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Abstract. Uma análise dinâmica adequada é necessária para verificação de estruturas 
suportes de equipamentos mecânicos visando assegurar não somente o conforto humano dos 
usuários como também boas condições para o funcionamento dos equipamentos da estrutura. 
Em recentes estudos de dinâmica estrutural e dinâmica de equipamentos, verificamos a 
dificuldade de realizar modelos reais de estruturas suportes de máquinas rotativas. 
Considerando que as duas áreas têm o estudo comum na análise das vibrações produzidas 
pelas cargas dinâmicas, este artigo faz um levantamento geral de estudos que envolvem as 
duas áreas, considerados os carregamentos dinâmicos provocados pelas máquinas rotativas 
na verificação das estruturas de aço suportes. Assim o presente artigo contempla o 
embasamento conceitual no seu estado da arte indicando as referências bibliográficas  para 
utilização em trabalhos envolvendo Dinâmica Estrutural e Dinâmica de Equipamentos. E 
baseado no referencial teórico, o artigo mostra uma forma prática de aplicação dos 
carregamentos dinâmicos provocados por equipamentos sobre suas estruturas suportes, 
utilizando modelos computacionais realizados com o software STRAP 2012, no módulo de 
dinâmica. Serão realizados modelos de estruturas de aço suportes com ligações totalmente 
rígidas, totalmente flexíveis(rotuladas) e parcialmente rígidas(semirrígidas), inserindo as 
cargas das máquinas rotativas e assim visualizando qual base suporte tem o melhor 
desempenho ou maior confiabilidade na relação estrutura versus carregamento dinâmico. 
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1  ESTADO DA ARTE 

O estudo da análise dinâmica das estruturas tem sido consolidado por inúmeros 
pesquisadores em artigos científicos e livros publicados como CRAIG (2006) e CLOUGH e 
PENZIEN (2003). Entretanto, a aplicação dos conceitos dinâmicos em situações práticas, 
como por exemplo, no dimensionamento de uma estrutura suporte de máquinas rotativas, 
ainda necessita de um melhor domínio e discernimento. Assim, baseado em pesquisas 
recentes, neste artigo, é feita uma revisão da literatura com foco na análise dinâmica de 
estruturas suportes de máquinas rotativas, utilizando-se principalmente das notações e os 
conceitos básicos de Dinâmica das Estruturas apresentado por BRASIL (2013). 

Existe uma preocupação crescente com o desempenho das máquinas suportadas por 
estruturas de aço, com a resposta dessas estruturas suportes sob excitações transmitidas por 
aquelas máquinas, e também a segurança e o conforto das pessoas que trabalham em locais 
sujeitos a vibrações, uma vez que a vibração é um fenômeno constante encontrado em 
diversos equipamentos mecânicos como as máquinas rotativas. Várias pesquisas abordam 
temas voltados a esses aspectos, além de normas que dão embasamento para profissionais que 
atuam nas áreas de vibrações e dinâmica das estruturas. 

2  ANÁLISE DINÂMICA DAS ESTRUTURAS 

O desenvolvimento de métodos desenvolvidos para a análise de estruturas submetidas à 
ações dinâmicas, se faz mais importante e necessário cada vez mais, considerando os 
frequentes problemas de vibração excessiva em estruturas causados por inúmeras situações, 
mas principalmente por carregamentos de equipamentos mecânicos que ocorrem hoje em dia. 
Esses métodos servem para orientar e servir como base na elaboração de projetos ou, ainda, 
dar suporte na detecção e correção de problemas de vibração em estruturas existentes, sempre 
prezando a verificação do estado limite último e também do estado limite de serviço, e assim 
garantindo o conforto dos usuários e o bom desempenho das máquinas. 

BRASIL (2013) cita que a formação geral do engenheiro civil é baseada geralmente 
dentro de uma visão estática das estruturas, o que leva a ignorar a dinâmica das estruturas que 
se ocupa do efeito da passagem do tempo e suas consequências sobre as estruturas 
considerando a energia cinética e a presença de forças de inércia. 

Livros clássicos como BARKAN (1962), RICHART et al (1970) e ARYA et al (1984), 
de uma forma mais detalhada e consistente, também auxiliam no cálculo de fundações de 
máquinas, e são referências em inúmeros trabalhos publicados no assunto. RICHART et al 
(1970) mostram as informações básicas e importantes e ainda os itens que devem ser 
verificados no cálculo das fundações das máquinas, como as amplitudes admissíveis de 
deslocamento ou velocidades para as máquinas, estruturas e pessoas. SRINIVASULU e 
VAIDYANATHAN (1976) fazem um detalhamento dos princípios da análise, projeto e 
construção de fundações de máquinas de diferentes tipos. 

