandes 
gmpos consoante a sua capacidade para caracterizar o 
dano. Enquanto que o primeiro grupo apenas permite 
concluir da existencia de dano o segundo gmpo já 
permite a sua localiza<;ao. Os métodos pertencentes ao 
terceiro gmpo além de localizarem o dano permitem 
avaliar a sua extensao. Por fimo quarto gmpo além de 
caracterizar os defeitos dcve permitir avaliar o tempo 
de utiliza<;ao segura que a cstmtura pode suportar sem 
se verificar a rotura. 

O estudo do comportamento dinámico de 
cstmturas fendidas ou com defeitos utilizando 
unicamente as varia<;oes das frequéncias naturais tem 
sido um objectivo perseguido por vanos 
investigadores. quer através do desenvolvimento de 
modelos teóricos [2 a 6] quer pela realiza<;ao de 
trabalho experimentaL concentrando-se neste último 
caso grande parte do trabalho dos autores deste artigo 
[7 a 11]. 

Deve salientar-se que em todos estes trabalhos a fenda 
foi assumida como pem1anecendo aberta durante o 
fenómeno vibratório ou seja, admitiu-se um 
comportamento diniimico linear das situa96es em 
estudo, Este pressuposto nao tem sido pacífico, 
particularmente quando se considera uma energía de 
excita~tao dinámica significativa. O eventual 
comportamento nao linear de urna estrutura fendida 
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foi analizada por lbrahim e al. [l2J, Cawley e Ray 
[13], Friswell e Penny [14], Brandon e Abraham [15] 
e Brandon e Macleod [l6L entre outros. Estes autores 
concluem da ocorréncia de nao linearidade do 
fenómeno devido ao encosto das faces da fenda 
embora ele tivesse sido provocado pela utiliza<;:ao de 
uma excita<;:ao significativa. Os autores deste trabalho 
também realizaram análise experimental neste 
dominio, utilizando vigas pl<mas fendidas, tendo 
concluido poder haver efectivamente ocorrcncia de 
nao linearidades embora apenas para nlores muito 
significativos da poténcia de excita<;:ao [17]. Nestas 
circunstáncias e em condi¡yoes normais de ensaio. nao 
se justifica que se tomem cm considera¡yao quaisquer 
nao linearidades de comportamento. 

A utiliza¡yao das frequéncias naturais na identifica¡;:ao 
de fendas em elementos estruturais tem uma 
vantagem, reconhecida por todos os investigadores, 
que consiste na relativa facilidade da sua obten¡yao por 
via c:-..1Jerimental. Nestc sentido. quer os meios 
experimentais envolvidos para a sua obten¡yao quer as 
necessidades de acessibilídade a estrutura que se irá 
sujeítar a teste tomam a utiliza¡;:ao da técnica 
francamente tentadora atcndendo a que basta apenas 
um ponto de contacto com a cstrutura para se obtcrem 
as respectivas frequéncias naturais. Em contrapartida 
tem a desvantagem de a varia<;:ao das frequéncias 
naturais. fun¡yao da profundidade de urna fcnda. poder 
ser muito pequena particularmente para fendas até 
25'X. de profundidade. profundidade esta que já pode 
inspirar cuidado. 

A utiliza¡yao do amortecimento estmtural de vigas 
fendidas como indicador de dano tem motivado o 
trabalho de alguns investigadores [1, 18 e 19) que 
concluiram ser o mcsmo pouco adcquado para o 
cfeito, devido ao pequeno yalor das varia<;:5es 
envolYidas, a sua dependéncia de outros factores 
dcsignadamente a temperatura e a irnprecisao na 
obten¡yao dos seus valores. A possibilidade de utilizar 
o amortecimento estrutural como indicador de dano 
chcga mesmo a ser r~jeitada por Alampalli ct al. [20]. 

