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UNIDADE 1 – INTRODUÇÃO AO ESTUDO DE 
VIBRAÇÕES 
1.1 - A Vibração e a História 
 A vibração está presente já nos primeiros tempos da História da Humanidade. Instrumentos rudimentares, 
como apitos e tambores, têm no seu princípio de funcionamento, um problema vibratório como essência. Estes 
instrumentos tiveram muita importância entre os povos primitivos como meios de comunicação. Mais tarde, vários 
instrumentos musicais (percussão, cordas, metais, etc.) foram concebidos, aproveitando movimentos vibratórios, 
geradores de ondas sonoras.   

 

 
Figura 1.1 – Pitágoras observando os sons dos martelos (Hugo Sprechshart. 1488. Flores Musicae - reproduzido de 

Dimarogonas, A., Vibration for Engineers, Prentice Hall, 1995).. 

 
 O desenvolvimento da teoria da vibração resultou dos avanços das ciências básicas das quais deriva: 
matemática e mecânica geral. A origem, em termos históricos, encontra-se nos antigos filósofos gregos do primeiro 
milênio antes de Cristo. O primeiro interessante envolvimento de um filósofo grego com um problema de natureza 
vibratória é registrado em um incidente envolvendo Pitágoras de Samos (cerca de 570-497 AC): Pitágoras estava 
passando por uma espécie de fundição e/ou forjaria e percebeu uma certa harmonia entre os diversos sons produzidos 
pelos martelos. Entrando no local ele suspeitou que a diversidade de sons fosse originada pelas diferentes forças 
empregadas no uso dos martelos, concluindo, entretanto, que a causa era o peso dos martelos. A Fig. 1.1 ilustra este 
incidente legendário. Pitágoras, então, estabeleceu um método racional de medir freqüências sonoras (origem do 
diapasão) podendo ser considerado como o fundador da acústica. Ele realizou experiências com martelos, cordas, tubos 
e placas criando o primeiro laboratório de pesquisas em vibrações conhecido (Fig. 1.2). O fato que existem freqüências 
que podem produzir movimento harmônico já era conhecido por músicos quando foi estabelecido como uma lei natural 
por Pitágoras. Além disso, ele provou com suas experiências com martelos que as freqüências naturais são propriedades 
dos sistemas e não dependem da magnitude da força atuante. Ele provou ainda que: 

1. A freqüência natural de uma corda é inversamente proporcional ao seu comprimento e diâmetro; ela 
cresce quando cresce a tensão “com outras proporções” (não especificadas). É bastante provável que 
Pitágoras tenha conhecido a regra correta de dependência da freqüência natural com a tensão.  

2. A freqüência natural da vibração longitudinal de uma coluna é inversamente proporcional ao 
comprimento da mesma. 
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3. A tese anterior também é válida para recipientes. Pitágoras mudava a freqüência natural colocando água 
dentro deles. 

4. Pitágoras também testou discos, mas não existem registros de resultados. Existe um relato em Phaedon de 
Platão, que Hipasos (um discípulo de Pitágoras que diz-se tenha sido morto por revelar segredos 
pitagóricos) testou quatro discos de bronze e encontrou freqüências naturais inversamente proporcionais 
às espessuras. 

 

 
Figura 1.2 – À esquerda experiências de Boécio com o monocórdio e à direita Pitágoras e suas experiências com 

martelos e sinos em seu laboratório (Reproduzido de Dimarogonas, A., Vibration for Engineers, Prentice Hall, 1995). 
 

As pesquisas sobre o movimento do pêndulo se originaram nas culturas grega e chinesa, encontrando-se 
indicações que tenha sido utilizado como medidor de tempo (portanto sendo conhecido o seu isocronismo – período 
constante) nos tempos de Aristófanes (450-388 AC). 

O primeiro texto sobre acústica, On Acoustics, foi escrito por Aristóteles, tendo sido o termo utilizado pela 
primeira vez então.   

 

 
Figura 1.3 – Sismógrafo chinês do segundo século (Reproduzido de Dimarogonas, A., Vibration for Engineers, 

Prentice Hall, 1995). 
 