O fato é que existe uma complexidade do real dimensionamento das estruturas e 
equipamentos e ainda a necessidade de integrar outros conhecimentos que englobem as 
diversas disciplinas incidentes em análise dinâmica e vibração, tais como estruturas, mecânica, 
fundações, mecânica dos solos e também outras para a análise e dimensionamento dos 
elementos de fundação de máquinas. Estudos feitos por ALMEIDA NETO (1989), MILET 
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(2006) e MACHADO (2010), e outros realizados no Brasil e no mundo, mostram a busca pelo 
entendimento e domínio dos métodos usados em projetos de fundações de máquinas. 

Sobre as respostas das estruturas suportes de equipamentos, a DIN 4150-3 apud GERB 
(1994), norma alemã, fornece limites permitidos para velocidade de partícula para vibrações 
transientes, levando em conta o tipo de estrutura e também o intervalo de frequência. Em 
estruturas industriais, a norma alemã considera velocidades de até 50 mm/s para frequências 
entre 50 Hz e 100 Hz, no nível da fundação para que não ocorram danos estruturais, e 
considera no andar mais alto da edificação o limite de até 40 mm/s em qualquer frequência 
para que não haja riscos de danos. 

Em suas pesquisas, ALMEIDA NETO (1989) verificou que estruturas aporticadas podem 
ser consideradas com suas bases engastadas nos modelos matemáticos, quando a amplitude da 
estrutura estiver vinculada a frequências de operação elevada, devido a interação solo-
estrutura ter uma maior influência nas frequências naturais mais baixas. Cita a importância de 
que muitas fundações de máquinas têm projetos baseados em “regras empíricas,” mas nem 
sempre fundamentadas, fornecidas por fabricantes onde a maioria delas estabelece que a 
massa da fundação deve ser m vezes a massa das partes móveis ou n vezes a massa da própria 
máquina, excluindo-se características importantes como os parâmetros do solo conforme 
MCNEILL (1969). Este procedimento não mais se justifica em virtude dos avanços nas Áreas 
de Dinâmica Estrutural e Dinâmica dos Solos que possibilitam prever, com relativa precisão, 
o comportamento de uma fundação de máquina submetida a excitações dinâmicas. 

ALMEIDA NETO (1989) ainda alerta que é importante que muitas das simplificações 
adotadas decorrem do procedimento normal de se considerar os equipamentos mecânicos e a 
fundação como sistemas dinâmicos independentes. Ou seja, quando a máquina é estudada, as 
bases que a suportam são admitidas deslocáveis, enquanto no modelo da fundação, 
desprezam-se as propriedades de rigidez e amortecimento da máquina, considerando-se 
apenas sua massa e os esforços transmitidos. Mostra ainda que em termos gerais, a análise 
dinâmica de uma fundação de máquina envolve: definição dos critérios de desempenho da 
fundação, determinação dos esforços dinâmicos gerados pela máquina, levantamento do perfil 
de solo e a avaliação de seus parâmetros e cálculo da resposta dinâmica da fundação e a 
verificação posterior com base nos critérios de desempenho. 

MILET (2006) mostra conceitos básicos da análise dinâmica de fundações de máquinas, 
relacionados a alguns métodos analíticos disponíveis de projeto e mostra algumas 
recomendações de projeto e prescrições normativas. 

LU e LAW (2006) indicam uma metodologia para identificar a força no domínio do 
tempo com base na sensibilidade percebida sobre a estrutura. Onde consideram que as forças 
de entrada, assim como qualquer função periódica desconhecida, podem ser aproximadas por 
séries de Fourier e as respostas sensitivas são calculadas no domínio do tempo e usadas para 
atualização dos parâmetros da força identificadora. Com base em estudos numéricos e com a 
verificação experimental de uma barra com ação sujeita a uma excitação senoidal, verifica-se 
que na metodologia o ruído e os erros iniciais do modelo podem ser negligenciados, 
apresentando alta precisão nos resultados. 

