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Resumo 

O monitoramento dinâmico de estruturas de grande porte, como pontes e viadutos, é uma técnica amplamente 

utilizada para se determinar o comportamento e a integridade da estrutura em análise. Usualmente, estas 

análises demandam o desenvolvimento de um modelo numérico, cuja construção requer a definição de 

diversos parâmetros em relação aos quais normalmente se têm um elevado grau de incerteza. A rigidez do 

solo é representativa destes parâmetros, talvez figurando entre aqueles de mais custosa caracterização. Para 

que a etapa de modelagem seja desenvolvida de forma equilibrada, econômica e tecnicamente, é interessante 

determinar a influência que as incertezas em torno desse parâmetro possam causar no comportamento global 

de interesse da estrutura. Neste sentido, o presente trabalho apresenta a análise da influência da rigidez do solo 

no comportamento global dinâmico de um modelo numérico de uma ponte metroviária de Brasília. A interação 

solo-estrutura foi modelada através do Modelo de Winkler e diferentes valores de rigidez do solo foram 

utilizados para se obter as frequências naturais e deformadas modais, que caracterizam o comportamento 

dinâmico da estrutura. Observou-se que a variação da rigidez do solo, no modelo estudado, provocou 

mudanças distintas nos parâmetros analisados, a depender do grau de participação dos elementos de fundação 

no modo considerado. Em modos de vibração dominados pela superestrutura, usualmente os predominantes e 

de mais fácil identificação experimental, as alterações introduzidas pela variação da rigidez do solo foram 

mínimas, o que sugere que a definição deste parâmetro pode ser encarada, em alguns casos, como adequada 

para realização de ajustes finos do modelo. 
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Introdução 

As pontes metroviárias de concreto são obras de arte de grande importância para o transporte de passageiros 

dentro das grandes cidades brasileiras, já que parte dos deslocamentos urbanos ocorrem através do transporte 

metroviário. Com o intuito de aumentar a vida útil desse tipo de estruturas e evitar eventos inesperados no que 

tange sua perda de desempenho, é necessário um programa de monitoramento de suas condições ao longo do 

tempo para a detecção de manifestações patológicas as quais possam ser prontamente tratadas. A monitoração 

da vibração das estruturas é uma maneira de caracterizar a estrutura a partir de parâmetros experimentais e 

numéricos, essa análise descreve os modos naturais de vibração da estrutura, traduzidos em termos das suas 

frequências naturais, coeficientes de amortecimento e modos de vibração que podem ser entendidos como 

funções das propriedades físicas (massa, amortecimento e rigidez) (JULIANI, 2014). Além de modificar as 

respostas dinâmicas transientes, o dano altera as frequências e os modos de vibração da estrutura (ABECHE; 

MACHADO; SOUZA, 2016) 

O presente trabalho teve por objetivo analisar a influência da rigidez do solo no comportamento global 

dinâmico, em termos de deformadas modais e frequências naturais, de uma ponte metroviária real de Brasília, 

por meio do estudo de um modelo numérico representativo. 

 



 
 

Estrutura estudada 

A ponte metroviária sobre o Córrego Vicente Pires, executada em concreto armado e protendido, foi 

construída na década de 90. Apresenta um comprimento total de 95,95m constituídos por três vãos isostáticos 

com aproximadamente 30m cada, sendo apoiada nos extremos nos encontros, e nos vão intermediários sobre 

pilares (Figura 1). As informações gerais da estrutura e sua seção transversal podem ser consultadas em 

(SOBRAL et al., 2020). 

 
Figura 1– Planta baixa e Vista Lateral da Ponte Metroviária (dimensões em centímetros). 

 

Modelo numérico 

O modelo numérico utilizado neste trabalho é apresentado na Figura 2. O software SAP2000 (CSI, 2020) foi 

utilizado para a modelagem e análise. Todas as estacas foram discretizadas em 8 elementos tipo frame e em 

cada nó destes elementos aplicou-se uma condição de contorno do tipo mola na direção de cada eixo global 

(x, y e z), para simulação da rigidez do solo. Na ponta de cada estaca, aplicou-se uma condição de contorno 

do tipo apoio de segundo gênero, isto é, restringiu-se todos os graus de liberdade de translação e permitindo 

todos os graus de liberdade de rotação. A Tabela 1 apresenta informações gerais dos componentes do modelo 

e das estratégias de modelagem podem ser consultadas em (SOBRAL et al., 2020). O modelo é composto por 

6055 nós de 6 graus de liberdade cada, 799 elementos tipo frame, e 5412 elementos tipo shell. 