Os instrumentos de medição de vibrações se originam na Grécia e China antigas. Heródoto (cerca de 484 a 

425 a.C.) registra a existência de um transdutor de vibração (um escudo coberto com uma fina camada de bronze) que 
era encostado ao solo produzindo som quando este apresentava qualquer movimento vibratório. Era utilizado no sexto 
século a.C. para detectar a escavação de túneis subterraneos em Barca, norte da África, atual Líbia, então sob 
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dominação persa. Vários outros instrumentos podem ser citados, mas um merece especial atenção: um sismógrafo 
construído na China por volta do ano de 132 d.C. O governo imperial desejava detectar antecipadamente terremotos, 
para que pudessem se preparar. O cientista e matemático Zhang Heng inventou um instrumento que era constituído por 
um pêndulo de 3 m de comprimento, usando bolas para registrar a direção e, talvez, a magnitude. Com 2 metros de 
largura, parecia um jarro de bronze. Oito cabeças de dragão circundavam a parte superior. Debaixo de cada uma havia 
um sapo de bronze. Quando o jarro sentia um tremor de terra, mesmo ínfimo, uma bola caía de um dragão na boca de 
um sapo. A genialidade desse ancestral de todos os sismógrafos estava no fato de que a bola caía na direção de onde 
vinha o tremor graças a um mecanismo no interior do jarro. Alguns engenheiros supõem que se tratava de um pêndulo 
suspenso por um cabo com oito alavancas ligadas às oito bocas de dragão. Quando um tremor vinha do sul, por 
exemplo, fazia com que a parte inferior do pêndulo oscilasse para o norte. Assim a parte superior inclinava-se para o 
sul, acionando a alavanca ligada ao dragão do sul. Sua boca abria-se e a bola caía.  Desse modo, Zhang Heng podia 
informar à corte quando ocorria um terremoto, indicando a direção da área atingida. Este instrumento instalado no 
Departamento de Astronomia e Calendário, da cidade de Luoyang, então capital da Dinastia Han (de 206 a.C. a 220 
d.C.), registrou um terremoto ocorrido a cerca de 600 km de distância, não sensível ao ser humano o que convenceu a 
todos da utilidade do mesmo (National Geographic Brasil, fevereiro de 2004). A Fig. 1.3 mostra uma reprodução deste 
sismógrafo. 