FERREIRA (2002) ressalta que para obtenção da resposta dinâmica das estruturas, as 
análises podem ser realizadas tanto no domínio do tempo quanto no domínio da frequência, 
onde cada análise deve ser realizada de acordo com a predominância incidente na estrutura. 
Cita por exemplo, que na situação solo-estrutura, prevalece a análise no domínio da 
frequência. Em outra análise, KAMEI (2010) considerou que para os efeitos dinâmicos 
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causados por equipamentos mecânicos sobre estruturas suportes as análises de vibração 
forçada devem ser realizadas no domínio do tempo. Ainda PRETTI (2012) em sua recente 
pesquisa diz que a análise dinâmica no domínio do tempo é mais indicada em projetos 
estruturais, considerando-se que todo o trabalho é realizado somente com os recursos da 
matemática dos números reais, enquanto a análise no domínio da frequência faz uso dos 
números complexos, conhecimento, normalmente, pouco familiar aos profissionais de projeto. 

ASSUNÇÃO (2009) evidencia que para o sucesso da análise do comportamento 
dinâmico das estruturas suporte de equipamentos é imprescindível que se tenham as 
informações necessárias junto ao fabricante do equipamento. Considera ainda que a norma 
europeia EUROCODE 1 (2002), na seção de ações induzidas por máquinas, auxilia nas 
características destas informações a serem requeridas e determina, para os casos mais simples, 
a força dinâmica gerada por máquinas com partes rotativas. 

MACHADO (2010) cita que ainda não há uma norma da ABNT (Associação Brasileira 
de Normas Técnicas) que trate especificamente deste assunto, por ser um assunto pouco 
estudado no Brasil. Seu trabalho colaborou para um melhor entendimento sobre o 
comportamento de fundações submetidas a vibrações de máquinas, tendo como base algumas 
normas internacionais como as DIN 4024-1, 4024-2, 4150-1 e 4150-3, norma Petrobras N-
1848 - Projeto de Fundações de Máquinas, além das normas brasileiras NBR 7497, 10273, 
6122, 6484, respectivamente sobre vibrações, fundações, ensaios  de estruturas resistentes a 
sismos e outras aplicáveis ao assunto. 

RIMOLA (2010) conclui que analisar estruturas submetidas a carregamentos dinâmicos, 
principalmente devidos às vibrações em equipamentos mecânicos, é uma dificuldade 
encontrada por grande parte dos engenheiros civis que atuam na área de projetos estruturais, 
onde esta dificuldade consiste, principalmente, na quantificação do carregamento 
representativo da excitação dinâmica, a energia necessária para dissipar esta excitação e a 
determinação precisa das causas e efeitos das vibrações sobre as estruturas e as pessoas. E 
ainda considera que devido a estas dificuldades, os engenheiros estruturais geralmente 
ignoram o problema ou consideram hipóteses de carregamentos estáticos multiplicados por 
fatores de amplificação dinâmica para suprir o efeito dinâmico. 

3  VIBRAÇÕES  EM ESTRUTURAS 

GARCIA (2005) diz que a análise de vibração é uma ferramenta poderosa no diagnóstico 
de problemas em máquinas e que existem muitas maneiras de se obterem os dados de 
vibração e apresentá-los para detectar e identificar os problemas específicos em máquinas 
rotativas. 

Na área de vibração de fundações existe um numero considerável de pesquisas, teóricas e 
experimentais. Entretanto, muitos engenheiros continuam com dificuldade de selecionar 
informações  importantes para a análise dinâmica de uma fundação. E ainda considerando que 
as informações são apresentadas em forma não familiarizada ao engenheiro, novos estudos ou 
projetos, exigem que o profissional faça uma pesquisa completa dos conceitos básicos de 
vibração e dinâmica para que algumas delas possam ser empregadas no projeto. 

No Brasil, a Norma Regulamentadora (NR), NR 15 - anexo nº 8 (1983), trata da 
exposição a vibrações mecânicas em ambiente de trabalho, e toma por base as recomendações 
da “Internacional Organization for Standardization”, normas ISO 2631 e da ISO 5349. Porém, 
vários órgãos têm adotado a DIRETIVA EUROPÉIA, DIRECTIVE 2002/44/EC (2002), que 
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estipula os níveis de ação e os limites de exposição para vibrações em mãos e braços e 
vibrações de corpo inteiro. 