A anlia<;:ao da variac;:ao dos deslocamcntos modais 
dcvido a progressao de fendas cm cstruturas tem 
também merecido a atcn<;:ao de al!,'Uns investigadores 
[21 a 24]. A obtenc;:ao dos deslocamentos modais 
requer. no entanto. o acesso a diversos pontos da 
estrutura particulam1entc aos pontos onde se 
pretendem medir os referidos deslocamentos, o que 
experimentalmente nem sempre se revela fácil. 

Embora dentes das limita¡;:ocs inercntes <l exclusiva 
utilizac;:ao das frequéncias naturais na caractcrizac;:ao 
de fendas cm estruturas, os autores destc trabalho nao 
deixaram de realizar alguns estudos de caracterizac;:5o 
de fendas em vigas rectas contendo uma e duas fendas 
[7 e 25]. a partir do conhecimento da variac;:ao de 
al!,'Umas das frequéncias naturais obtidas 

ex'}Jerimentalmente. Prevendo que para pequenas 
fendas as v_aria¡yoes das frequencias naturais pouco se 
fariam sentir foi dada particular atcn¡yao a realiza¡yao 
de trabali10 experimental (repetibilidade dos ensaios) 
antes e dcpois da viga ser fendida f9l. melhorando 
simultancamcntc o modelo analítico de Euler 
utilizado introduzindo-lhe a influencia do esforc;:o 
transverso [26]. 

Meneguctti e Magiori [27j apresentam também um 
modelo para a detennina¡;:ao da localiza¡yao de 
defcitos ou fendas a partir do conhecimento de 
algumas frequéncias naturais. Este modelo apenas 
considera a utiliza¡;:ao das frequéncias naturais que 
tenham sofrido varia<;:5es sensíveis, ignorando a 
inforrnac;:ao decorrente da nao varia¡;:ao ou pcquena 
Yariac;:ao de outras frequéncias naturais. 

Panday e al. [28] utilizam, ern alternativa, os 
dcslocamentos modais para detcnninar a localiza¡yao 
de fendas cm estruturas. Para o efeito. estes autores 
utilizam os resultados teóricos obtidos pela modela¡yao 
de uma viga cm elementos finitos, na qual a fenda foi 
simulada pela diminui¡;:ao do módulo de Young do 
elemento onde se considera estar a fenda localizada. 

Recentementc. Zhang e Aktan l29] considcram a 
utiliza¡yao da curvatura dos modos de vibra¡;ao como 
fcrramenta a utilizar na detcc¡yao de defeitos 
localizados. Este trabalho salienta o interesse no que 
concerne a utiliza¡yao das rota¡yocs das secc;:oes, 
sublinhando a sua limitac;:<lo apenas a defeitos 
localizados. Este método nao pode ser aplicado a 
cstruturas cm que os defeitos se generalizam a toda a 
estrutura como é o caso da corrosiio que implique uma 
diminui¡yao unifonne de cspessura em toda a estrutura. 
Para ultrapassar esta limitac;:ao Lam e al. [24] sugerem 
a utilizac;:ao de um método que recorre a utiliza¡yao de 
um coeficiente obtido pelo quociente da variac;:ao dos 
dcslocamentos modais pela varía<;:ao da frequéncia 
natural dessc modo de Yibra<;:ao. 

Mais rcccntcmente, Salawu [30] sugeriu um novo 
método que utíliza simultaneamente os modos de 
vibrac;:ao e as frcquéncias naturais de mna cstrutura 
antes e depois de fendida. pennitindo obter um 
coeficiente de sensibilidade capaz de localizar o dano 
no elemento respectivo. 

Dadas as limita¡yocs decorrentes da utilizac;:ao 
exclusiva dos valores das frequéncias naturais, o 
conhccirnento de mitras características modais podcrá 
ser de particular importáncia na detcc¡;ao de dano por 
análise dinamica. Esta cventualidade que por via 
teórica se considera fücil de satisfazer pode acarretar. 
cm tcm10s experimentais, uma dificuldade acrcscida 
no que conceme a sua obten¡yao. Esta dificuldade 
resulta nomeadamcnte da necessidade de obter outros 
parflmctros nos diferentes nós da cstrutura. 
dcsignadamente dcslocamentos. Com cfeito. é através 
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dos dcslocamentos relativos de diferentes pontos da 
estrutura que se definem normalmente os seus modos 
de vibra<;ilo. 