Já nos primórdios da era moderna Galileu estabeleceu formalmente a relação entre o comprimento do pêndulo 
e o seu período de oscilação e observou a ressonância entre dois corpos, conectados por algum meio de transferência 
de energia e sintonizados em uma mesma freqüência natural. Galileu também observou as relações entre densidade, 
tensão, comprimento e freqüência de uma corda vibratória. A relação entre o som e a vibração de um elemento 
mecânico já era conhecida no seu tempo, mas foi Galileu quem achou a relação entre a tonalidade sonora e a freqüência 
da vibração do elemento mecânico. Quase ao mesmo tempo, Hooke demonstrou as mesmas relações entre tonalidade e 
freqüência.  
 Wallis e Sauveur observaram, independentemente, o fenômeno das formas modais (com pontos estacionários, 
chamados nós) ao estudarem cordas vibratórias. Também descobriram que a freqüência do segundo modo é o dobro da 
freqüência do primeiro, a do terceiro é o triplo, etc. A Sauveur são creditados os termos fundamental para a freqüência 
do primeiro modo e harmônicas para as outras. 
 Bernoulli foi o primeiro a propor o princípio da superposição linear de harmônicas: qualquer configuração da 
vibração livre é construída a partir das configurações das harmônicas individuais, agindo independentemente, com 
pesos variados. 
 Após o enunciado da Lei da Elasticidade por Hooke em 1676, Euler (1744) e Bernoulli (1751) determinaram 
a equação diferencial que governa a vibração lateral de barras prismáticas e investigaram a sua solução para o caso de 
pequenas deformações. 
 Coulomb (1784) realizou estudos teóricos e experimentais sobre as oscilações torcionais de um cilindro 
metálico suspenso por um arame. 
 Há uma história interessante relacionada ao desenvolvimento da teoria de vibração em placas: 
 Em 1802, Chladni desenvolveu o método de espalhar areia sobre uma placa vibratória para encontrar as 
suas formas modais, observando a beleza e a complexidade dos desenhos que se formavam sobre as placas em 
vibração. Em 1809, a Academia Francesa convidou Chladni para dar uma demonstração de suas experiências. 
Napoleão Bonaparte, comparecendo ao encontro, ficou muito impressionado e destinou uma soma de 3000 francos 
para a Academia premiar a primeira pessoa que apresentasse uma teoria matemática satisfatória sobre vibração de 
placas. Na data da competição, outubro de 1811, somente Sophie Germain se apresentou. Mas Lagrange, que era um 
dos julgadores, observou um erro na determinação das equações diferenciais do movimento. A Academia, então 
determinou uma outra competição em outubro de 1813. Sophie Germain novamente se apresentou com a forma 
correta da equação diferencial. A Academia, entretanto, não concedeu o prêmio porque os juizes exigiram uma 
justificativa física para as hipóteses utilizadas na demonstração da equação. Apenas na terceira edição da competição, 
em 1816, Sophie Germain conseguiu ganhar o prêmio, apesar dos juizes não estarem completamente satisfeitos com a 
sua teoria. Realmente, mais tarde descobriu-se que a equação diferencial estava correta mas as condições de contorno 
estavam erradas. As condições de contorno corretas foram apresentadas apenas em 1850, por Kirchoff. (É possível 
ver a demonstração da placa de Chladni no site www.youtube.com). 
 Em 1877, Lord Rayleigh publicou seu livro A Teoria do Som, até hoje considerado um clássico no assunto. 
Dentre várias outras contribuições de Rayleigh, merece destaque o método de determinação da freqüência fundamental 
de vibração de um sistema conservativo utilizando o princípio da conservação da energia, conhecido como Método de 
Rayleigh. 
 Em 1902, Frahm investigou a importância do estudo da vibração torsional no projeto de eixos propulsores de 
barcos a vapor. O absorvedor dinâmico de vibração, que envolve a adição de um sistema massa-mola secundário para 
eliminar as vibrações de um sistema principal, foi também proposto por Frahm em 1909.  
 Modernamente, muitos outros pesquisadores contribuíram com o estudo de vibrações. Stodola apresentou um 
método de análise de vibrações em vigas que também se aplica a vibrações de lâminas de turbinas. Timoshenko e 
Mindlin contribuíram marcadamente com a melhoria das teorias de vibração em vigas e placas. 
 Em vibrações não lineares a teoria começou a se desenvolver no final do século passado com Poincaré e 
Lyapunov. Após 1920, Duffing e van der Pol realizaram estudos (suas equações são paradigmas de sistemas 
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dinâmicos não-lineares) sobre a teoria de vibrações não lineares e concentraram atenção em sua aplicação a problemas 
de engenharia. Nos anos recentes, com o uso de computadores que permitem a realização de grandes quantidades de 
cálculos em tempos pequenos, cresceu muito o interesse por estudos em vibrações não-lineares, o que se reflete em uma 
grande quantidade de trabalhos publicados. 
 O primeiro cientista a falar em vibrações aleatórias foi Einstein, em 1905, ao estudar o movimento Browniano 
(é o movimento aleatório de partículas macroscópicas num fluido como consequência dos choques das moléculas do 
fluido nas partículas). A introdução da função de correlação em 1920, por Taylor, e da densidade espectral, no início 
da década de 30, por Wiener e Khinchin, abriram novas perspectivas para o progresso da teoria de vibrações 
aleatórias. Lin e Rice publicaram trabalhos entre 1943 e 1945, abrindo o caminho para aplicação de vibrações 
aleatórias a problemas de engenharia.  
 Atualmente, o estudo de vibrações está sendo altamente influenciado pelo advento dos computadores digitais 
que proporcionaram a realização de grandes quantidades de cálculos em tempos pequenos. Isto permitiu o 
desenvolvimento de métodos numéricos de análise de sistemas de vários graus de liberdade, permitindo a criação de 
modelos matemáticos para representar o comportamento de sistemas de grande porte e com grande precisão. 
Instrumentos de medição de alta tecnologia (lasers, por exemplo) também permitiram o desenvolvimento de métodos 
experimentais que, associados aos métodos computacionais, proporcionaram extraordinários avanços no estudo de 
problemas vibratórios. 