As propriedades de materiais do modelo foram adotadas com os seguintes valores: 

• Módulo de elasticidade do concreto: 30,70 GPa; 

• Massa específica do concreto: 2548,54 kgf/m3; 

• Coeficiente de rigidez do apoio elastomérico: U1=1935000 kN/m (compressão do apoio), 

U2=U3=3775,56 kN/m (cisalhamento do apoio), R3=89,75 kN/rad (flexão do apoio no eixo y, de 

acordo com a Figura 2). 

O modelo da Figura 2a inclui explicitamente o bloco de fundação que apoia ambas as vias do metrô, porém 

não inclui a segunda via para que modos de vibração dominados pelos tabuleiros não se repetissem. Assim, 

para considerar a influência da via não modelada no comportamento dinâmico do modelo sem que houvesse 

necessidade de duplicar modos semelhantes do tabuleiro, a massa do conjunto tabuleiro, vigas e pilares de 

apoio da segunda via foi adicionada ao modelo. Associou-se uma massa e uma massa inercial de rotação 

representantes da via não modelada ao nó do bloco de fundação que coincidia com o eixo dos pilares de apoio 

desta via, conforme ilustrado na Figura 2a. O mesmo procedimento foi utilizado para considerar o efeito dos 

trechos adjacentes ao trecho considerado, e que se apoiariam sobre a viga de cabeceira dos pilares modelados, 



 
 

conforme mostrado na Figura 2a. Na Figura 2b, os valores números de cada massa adiciona são mostrados. A 

seta simples indica a adição de uma massa, cuja unidade é kg, e a seta dupla indica a adição de uma massa 

inercial de rotação, cuja unidade é kg.m. 

 

 

 

(a) (b) 

Figura 2 – Modelo numérico: (a) vista geral do modelo numérico; (b) massas adicionadas para 

representar as vias adjacentes não modeladas explicitamente. Unidades em kg e m. 

 

Tabela 1 – Elementos utilizados para representar os componentes da estrutura. Adaptado de 

(SOBRAL et al., 2020). 
Componente Modelo Elemento Dimensões médias Observação 

Tabuleiro e abas para contenção do lastro 1 e 2 Shell 20cm X 35cm Seção do tipo Shell-Thick 

Vigas longarinas 1 e 2 Frame 20cm - 

Vigas transversinas 1 e 2 Frame 35cm - 

Apoios elastoméricos 1 e 2 Link De acordo com projeto Ver comentários sobre modelagem 

Vigas de apoio sobre pilares nas cabeceiras 1 e 2 Frame 28 cm - 

Pilares de apoio 1 e 2 Frame 34 cm - 

Blocos de fundação 1 e 2 Shell 25cm X 25cm Seção do tipo Shell-Thick 

Estacas 1 e 2 Frame 100 cm - 

 

As massas aplicadas ao modelo foram computadas a partir dos esforços obtidos em uma análise numérica 

estática que incluía explicitamente ambas as vias e possui apenas a carga de peso próprio da estrutura. No caso 

da via adjacente à explicitamente modelada na Figura 2, constatou-se que apenas a força normal ao bloco 

(direção do eixo z na Figura 2) e o momento de flexão (direção do eixo y na Figura 2) possuíam magnitudes 

significativas e, portanto, apenas as massas associadas a estes esforços foram consideradas. No caso dos 

trechos adjacentes que se apoiam na viga de cabeceira explicitamente modelada na  Figura 2, como a rigidez 

à rotação do aparelho de apoio é muito pequena, apenas as massas associadas a cada ponto de apoio foram 

modeladas 

 

Simulações realizadas 

A análise de influência da rigidez do solo foi feita a partir de 12 simulações numéricas. Cada simulação 

numérica envolveu a solução da análise modal de um modelo numérico com valores específicos de 

coeficientes de rigidez do solo, e obtenção dos 32 primeiros modos de vibraçao. Como o objetivo do trabalho 



 
 

foi realizar uma análise geral da influência da rigidez do solo sobre os parâmetros modais, investigando o grau 

de alteração que esta propriedade poderia causar nas deformadas modais e frequências naturais, decidiu-se 

por utilizar uma modelagem simplificada da rigidez do solo. 