O trabalho que se aprescnta tem por finalidade ilustrar 
a importancia da utiliza<;ao das rota<;oes obtidas em 
diferentes pontos de uma estrutura na detec<;ilo de 
defeitos, nomeadamente quando a varia<;i'io das 
frequencias naturais s~ja pequena. A utiliza<;ao das 
rota<;6es toma-se particularmente relevante quando 
apenas se consegue obtcr, com a prccisao requerida. 
uma única frcquencia natural e o seu correspondente 
modo de vibra<;ilo. 

Para ilustrar a importancia da utiliza<;i'io das rota<;oes 
modais na localiza<(i'io de defeitos apresentam-se doís 
exemplos contemplando duas vigas fendidas sujeitas 
ás condi¡;:oes de fronteira "Livre-Livre" e "Encastrada
Livre" cujos resultados foram obtidos por via 
numérica. 

2. EXEMPLOS NUMÉRICOS 

Os exemplos numéricos que se apresentam 
consideram a utiliza<;ilo de duas vigas de a<;o (E=206 

GPa e r=7X50 kg/m3) e geometrias 800x32x 1 X mm e 
600x32xl8 mm sujeitas respectivamente ás condi<;ocs 
de fronteira "Livre-Livre" e "Encastrada-Livre" e 
\'ibrando cm flexilo. 

As vigas fendidas foram modeladas atra\'és de dois 
tro¡;:os de viga ligados por uma mola de tor<(ilo, cm 
que esta mola simula a scc<;ilo da viga ondc acorre a 
fenda [21. No caso da análisc em curso. a modela<;ilo 
foi efectuada através do método dos elementos finitos. 
O programa informático utilizado foi o Ansys, \ ersilo 
5.0 [31}. recorrendo ao emprcgo de elementos simples 
tipo viga de dois nós e dois graus de liberdade por nó 
para simular os tro<;os de viga em estado sao e um 
elemento tipo mola linear para simular a sec<;ilo 
fendida. 

Na viga "Livre-Livre" considera-se que a fenda está 
colocada a 300 mm de uma das extremidades livres 
(Le=300 mm) enquanto que na viga "Encastrada
Livre" a fenda se en contra a 100 mm da scc<;ao de 
encastramento (Le= l 00 mm). 

No caso da viga "Livre-Livre". de comprimcnto 800 
mm, os nós do modelo foram considerados espa¡;:ados 
de lOO mm tendo-se ainda considerado dois nós 
adicionais coincidindo com os nodos do modo de 
vibra<;ilo correspondente a primeira frequencia 
natural. 

No caso da viga "Encastrada-Livre". de comprimento 
600 mm, os nós do modelo foram considerados 
equidistantes e espa<;ados de 50 mm. 

Em qualquer das vigas analisadas foram estudadas 
profundidades de fenda de p=S mm (p/h=25'%), p=lG 
mm (plh=50%) e p=24 mm (p/h=75'%) O parametro h 
representa a altura útil da viga (32 mm). 

Todo o estudo foi conduzido com vista a obten<;ao dos 
valores das varia<;6es das frequencias naturais, dos 
deslocamentos e das rota<;oes modais para as tres 
primeiras frequencias naturais. Para o efeito e para 
cada viga. comc<;ou por se estudar a situa<;ilo de viga 
sil e só posteriormente se efectuaram as análises das 
mcsmas vigas com fcnda nas trés situa<;6es de 
profundidade de fenda referidas anteriormente. 

As frequencias naturais obtidas para o caso da viga 
"Livre-Livre" encontram-se listadas na tabela 1 
enquanto que nas figuras l a 3 se aprcsentam 
graficamente as varia<(6cs relativas dos deslocamentos 
e das rota<(6es verificadas nos respectivos nós para 
cada um dos modos de vibra<;ao. 