1.2 - A importância do estudo da vibração 
 A maioria das atividades humanas envolve alguma forma de vibração. Nós ouvimos porque o tímpano vibra, 
nós vemos porque ondas luminosas se propagam. A respiração está associada à vibração dos pulmões, os batimentos 
cardíacos são movimentos vibratórios, a fala se fundamenta na vibração das cordas vocais e os movimentos humanos 
envolvem oscilações de braços e pernas. Em muitos outros campos da atividade humana, fenômenos apresentam 
variáveis cujo comportamento é oscilatório (economia, biologia, química, física, etc.). No campo tecnológico, as 
aplicações de vibrações na engenharia são de grande importância nos tempos atuais. Projetos de máquinas, fundações, 
estruturas, motores, turbinas, sistemas de controle, e outros, exigem que questões relacionadas a vibrações sejam 
levadas em conta. 
 Os primeiros estudos de vibrações em engenharia mecânica foram motivados pelo problema de balanceamento 
em motores. O desbalanceamento pode ser tanto devido a problemas de projeto como fabricação e manutenção. O 
desbalanceamento em motores diesel, por exemplo, pode causar vibrações no solo de tal grandeza que criam 
desconforto ambiental em áreas urbanas. As rodas de locomotivas podem sair até um centímetro dos trilhos devido a 
desbalanceamento. Os engenheiros ainda não conseguem resolver uma grande parte dos problemas originados em pás e 
rotores de turbinas. As estruturas projetadas para suportar máquinas centrífugas pesadas (motores, turbinas, bombas, 
compressores, etc.) também estão sujeitas a vibração. É possível que partes destas estruturas sofram fadiga devido à 
variação cíclica de tensões induzidas. A vibração também causa desgaste mais rápido de mancais e engrenagens 
provocando ruído excessivo. Em máquinas, a vibração causa o afrouxamento de parafusos. Em processos de usinagem, 
a vibração pode causar trepidação, conduzindo a um pobre acabamento superficial, por exemplo. 
 Sempre que a freqüência natural de vibração de uma máquina ou estrutura coincide com a freqüência da força 
externa atuante, ocorre um fenômeno conhecido como ressonância que ocasiona grandes deformações e falhas 
mecânicas. A literatura é rica de exemplos de falhas em sistemas causados por vibrações excessivas em virtude de 
ressonância. Um destes exemplos é o da ponte de Tacoma Narrows (Fig. 4), nos Estados Unidos, inaugurada em julho 
de 1940, colapsou em 7 de novembro do mesmo ano quando entrou em ressonância induzida pelo vento. De acordo 
com registro de câmeras de vídeo, a ponte Rio-Niterói também oscilou significativamente em algumas ocasiões. 
Quando o vento atinge determinada velocidade e direção, a estrutura começa a oscilar com maior amplitude. Em 
outubro de 1997, rajadas estimadas em 124 km/h fizeram o vão central oscilar com amplitudes de 30 cm. Embora estas 
oscilações não representem riscos à estrutura da ponte, o pânico causado pode ter conseqüências devastadoras. Nesse 
dia os motoristas saíram correndo dos carros e a ponte teve de ser fechada por duas horas. Hoje o trânsito é 
interrompido em caso de ventania forte. (National Geographic Brasil, abril de 2004). Em virtude dos efeitos 
devastadores que podem surgir em máquinas e estruturas, os testes vibratórios se tornaram um procedimento padrão no 
projeto e desenvolvimento da maioria dos sistemas em engenharia. 
 Em muitos sistemas de engenharia, o ser humano atua como parte integrante do mesmo. A transmissão de 
vibração para o ser humano resulta em desconforto e perda de eficiência. Vibrações de painéis de instrumentos podem 
produzir mal funcionamento ou dificuldade de leitura de medidores. Portanto um dos propósitos importantes do estudo 
de vibração é a redução dos níveis vibratórios através de projeto e montagem adequados de máquinas. Nesta interface, 
o engenheiro mecânico tenta projetar a máquina para que a mesma apresente níveis vibratórios pequenos enquanto o 
engenheiro estrutural tenta projetar a base da máquina de forma a assegurar que o efeito da vibração não se transmita. 
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Figura 1.4 – Ponte de Tacoma Narrows durante vibração induzida pelo vento (Reproduzido de Rao, S., Mechanical 
Vibrations, Addison Wesley, 1990). 