Uma modelagem realista requereria uma equação que relacionasse parâmetros do solo (ex.: resultado de testes 

de penetração como SPT ou CPT, ou resistência ao cisalhamento) aos coeficientes de rigidez, nas três direções 

dos eixos perpendiculares (x, y, e z), de uma mola equivalente. Também requereria na consideração da 

variação dos parâmetros do solo ao longo da profundidade da fundação. Esse tipo de modelagem, por 

introduzir tantas variáveis, não permitiria isolar o efeito da rigidez do solo, e introduziria dificuldades para 

uma análise efetivamente paramétrica, que incorporasse a variação de um único parâmetro significativo. 

Assim, a modelagem simplificada adotada neste trabalho considerou que o coeficiente vertical (eixo global z) 

da mola equivalente seria igual aos coeficientes horizontais (eixos globais x e y). Também admitiu-se que os 

coeficientes das molas equivalentes não variavam ao longo da profundidade da fundação, adotando-se um 

único valor para todas as molas equivalentes do modelo. Assim, para um determinado modelo numérico, todas 

as condições de contorno de molas equivalentes eram exatamente iguais. Foi investigado um largo intervalo 

de valores de coeficientes de mola equivalente investigados nas 12 simulações numéricas realizadas. Os 12 

modelos possuíram coeficientes de mola respectivamente iguais a 37000 kN/m, 58500 kN/m, 80000 kN/m, 

101500 kN/m, 123000 kN/m, 144500 kN/m, 166000 kN/m, 187500 kN/m, 209000 kN/m, 230500 kN/m, 

252000 kN/m, e 273500 kN/m, respectivamente. Os valores extremos, de 37000 kN/m e 273500 kN/m, foram 

obtidos da formulação de (BOWLES, 1997)  para um solo mole e um solo rijo. 

Para automatizar a geração de resultados numéricos, a API (Application Programming Interface) em Python 

do software SAP2000 foi utilizada. Assim, concebeu-se um modelo numérico inicial manualmente e utilizou-

se um código em Python para, a cada simulação, modificar a rigidez dos coeficientes de mola, rodar a análise 

modal, e salvar as deformadas modais e frequências naturais para um pós-processamento. O código levou 478 

segundos para gerar os resultados das 12 simulações. 

O pós-processamento, também realizado por um algoritmo implementado na linguagem Python, envolveu as 

etapas de leitura dos arquivos de resultados, ordenação automática dos modos com base no MAC (Modal 

Assurance Criterion) (ALLEMANG, 2003) em relação a um modelo de referência, e geração de gráficos para 

visualização. A etapa de ordenação dos modos com base no MAC é importante para assegurar que as análises 

dos resultados comparam modos equivalentes dos diferentes modelos investigados. A variação de um 

parâmetro de um modelo usualmente não produz efeitos iguais em todos os modos. Assim, é comum a troca 

de ordens nos modos, que são usualmente ordenados, pelos softwares de simulações numéricas, de forma 

crescente com base no valor da frequência natural associada ao modo. Ao se realizar o MAC entre dois modos 

de modelos diferentes, obtém-se um índice que indica o quanto o modo do modelo em consideração se 

assemelha ao modo do modelo de referência. O índice MAC entre dois modos varia de 0 a 1, sendo valores 

próximos de 0 indicativos de modos não-semelhantes e valores próximos de 1 indicativos de modos muito 

semelhantes. Assim, foi desenvolvido em Python um algoritmo que automaticamente ordenava, com base no 

maior valor do MAC, os modos de vibração da estrutura. Após essa ordenação, os gráficos dos dados foram 

gerados para posterior análise e discussão. Para permitir a ordenação, adotou como referência os modos do 6º 

modelo, sendo que os modos dos demais modelos foram reordenados para que equivalessem, da melhor forma, 

aos modos do 6º modelo. 

As deformadas modais foram analisadas com base no valor dos índices MAC dos modos de cada modelo, 

antes do processo de ordenação automática, em relação aos modos do modelo de referência, também adotado 

como sendo o 6º modelo.  

As frequências naturais foram analisadas com base na razão de frequências entre a frequência do modo i de 

um dado modelo e a frequência do modo i de um modelo de referência, conforme equação 1. Assim, o valor 

dessa razão produz um indicativo direto do efeito da variação do coeficiente de rigidez do solo: valores 

próximos de 1 indicam mudanças percentuais mínimas, e valores afastados indicam reduções ou aumentos na 

frequência natural. Para normalização dos resultados, o 6º modelo, associado a um coeficiente de rigidez para 



 
 

as molas equivalentes de valor igual a 144500 kN/m, foi adotado como modelo referência, por ser um dos 

modelos com rigidez intermediária. 