SIFenda plh=25% p/h=50% pih=75% 

¡;)] 262.31 261.72 234.65 164.26 

(¡) 2 720.6 719.3 671.7 602.9 

(<) 3 1406.7 1406.6 1402 1194.4 

Tahela t. Frequéncias naturais obtidas para a viga 
"Livre-Livre" de gcometria 800x32xl8 mm e 
localiza<;ao de fenda Lc=300 mm 

As frequencias naturais obtidas para o caso da viga 
"Encastrada-Livrc" encontram-se listadas na tabela 2, 
cnquanto que as varia<;6cs relativas dos 
dcslocamentos e rota<;6es modais nos nós se 
apresentam graficamente nas figuras 4 a 6. 

S/Fenda pih=25% p/h=50% p/h=75% 

w] 73.48 73.21 62.04 39.94 

w2 459.0 45X.9 453.9 446.6 

w3 127X.6 127X.2 1263.X 1240.5 

Tahela 2. Frequencias naturais obtidas para a viga 
"Encastrada-Livre" de geometria 600x32xl8 mm e 
localiza<;ilo de fenda Le= 100 mm. 

3. BREVE ANÁUSE DOS RESULTADOS 

Tal como se referiu na introdu<;ilo deste artigo. é 
evidente que as frequencias naturais sofrem varia<;6es 
devido ao aparecimento de fendas, sendo estas 
\'aria¡;:oes muito reduzidas no caso de fendas com 
pcquenas profundidades. Em condi<;6es normais, a sua 
medi<;ilo por vía experimental com a precisao 
ncccssária toma-se portanto difícil. 

Por outro lado, o recurso á utiliza<;:ilo da informa<;i'io 
decorrcnte do conhecimento dos modos de vibra<;ilo, 
em tennos do deslocamento, enferma de problemas 
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semelhantes. Analisando as figuras 1 a 6 verifica-se 
que a existencia de uma fenda produz altera¡;:oes no 
modo de vibra¡;:ao que sao dificilmentc perceptíveis 
cm alguns dos casos. De qualqucr fonna pode-se 
a inda concluir que. quando perceptíveis. as \ aria¡;:oes 
dos deslocamentos modais dilo indica¡;:ocs quanto ú 
localiza¡;:ao do defeito. 

Ao analisar-se a descri¡;:ao dos mesmos modos de 
vibra¡;:5o através dos valores das rotac;oes modais. 
verifica-se o aparecimento de mua bmsca altera<;:iio 
que toma bastante mais evidente a existencia (e a 
localizac;iio) da fenda. Este facto mostra ser esta urna 
fomm bastante mais precisa para se atingirem os 
objectivos de detecc;ao de defeitos. 

Nestas circunstáncias parece ser óbvio o interesse em 
explorar a aplicabilidade prática. na deteq:5o de 
danos cm elementos estmturais, de mua metodología 
em que se possa recorrer a utilizac;ao complementar 
dos modos de vibrac;ao expressos em tennos das 
rotac;5es e n5o dos deslocamentos como 
habitualmente se faz. A problemática da medic;iio 
experimental de rotac;oes virá certamente a por-se mas 
a sua discussiio ultrapassa os objectivos deste artigo. 
Salienta-se apenas que mua possívcl via consiste cm 
derivar os dclocamentos. 

4. CONCLUSÓES 

A utilizac;5o das rotac;oes modais pode constituir uma 
altemativa preciosa na localizac;ao de fendas ou 
defeitos localizados cm estruturas. 

A utilizac;fío dos dcslocamcntos ou rotac;oes modais 
obtidos/as cm apenas uma frequéncia natural podem 
ser suficientes para localizar o elemento daníficado, o 
que seria impossível pelo recurso exclusivo ao 
conhecimento da varia¡;:;lo de urna frequéncia natural. 

Modelos mistos utilizando sinmltaneamente as 
frcquéncias naturais e aos deslocamentos ou rotac;5es 
modais podem ser sugeridos como complemento a 
limitac;ao do emprego exclusivo das frequéncias 
naturais na caracteriza¡;:i'ío de fendas de pequcna 
profundidade. 
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