  
 A vibração também pode ser utilizada com proveito em várias aplicações industriais. Esteiras transportadoras, 
peneiras, compactadores, misturadores, máquinas de lavar, utilizam vibração em seu princípio de funcionamento. 
Vibração também pode ser utilizada em testes de materiais, processos de usinagem, soldagem. Os ultra-sons são 
largamente utilizados também em medicina (obstetrícia, destruição de cálculos renais, etc.). Também é empregada para 
simular terremotos em pesquisas geológicas e para conduzir estudos no projeto de reatores nucleares. 

1.3 – Conceitos Básicos de Vibrações 
Vibração 

É qualquer movimento que se repete, regular ou irregularmente, depois de um intervalo de tempo. O 
movimento de um pêndulo e da corda de um violão são exemplos simples de vibrações no mundo real. Em engenharia 
estes movimentos ocorrem em elementos de máquinas e nas estruturas, quando estes estão submetidos a ações 
dinâmicas.  

Vibrações Livre e Forçada 
Vibração livre é aquela produzida por uma perturbação inicial que não persiste durante o movimento 

vibratório. Como exemplo tem-se a vibração do pêndulo simples. Depois de deslocado de sua posição de equilíbrio, o 
pêndulo simples permanece em movimento oscilatório sem que nenhum efeito externo intervenha. 

Vibração forçada é provocada por um efeito externo que persiste durante o tempo em que o movimento 
vibratório existir. O movimento de um rotor desbalanceado é típico de uma vibração forçada. 

Vibração Amortecida e Não Amortecida 
Vibração amortecida é aquela em que a energia vibratória se dissipa com o transcorrer do tempo de forma que 

os níveis vibratórios diminuem progressivamente. 
Vibração não amortecida é aquela em que a energia vibratória não se dissipa de forma que o movimento 

vibratório permanece imutável com o passar do tempo. Os sistemas em que ocorre a vibração não amortecida são 
sistemas ideais, pois sempre alguma energia será dissipada em um sistema físico. Entretanto, em muitos casos, o 
amortecimento é tão pequeno que é possível desprezá-lo, pois os níveis vibratórios diminuem muito pouco durante o 
tempo em que o movimento é observado e a análise do problema se torna matematicamente mais simples. Em se 
tratando de um sistema real, as resistências passivas estão sempre presentes fazendo com que a energia oscilatória se 
dissipe. Esta dissipação de energia é representada pela característica chamada amortecimento. A Fig. 1.5 ilustra uma 
vibração não amortecida e uma amortecida. Alguns modelos típicos de amortecimento como viscoso, atrito seco 
(Coulomb) e atrito interno serão estudados nas seções seguintes. 
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Figura 1.5 – Vibrações livres sem e com amortecimento.  

Vibração Linear e Não Linear 
Vibração linear é aquela que ocorre em um sistema cujos componentes atuam linearmente (a força de mola é 

proporcional ao deslocamento, a força de amortecimento é proporcional à velocidade e a força de inércia é proporcional 
à aceleração). 

Vibração não linear é aquela em que um ou mais componentes do sistema não se comporta linearmente, ou 
seja a força produzida não apresenta uma relação linear com a variável cinemática a que se associa (relações 
quadráticas, cúbicas, logarítmicas, exponenciais, senoidais, etc.).  

Vibração Determinística e Aleatória 
Vibração determinística é aquela em que se pode prever todas as características do movimento vibratório em 

qualquer instante de tempo. 
Vibração aleatória ou não determinística é aquela em que não é possível prever o que irá acontecer no 

movimento vibratório. 