REIHER e MEISTER (1946) desenvolveram uma escala para determinação dos níveis de 
aceitabilidade de pisos. Nessa escala, as vibrações são classificadas em diversos patamares, 
em termos de amplitude e frequência. A escala foi desenvolvida a partir de ensaios 
experimentais submetendo um grupo de pessoas em pé a vibrações permanentes, com a 
frequência variando entre 1Hz e 100Hz.  

LENZEN (1996) verificou que a escala desenvolvida por REIHER e MEISTER (1946) 
ainda não considerava a influência do amortecimento sobre a percepção humana a vibrações. 
Em seus estudos no laboratório, modificou a escala de REIHER e MEISTER (1946). A escala 
modificada apresentou bons resultados em pisos com fatores de amortecimento de até 5%. 

PEREIRA (2005) faz um estudo sobre os níveis de vibração relacionados à percepção e 
ao conforto humano, com destaque na adequabilidade de edificações quanto às vibrações, 
tendo como objetivo gerar curvas relacionadas à percepção e ao conforto humano quanto à 
vibração através de experimentos de laboratório e comparando os resultados encontrados para 
os limites de vibração com outros trabalhos e com a norma ISO 2631/2 (1989). 

SOUZA et al (2007) construíram em um protótipo um sistema baseado em um motor 
desbalanceado que permite observar possíveis danos estruturais ocasionados pelo fenômeno 
de ressonância, e também permitindo que sejam realizadas comparações com sistemas 
estruturais mais complexos. Além disso, o experimento apresentado, devido a sua 
simplicidade e praticidade, pode ser utilizado como instrumento de análise em salas de aula, 
ajudando desta forma a melhor compreensão dos fenômenos relacionados à vibração de 
sistemas. 

A ISO 2372 (1974) estabelece limites de velocidade para diferentes classes de máquinas, 
objetivando o bom funcionamento das máquinas, com a avaliação da severidade de vibração 
variando de bom a inaceitável. A ISO 1940-1 (1986) também estabelece limites para 
desbalanceamento e graus de qualidade de balanceamento para rotores rígidos de acordo com 
o tipo de rotor. 

BLOCH e GEITNER (1994), em seu estudo sobre falhas de máquinas mostram o 
procedimento de obter e considerar as amplitudes de vibração para todas as frequências 
presentes nas estruturas, e talvez seja a mais útil de todas as técnicas de análise. Estima-se que 
85% dos problemas que ocorrem em máquinas rotativas possam ser identificados a partir da 
análise no domínio da frequência. Segundo VANCE (1998), as frequências presentes no sinal 
de vibração medido constituem algumas das informações mais úteis obtidas para diagnosticar 
problemas da dinâmica da rotação. 

Em uma relação direta entre vibração estrutural causada por uma máquina ASSUNÇÃO 
(2009) em sua pesquisa engloba as características e condições mais importantes de uma 
análise dinâmica em estruturas reticuladas elevadas, onde são alocados equipamentos para os 
processos industriais. Foi desenvolvido um estudo com as principais causas de ações 
dinâmicas oriundas da operação de equipamentos industriais e analisou uma estrutura 
aporticada suportando uma peneira vibratória, cuja principal fonte de excitação era um 
sistema rotativo com massa propositalmente desbalanceada para provocar os movimentos 
característicos do equipamento. E assim demonstrou que o modelo computacional, onde se 
representam as molas helicoidais de apoio do equipamento, com a massa do equipamento e 
sua força dinâmica atuando no topo da mola, é o mais adequado para simular a transmissão de 
esforços e a contribuição da massa vibrante nas respostas da sua estrutura aporticada. 
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Complementado o trabalho de ASSUNÇÃO (2009), RIMOLA (2010) mostra que para o 
dimensionamento de estruturas sujeitas a vibrações sejam atendidos os critérios apresentados 
nas normas técnicas em vigor, deve-se realizar uma análise dinâmica, que consiste na 
manipulação das propriedades dinâmicas dos sistemas estruturais, tais como a massa, a 
rigidez e o amortecimento estrutural. 

ZHOU E SHI (2001) afirmam que a eliminação de vibração de máquinas rotativas é um 
importante problema de engenharia. Em seu estudo, apresentam uma revisão do trabalho de 
pesquisa desenvolvido que trata do balanceamento ativo de rotores em tempo real e do 
controle ativo de vibração de máquinas rotativas, bem como a modelagem dinâmica e técnicas 
de análise de sistemas rotativos. Os autores relatam que o maior problema encontrado pelo 
esquema de controle ativo de vibração é o número limitado de atuadores para controlar um 
número ilimitado de modos de vibração. 