 
Frequência i do modelo em análise

Razão de frequência
Frequência i do modelo de referência

=  1 

 

Resultados e discussões 

Para referência das discussões, a Figura 4 apresenta os 32 primeiros modos de vibração, em termos das 

deformadas modais e frequências naturais, do modelo 6, associado ao coeficiente de rigidez das molas 

equivalentes de valor igual a 144500 kN/m. A Figura 4 também indica a direção com maior fator de 

participação modal de massa de cada modo, bem como seu valor. Os códigos UX, UY, UZ, RX, RY, e RZ se 

referem, respectivamente, ao deslocamento no sentido do comprimento do tabuleiro, deslocamento no sentido 

da largura do tabuleiro, deslocamento transversal ao plano do tabuleiro, rotação em torno do eixo de 

comprimento do tabuleiro, rotação em torno do eixo de largura do tabuleiro (flexão típica do tabuleiro), e 

rotação em torno do eixo normal ao plano do tabuleiro (torção), conforme sistema de eixos da Figura 2. Os 32 

modos considerados neste estudo somaram em UX, UY, UZ, RX, RY e RZ, respectivamente, participações 

de 0,95, 0,95, 0,75, 0,46, 0,50 e 0,87. 

Os três primeiros modos, que possuem frequências notadamente baixas, são dominados pelos movimentos de 

corpo rígido do tabuleiro sobre seus apoios elastoméricos: deslocamento lateral, deslocamento axial, e giro 

em torno de seu eixo central (torção), sendo os fatores de participação modal de massa indicativos dessa 

observação. Os modos seguintes se alternam em modos que mobilizam majoritariamente o tabuleiro ou o 

conjunto bloco de fundação e estacas. Esta mobilização pode ser observada por meio da deformada modal 

associada a cada modo: os elementos mais deformados são aqueles que mais contribuem para as características 

modais de um determinado modo. Tal distinção é relevante para a compreensão dos efeitos do coeficiente de 

rigidez do solo nos resultados de deformadas modais e frequências naturais, já que a tendência é que tais 

efeitos sejam mais acentuados nos modos que possuem maiores participações da fundação. 

Em relação aos fatores de participação modal de massa, nota-se que o 4º modo contribui significativamente 

para os deslocamentos UZ, sendo, portanto, um modo de fácil captura por instrumentações usuais, como 

acelerômetros, e de importância na representação dinâmica da estrutura. O 7º modo representa uma 

contribuição significativa para a flexão típica do tabuleiro (RY), indicando ser este um importante modo de 

flexão da estrutura, capaz de representar boa parte de seu comportamento dinâmico em relação a esse tipo de 

esforço. Já a torção (RZ), além do 3º modo já comentado, também recebe importante contribuição do 19º 

modo, no qual participa, principalmente, os elementos de fundação. Os demais modos possuem participações 

que podem ser consideradas secundárias, que variam desde valores 0,15 a valores próximos de zero. 

A Figura 4 apresenta os índices MAC dos 32 primeiros modos de cada modelo, antes da ordenação automática, 

em relação aos 32 modos do modelo 6 de referência. Dado ao grande volume de informação, recomenda-se 

que o leitor, para uma perfeita leitura dos resultados, utilize a versão digital deste trabalho para aplicar o 

máximo zoom possível ao documento. Ao se analisar o gráfico MAC do próprio modelo 6, observa-se que 

seus modos são muito pouco correlacionados, apresentando baixos valores de MAC (<0,50), sugerindo que é 

razoável que a ordenação automática dos modos dos demais modelos com base no MAC leve a uma ordenação 

unívoca. Isto não seria possível se a estrutura apresentasse modos muito semelhantes entre si, que levariam a 

altos valores de MAC em relação a múltiplos modos do modelo de referência e impediriam tal ordenação 

automática apenas com base neste critério. 

Os resultados apresentados pela Figura 4 também indicam que os efeitos da variação do coeficiente de rigidez 

do solo nas deformadas modais tendem a se concentrar, na maior parte dos modelos, em modos superiores ao 

14º. Isto pode ser observado pela ocorrência de altos valores de MAC fora das diagonais dos diagramas da  

Figura 4, o que indica um reorganização na ordem dos modos à medida que se variou o coeficiente de rigidez 

do solo. Além disso, analisando a magnitude destes valores fora da diagonal principal, nota-se que alguns 



 
 

modos passaram a ser relativamente pouco correlacionados com modos do modelo de referência, indicando a 

existência de mudanças significativas nas deformadas modais. No entanto, à exceção dos modos 19, 20 e 21, 

estes modos possuem, com base em seus fatores de participação modal de massa, importância reduzida no 

comportamento dinâmico geral da estrutura. 