Graus de Liberdade 
É o número mínimo de coordenadas independentes necessárias a descrever completamente o movimento de todas as 
partes que compõem um sistema vibratório. A Fig. 1.6 mostra exemplos esquemáticos de sistemas com um, dois e três 
graus de liberdade. Se um sistema possui pelo menos um grau de liberdade, os valores das variáveis que descrevem o 
estado do sistema (posição, velocidade, aceleração) devem ser especificados. Para isto é necessário que se escolha um 
sistema de coordenadas. Esta escolha é arbitrária: pode-se escolher qualquer sistema de coordenadas para descrever um 
movimento. Na Fig. 1.7 o movimento do pêndulo é representado por dois sistemas de coordenadas. No primeiro, são 
necessárias duas coordenadas para determinar exatamente a posição do pêndulo (x e y), sua velocidade ( x& ) e sua 
aceleração ( x&& ). No segundo sistema apenas a coordenada θ, representa completamente a posição do pêndulo,  θ& sua 
velocidade e θ&&  sua aceleração. Nada impede que o sistema xy seja utilizado. Apenas o mesmo apresentará um número 
de equações maior do que o necessário. Nele deve ser incluída a equação de restrição (condição de contorno)   x2 + y2 = 
l2.  Já com a utilização de θ, apenas uma equação descreverá o movimento do sistema. Este sistema apresenta um 
número mínimo de coordenadas, igual ao número de graus de liberdade, necessárias a representar completamente o 
movimento do sistema. É chamado de sistema de coordenadas generalizadas. O número de graus de liberdade é 
sempre igual ao número de coordenadas utilizado menos o numero de equações de restrição. Assim sendo, um 
movimento descrito em um sistema de coordenadas generalizadas não apresenta equações de restrição.  

Sistemas Contínuos e Discretos 
Sistemas que podem ser separados em partes de forma que cada uma delas possua um determinado número de 

graus de liberdade e o sistema global tenha um número finito de graus de liberdade são sistemas discretos, sendo 
também chamados de sistemas com parâmetros concentrados. Um sistema contínuo não pode ser dividido, possuindo 
um número infinito de graus de liberdade sendo também conhecidos como sistemas com parâmetros distribuídos. 
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(a) Um grau de liberdade. 

 
(b) Dois graus de liberdade. 

 
(c) Três graus de liberdade 

Figura 1.6 – Sistemas com um, dois e três graus de liberdade. 

 
Figura 1.7 – Sistemas de coordenadas no movimento do pêndulo. 

 

 



Unidade 1 - Introdução  

 8

 

1.4 - Movimento Harmônico 
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Figura 1.8 - Mecanismo de Scotch Yoke gerando um movimento harmônico 

  
O movimento harmônico é a forma mais simples com que uma vibração se apresenta. A Fig. 1.8 ilustra a 

geração deste movimento, representado matematicamente pela equação 
tAx ωsen=                                                                                                                                                    (1.1a) 

ou, se a origem do movimento não coincidir com 0sen =tω  

 ( )φω += tAx sen                                                                                                                                          (1.1b) 

A forma do movimento harmônico não muda se ao invés de seno se utilizar cosseno ou uma soma de seno e 
cosseno com o mesmo argumento. Estas formas apenas provocam um deslocamento da função no tempo, refletida no 
valor de φ .  

 As principais características do movimento harmônico são: 
 
• Amplitude - A - é o máximo valor atingido por x. A unidade utilizada é a mesma da variável x. Na literatura, 

muitas vezes encontra-se os termos “amplitude de pico” significando o que aqui se chama simplesmente de 
amplitude e “amplitude pico a pico” significando a diferença entre o valor máximo e o valor mínimo de x, 
sendo, para o movimento harmônico, o dobro da amplitude A. 

•  
• Período - T - é o tempo transcorrido até que o movimento se repita (mesmos x, x& e x&& ). O período é expresso 

por uma unidade de tempo, normalmente o segundo. 
•  
• Freqüência - f - é o número de repetições que ocorrem em uma determinada unidade de tempo. É definida 

como o inverso do período,  

• Tf 1= ,                                                                                                                                                         (1.2) 

•  normalmente medida em ciclos por segundo (Hertz - Hz). Uma outra unidade de freqüência bastante comum 
em engenharia mecânica é a RPM (rotações por minuto) ou CPM (ciclos por minuto), freqüentemente 
utilizada para medir velocidade de rotação em sistemas rotativos. 

•  
• Freqüência angular - ω - é a velocidade angular com que um vetor de amplitude A gira (Fig. 1.9), de forma 

que suas projeções horizontal e vertical são movimentos harmônicos. Relaciona-se com a freqüência f por   

• ω π= 2 f ,                                                                                                                                                      (1.3) 
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•  uma vez que um período de oscilação corresponde a uma volta completa do vetor o que equivale a um 
ângulo de 2π rad. É, portanto, medida em rad/seg. 