Assim consideramos que os movimentos vibratórios dos equipamentos mecânicos são, 
muitas vezes, necessários e desejáveis, mas seus efeitos nas estruturas, nas pessoas e no 
próprio equipamento são indesejáveis e devem ser controlados. 

De acordo com RIMOLA (2010) um dos efeitos dinâmicos de máquinas com partes 
rotativas ocorre pelo desbalanceamento do rotor, ou seja, a concentração de massa fora do 
eixo de rotação do rotor. Este desbalanceamento ocorre devido a vários fatores gerando 
vibrações harmônicas. A estrutura de apoio deve ser projetada de forma a prevenir que 
vibrações inaceitáveis sejam transmitidas ao ambiente, respeitando as amplitudes e 
acelerações máximas em função do equipamento e dos critérios de conforto humano. 

Na maioria dos casos, os fabricantes de máquinas omitem informações importantes para o 
cálculo das estruturas que os suportam, como as forças dinâmicas reais geradas por estas 
máquinas e que preocupam-se somente com o desempenho e o bom funcionamento de seus 
produtos.  Assim, mesmo avaliando que os custos das estruturas suportes são insignificantes 
em relação aos custos dos equipamentos, caso as estruturas suportes não sejam projetadas 
corretamente, podem acarretar falhas na estrutura ou no próprio equipamento e assim os 
danos gerados têm consequências como paradas de produção para intervenções ou para troca 
de componentes mecânicos ou reforço estrutural, o que costuma ser muito mais oneroso e 
complexo. 

E baseado no referencial teórico, o artigo mostra uma forma prática de aplicação dos 
carregamentos dinâmicos provocados por equipamentos sobre suas estruturas suportes, 
utilizando modelos computacionais realizados com o software STRAP 2012, no módulo de 
dinâmica. Serão realizados modelos de estruturas de aço suportes de máquinas rotativas com 
ligações totalmente rígidas, totalmente flexíveis (rotuladas) e parcialmente rígidas 
(semirrígidas), inserindo as cargas das máquinas rotativas e assim pode-se pesquisar qual base 
suporte tem o melhor desempenho ou maior confiabilidade na relação estrutura versus 
carregamento dinâmico. 
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4  MODELAGEM E SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL NO STRAP 
2012 

4.1 Dados da estrutura: 

Utilizamos Perfis W410x38,8 nos Pilares e Vigas Principais e Perfis W380x44,5 nas 
Vigas Secundárias e Contraventamentos. 

 

 
Figura 4.1 Modelo da Estrutura Metálica Suporte.

4.2 Dados do Modelo: 

Figura 4.2 Modelo unifilar indicando Nós e Propriedades no STRAP. 
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A distribuição das massas dos equipamentos depende da posição dos centros de 
gravidade dos equipamentos, dos rotores e da forma como estes equipamentos estão apoiados 
sobre a estrutura. 

 
Figura 4.3 Conjunto Moto-Bomba. 

 
No modelo a massa total de cada Conjunto Moto-Bomba (60Hz) é considerada de 

12.200kg e foi inteiramente aplicada nos pontos de apoio de seu eixo. 
 

Tabela 1. Aplicação das massas nos nós 

 
 

A massa da estrutura foi aplicada em seus Nós na forma de Pesos Nodais, conforme a 
figura 4.4. (O peso Próprio dos Perfis é considerado, contudo não está visualizado) 

 
Figura 4.4 Indicação da aplicação dos Pesos Nodais dos Conjuntos no modelo. 

De acordo com a frequência natural da estrutura calculada no STRAP2012, estamos 
considerando o Quinto modo de vibração, 69,2 Hz, da estrutura devido a frequência do 
conjunto ser de 60Hz. Conforme visto na Figura 4.5, o modo de vibração do modelo indica 
maior movimentação da estrutura em relação ao eixo longitudinal do piso. 

 

Figura 4.5 Modo de vibração 5 do modelo. 