Tomando-se o modelo 1 como exemplo extremo, nota-se que seu 14º modo, que foi mais correlacionado ao 

19º modo do modelo de referência, apresentou um valor de MAC de apenas 0,66, o que acontece, de forma 

semelhante, com o 21º modo, que se correlaciona ao 29º modo de referência com um MAC de apenas 0,63. 

Analisando a Figura 3, ambos modos, 19º e 29º, possuem participação significativa do bloco de fundação e 

estacas. Assim, depreende-se que a variação dos coeficientes de rigidez das molas equivalentes levou estes 

modos a apresentarem deformações modais não observadas em nenhum modo do modelo de referência. De 

fato, uma análise das deformadas modais dos modos 14 e 21 do modelo 1, não apresentadas neste texto, revela 

a existência de uma significativa participação do tabuleiro no modo 14, cujo motivo pode ser a aproximação 

relativa das rigidezes dos subsistemas tabuleiro e fundação, e a participação de ambos os blocos na deformação 

torcional do modo 21. Análises que sejam muito dependentes da deformada modal da estrutura, como 

simulações solo-estrutura realistas que modelam explicitamente o maciço do solo, ou estudos de 

desacoplamento entre estes dois sistemas, a investigação mais precisa das características mecânicas 

relacionadas à rigidez do solo pode ser de grande relevante. 

A Figura 5 apresenta os resultados da razão de frequência entre os modos dos modelos investigados. Nestes 

resultados, os modos de todos os modelos já estão ordenados com base no valor do índice MAC e, portanto, 

é possível relacioná-los, até certo grau, aos modos do modelo 6 apresentados na Figura 3. Devido à variação 

de magnitude entre os diferentes modos, além da elevada densidade de informações, decidiu-se por dividi-los 

em subgrupos que apresentassem variações semelhantes para melhor leitura dos resultados. As variações na 

razão de frequência apresentaram, de forma geral, uma tendência monotônica: quanto maior o valor do 

coeficiente de rigidez do solo, maior a frequência. Variações a essa tendência podem ser observadas em alguns 

modos, como o 17º, 25º, 26º e 27º, nos resultados de alguns modelos. A consulta aos índices MAC da Figura 

4 indica que os modelos que apresentam resultados divergentes aparentemente tiveram modos pouco 

correlacionados aos respectivos modos de referência, o que pode explicar a divergência na tendência geral.  

Nota-se a existência de dois grupos: modos que sofreram variações de frequência de magnitude de até 0,9% e 

modos com variações de até 30% (modos 19-22 e 28-29 do modo de referência). É interessante notar que os 

modos 19-21 inclusive apresentam fatores de participação modal relativamente altos, variando entre 0,13 e 

0,31, o que denota sua importância para a completa caracterização dinâmica da estrutura. Como era esperado, 

a Figura 3 revela que os modos com maiores variações na frequência possuem participações essencialmente 

dos elementos de fundação, com praticamente nenhuma participação dos elementos da superestrutura.  

Essa observação fornece compreensões úteis a respeito da relevância da determinação da rigidez do solo em 

estudos do comportamento dinâmico de estruturas semelhantes à investigada neste trabalho. Em estudos 

experimentais usuais, as instrumentações são usualmente instaladas em elementos da superestrutura, que são 

de mais fácil acesso, e os modos passíveis de medição são aqueles que contam com participações significativas 

de elementos da superestrutura. Nestes casos, a rigidez do solo aparenta ser um parâmetro apropriado para 

ajustes finos, capaz de produzir variações cujo alcance, baseando-se nos resultados apresentados neste 

trabalho, são da ordem de 1% nas frequências do modelo. Essa observação também é válida para estudos que 

se preocupem apenas com elementos da superestrutura. 

Já em estudos, experimentais ou numéricos, que se concentrem nos elementos de fundação, o conhecimento 

da rigidez do solo pode ser de elevada importância. Embora o presente estudo tenha empregado uma 

modelagem simplificada a partir do Modelo de Winkler, pode-se argumentar que a rigidez do solo pode 

implicar em variação das frequências da ordem de 20% a 30%, mesmo se adotadas outras estratégias de 

modelagem.  