 

AA sen ωt

A cos ωt
ωt

ω

 
Figura 1.9 – Vetor girante e freqüência angular. 

•  
• Ângulo de fase - φ  - é o ângulo inicial do argumento da função senoidal que descreve o movimento 

harmônico. Deve ser normalmente representado em radianos. O ângulo de fase começa a se tornar 
importante quando se compara dois movimentos harmônicos não coincidentes no tempo. Ao se estabelecer 
um movimento como básico, uma escolha adequada do início da observação do movimento fará com que o 
ângulo de fase represente o quanto um movimento está adiantado ou atrasado em relação ao outro. O ângulo 
de fase é normalmente medido em radianos (outra unidade que permite a medição de ângulo também é 
possível). 

 

t

x(t) v(t) a(t)

 
Figura 1.10 – Deslocamento, velocidade e aceleração. 

 
A velocidade e a aceleração com que se movimenta verticalmente a haste do mecanismo de Scotch Yoke (Fig. 

1.8) são obtidos derivando-se a expressão 1.1a, chegando-se a   

tAxv ωω cos== &                                                                                                                                           (1.4a) 

tAxa ωω sen2−== &&                                                                                                                                      (1.4b) 

A Fig. 1.10 mostra uma representação das três variáveis que descrevem o movimento vertical da haste do 
mecanismo da fig. 1.8. 

Decibel 
 A unidade técnica decibel é utilizada para expressar valores relativos da amplitude do deslocamento, da 
velocidade e da aceleração. É definida como dB = 20 log10 (z/z0), onde z é a quantidade em consideração e z0 um valor 
de referência para a mesma quantidade. Alguns valores de referência em uso são v0 = 10-8 m/s para a velocidade e a0 = 
9,81 x 10-6 m/s2 para a aceleração e p0 = 2 x 10-5 N/m2 para pressão acústica, I0 = 10-12 W/m2 para intensidade acústica e 
W0 = 10-12 W para potência acústica. Estes últimos valores correspondem aos limiares de percepção do ouvido humano.  
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O significado do decibel é exemplificado observando alguns valores:  

 20 dB  ==>  a quantidade medida é igual a 10 vezes o valor de referência 

 40 dB  ==>  a quantidade medida é igual a 100 vezes o valor de referência 

 60 dB  ==>  a quantidade medida é igual a 1000 vezes o valor de referência 

Oitava 
 É a medida relativa geralmente utilizada para a freqüência: se duas freqüências possuem a relação 2:1 se diz 
que estão separadas por uma oitava.  

Valor rms 
 Uma medida de vibração muito utilizada é o valor rms (root mean square = valor médio quadrático). É 
definido por  

 ( )∫=
T

rms dttx
T

X
0

22 1  

 Para funções harmônicas tAx ωsen= , AAX rms 707,02
2 == . 

 O valor rms veio a ser utilizado porque os instrumentos que medem vibrações convertem o movimento 
vibratório x(t) em um sinal elétrico V(t) = cx(t) medindo a sua potência que é dada por 

( ) ( ) 22

0

2
2

0

21
rms

TT
Xcdttx

T
cdttV

T
== ∫∫ . 

1.4.1 - Representações Vetorial e Complexa 
A manivela do mecanismo de Scotch Yoke, pode ser interpretada como um vetor de módulo A  cuja direção 

muda constantemente segundo o ângulo ωt. As projeções horizontal e vertical do vetor são movimentos harmônicos 
(Fig. 1.9), dados por  

tAx ωcos=                                                                                                                                                    (1.5a) 

tAy ωsen=                                                                                                                                                   (1.5b) 

 Se x e y são movimentos harmônicos, então suas derivadas também serão movimentos harmônicos, dados 
pelas expressões 

tAx ωω sen−=&                                                                                                                                              (1.6a) 

tAx ωω cos2−=&&                                                                                                                                            (1.6b) 

tAy ωω cos=&                                                                                                                                                (1.6c) 

tAy ωω sen2−=&&                                                                                                                                            (1.6d) 

 A mesma representação vetorial pode ser expressa na forma de números complexos. O plano complexo é então 
utilizado para descrever o movimento. No mesmo movimento representado na Fig. 1.9 o vetor girante é representado 
por um fasor, que é uma quantidade complexa, com os eixos x e y sendo substituídos pelos eixos real e imaginário. O 
fasor que representa o movimento é expresso por 