Conjunto Ponto(de(aplicação Massa
CMB1 Nós(52(e(53 12.200(kg
CMB2 Nós(54(e(55 12.200(kg
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4.3 Cálculo da forças dinâmica do Conjunto 

O desbalanceamento do conjunto moto-bomba gera uma força centrífuga, a qual depende 
da massa total do conjunto distribuída nos dois pontos do eixo, da excentricidade entre o 
centro de gravidade do rotor e o eixo geométrico de rotação, e da velocidade angular do 
conjunto: 

𝑭𝑻 = 𝑴𝑪𝒎𝒃/𝟐.𝑸.𝜴 = 𝟔𝟏𝟎𝟎. 𝟎,𝟎𝟎𝟐𝟓 . 𝟔𝟎.𝟐𝝅 =   𝟓𝟕𝟒𝟗,𝟏𝟏𝑵   ≅ 𝟎,𝟓𝟖𝒕𝒇 

Para um força desbalanceada girando em torno de um eixo, o procedimento para que 
tenhamos esta força atuando no plano vertical (x1-x2), de modo a apontar “todas” as direções, 
é aplicar esta força em duas direções ortogonais entre si, uma na direção horizontal (x1) com 
fase 𝑡! igual a zero e outra na direção vertical (x2) com fase 𝑡! igual a ¼ do período de 
vibração desta força desbalanceada. Assim, à medida que o tempo avança, teremos uma 
variação das duas forças de modo que a composição destas resultará na força desbalanceada, 
pois uma estará sendo multiplicada por “𝑠𝑒𝑛(𝜔𝑡)” e a outra por 𝑠𝑒𝑛(𝜔𝑡 + 𝜋/2) , e enquanto 
uma for máxima a outra será nula, e vice-versa. Segue a figura 4.6 do primeiro carregamento 
e todos os carregamentos são mostrados na tabela 2. 

 

 
Figura 4.6 Força Dinâmica 1 aplicada ao modelo. 

 

Tabela 2. Carregamentos Dinâmicos aplicados aos Nós 

 

4.4 RESULTADOS 

Após o carregamento dinâmico aplicado corretamente no programa STRAP 2012, 
podemos visualizar as amplitudes nodais máximas em regime permanente de operação nos 
nós 52, 53, 54 e 55, assim verificando qual estrutura tem o melhor desempenho na relação 
carregamento e deslocamento nodal. Vale ressaltar que os fabricantes de máquinas têm seus 
limites de deslocamentos baseados, de maneira geral, no Handbook of Machine Foundations. 

Carregamentos Força-.-Nós Direção
CMB1.X1-.-f=60Hz-.-T=0.016s-.-t0=0.00s 0,29-tf-.-52/53 X1
CMB1.X2-.-f=60Hz-.-T=0.016s-.-t0=0.005s 0,29-tf-.-52/53 X2
CMB2.X3-.-f=60Hz-.-T=0.016s-.-t0=0.00s 0,29-tf-.-54/55 X3
CMB2.23-.-f=60Hz-.-T=0.016s-.-t0=0.005s 0,29-tf-.-54/55 X2



Artigo para o SIMMEC/EMMCOMP 2014 (Rafael M. Ferro, Walnório G. Ferreira, Adenilcia F. G. Calenzani) 

SIMMEC/EMMCOMP 2014 
XI Simpósio de Mecânica Computacional  e II Encontro Mineiro de Modelagem Computacional 
ABMEC, Juiz de Fora, MG, 28-30 de maio de 2014 

4.5 CONCLUSÕES 

O modelo estrutural estudado tem sua rigidez bem dimensionada, o que se observa é que 
intuitivamente a utilização de estruturas totalmente rígidas pode ser a melhor solução do 
ponto de vista estrutural dinâmico. Contudo, verificasse que nos três modelos todas as 
amplitudes estão de acordo com o Handbook of Machine Foundations de SRINIVASULU e 
VAIDYANATHAN, e ainda por outra análise do programa STRAP 2012, os resultados 
relacionados as velocidades, que não foram mostrados nesse trabalho, também estão de 
acordo com a Deutsche Norm – Vibrations in Buildings – Part 3: Effects on Structures: DIN 
4150-3 (1999). O presente artigo monstra que quando há uma base teórica bem fundamentada 
e ferramentas computacionais adequadas, a realização do efetivo cálculo dinâmico da 
estrutura e do equipamento pode ser de certa forma simples e com maior capacidade do 
engenheiro estrutural indicar qual a melhor estrutura conforme suas ligações.  

Assim considerando um software como o STRAP 2012, onde a há uma praticidade na sua 
utilização dentro da pesquisa, os cálculos de dinâmica estrutural podem ser mais confiáveis. 
Por fim o artigo é sugerido como referência para futuros cálculos de estruturas suportes de 
máquinas rotativas e como sugestão fica a construção real dos modelos. 
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