 



 

 
1º modo – 0,473 Hz – UY = 0,8 

 
2º modo – 0,490 Hz – UX = 0,8 

 
3º modo – 0,821 Hz – RZ = 0,53 

 
4º modo – 1,464 Hz – UZ = 0,57 

 
5º modo – 2,022 Hz – RX = 0,09 

 
6º modo – 4,835 Hz – RY = 0,04 

 
7º modo – 4,964 Hz – RY = 0,27 

 
8º modo – 5,865 Hz – RX = 0,0006 

 
9º modo – 8,030 Hz – UZ = 0,002 

 
10º modo – 8,702 Hz – UZ = 0,12 

 
11º modo – 10,341 Hz – RY = 0,001 

 
12º modo – 10,856 Hz – UZ = 0,005 

 
13º modo – 11,622 Hz – RY = 0,003 

 
14º modo – 12,411 Hz – RY = 0,07 

 
15º modo – 12,740 Hz – RY = 0,03 

 
16º modo – 16,616 Hz – UZ = 0,01 

 
17º modo – 17,443 Hz – UZ=0,01 

 
18º modo – 17,727 Hz – UY = 0,001 

 
19º modo – 17,895 Hz – RZ =0,31 

 
20º modo – 17,945 Hz – RX = 0,15 

 
21º modo – 18,079 Hz – UX = 0,13 

 
22º modo – 18,089 Hz – RX = 0,004 

 
23º modo – 18,461 Hz – UZ = 0,002 

 
24º modo – 18,724 Hz – RY = 0,001 

 
25º modo – 19,431 Hz – UZ = 0,002 

 
26º modo – 19,866 Hz – UZ = 0,003 

 
27º modo – 19,907 Hz – RZ = 0,009 

 
28º modo – 20,018 Hz – UZ = 0,001 

 
29º modo – 20,028 Hz – UZ = 0,013 

 
30º modo – 21,519 Hz – RY = 1E-4 

 
31º modo – 24,229 Hz – RY = 0,03 

 
32º modo – 25,106 Hz – UZ = 0,02 

 

Figura 3 – Modos do modelo de referência. Recomenda-se o uso da versão digital do texo com a 

ferramenta de ampliação (zoom) para melhor leitura. 



 

   

   

   

   

 
 

Figura 4 – Índices MAC para os modelos analisados. Recomenda-se o uso da versão digital do texto 

com a ferramenta de ampliação (zoom) para melhor leitura. 



 
 

  

  

  
 

Figura 5 – Razão de frequência entre os modos d modelos estudados a o modelo de referência. Ponto é 

utilizado como separador decimal. Recomenda-se o uso da versão digital do texto com a ferramenta de 

ampliação (zoom) para melhor leitura. 

 



 
 

Conclusão 

O presente trabalho apresentou uma investigação numérica a respeito da influência da rigidez do solo nas 

deformadas modais e frequências naturais de uma ponte metroviária real de Brasília, tomada como exemplo. 

Doze modelos foram gerados automaticamente, a partir de uma rotina do Python e da API do SAP2000, 

variando-se os coeficientes de rigidez de molas aplicadas nos elementos representativos das estacas de 

fundação da estrutura. Os parâmetros analisados foram o índice MAC e a razão de frequência (frequência do 

modo considerado dividida pela frequência do modo de referência) entre os modos de cada modelo e os modos 

de um modelo tomado como referência. As principais conclusões foram: 

• As variações observadas no índice MAC se restringiram a modos com alguma participação dos 

elementos de fundação. Além do desordenamento dos modos em relação à ordem apresentada pelo 

modelo de referência, observou-se que alguns modos se tornaram consideravelmente não-

correlacionados aos modos de referência, indicando que os coeficientes de rigidez foram capazes de 

alterar notavelmente as deformações modais de alguns modos. 

• As variações observadas nas frequências naturais, por meio da análise da razão de frequência, 

indicaram a separação dos modos em dois grupos distintos: modos com variações de magnitude de até 

1% e participação predominante da superestrutura, e modos com variações de magnitude de até 30% 

e participação predominante dos elementos de fundação. 

• Observou-se que a rigidez do solo pode ser encarada tanto como um parâmetro para ajustes finos, em 

casos que se concentram em modos de predominância da superestrutura, como estudos experimentais, 

ou como um parâmetro de significativa importância, em casos nos quais a fundação é o sistema central, 

como estudos específicos de interação solo-estrutura ou de desacoplamento da estrutura e solo. 
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