[ ]titAAe ti ωωω sencos +==X
r

                                                                                                                     (1.7a) 

[ ]ttiAiAei ti ωωωωω ω sencos −=== XX
r&r                                                                                                    (1.7b) 

[ ]titAAe ti ωωωωω ω sencos22 +=−=−= 2-XX
r&&r                                                                                           (1.7c) 

onde as componentes real e imaginária são movimentos harmônicos na forma de seno e cosseno. 
 A Fig. 1.11 ilustra o resultado das expressões (1.7). Observa-se que o vetor velocidade é ortogonal ao vetor 
deslocamento e seu módulo é igual a ω A, ou seja, a amplitude da velocidade de um movimento harmônico é igual à 
amplitude do deslocamento multiplicada pela freqüência angular. Pelas expressões 1.7 pode-se observar também que se 
os deslocamentos representam movimentos harmônicos, então a velocidade e a aceleração também são harmônicos. O 
módulo da aceleração é ω2A e a mesma está em oposição de fase em relação ao deslocamento. 

 As representações vetoriais, seja na forma padrão ou na complexa, podem ser extremamente úteis quando se 
opera algebricamente com os movimentos harmônicos. Um dos casos em que isto é utilizado é no fenômeno do 
batimento, que é um típico caso de soma de movimentos harmônicos. 
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Im

Re
π/2

π/2

ω
r r&X i X= ω

r
X

r r&&X X= −ω 2

ω t

 
Figura 1.11 - Representação complexa de deslocamento, velocidade e aceleração. 

1.5 – Pêndulo Simples 
 O pêndulo simples, ou pêndulo matemático, constitui-se no exemplo mais simples de um sistema físico que 
exibe movimento harmônico quando oscila com pequenas amplitudes (até 30º). É formado por uma massa m, ligada à 
extremidade de uma haste de comprimento l de massa desprezível, que, em sua outra extremidade vincula-se a uma 
articulação de forma que seu movimento é uma oscilação no plano vertical. A Fig. 1.12a mostra o modelo de um 
pêndulo simples. A Fig. 1.12b apresenta um exemplo de um guindaste com uma carga pendurada que pode ser 
considerado como um pêndulo simples quando se estuda o movimento da carga. Em um determinado instante de tempo 
t, a haste forma um ângulo θ com a vertical. As forças que atuam sobre a massa m são o seu peso W e a tensão na haste 
T como ilustra a Fig. 1.12c. A massa apresenta uma aceleração com componentes radial ar e tangencial at e a haste 
possui uma velocidade angular t∂

∂θ e uma aceleração angular 2

2

t∂
∂ θ . 

 
Figura 1.12 – Pêndulo simples. 

 Aplicando a Lei de Euler (Segunda Lei de Newton para movimento de rotação) para o conjunto de forças 
mostrado no diagrama de corpo livre da Fig. 1.12c, na forma da soma de momentos em relação à articulação, obtém-se 
a seguinte relação  

 θθθ &&&& 2sen mlJmgl ==−  

dividindo tudo por ml2 e arrumando os termos chega-se à conhecida equação do pêndulo simples 

 0sen =+ θθ
l
g&&                                                                                                                                                (1.8) 
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 Para pequenas oscilações pode-se linearizar a equação (1.8) fazendo θθ ≅sen . Assumindo-se que a 
amplitude é pequena, a equação (1.8) pode ser escrita na forma 

  02 =+ θωθ&&                                                                                                                                                     (1.9) 

onde ω2  = g/l. Esta é uma equação diferencial, ordinária, de segunda ordem, de coeficientes constantes, homogênea, 
cuja solução é uma função harmônica como 

 ( ) tsenctct ωωθ 21 cos +=                                                                                                                               (1.10) 

onde c1 e c2 são constantes que serão determinadas pelas condições iniciais do movimento. O pêndulo, portanto, 

executa uma oscilação harmônica com freqüência angular (ou circular) constante l
g=ω . O período das pequenas 

oscilações do pêndulo é g
lT πω

π 22 ==  não dependendo da amplitude, sendo esta propriedade chamada de 

isocronismo. Observa-se também que o período de oscilação não depende da massa do pêndulo. 

 

 


