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Abstract
This paper is focused on the experimental calibration of the 
numerical model of the seating deck units of Dragão stadium based 
on genetic algorithms. A finite element numerical model of a group 
of seating deck units including the connections between them and 
the connections with the stands, was developed. A dynamic test was 
conducted in the seating decks, in order to identify local dynamic 
properties, namely, natural frequencies and modal configurations. 
The calibration results demonstrate a very good agreement between 
numerical and experimental modal responses and a significant 
improvement of the numerical model before calibration. A more 
effective connection between the seating deck units, in relation to 
the planned in design phase, and a higher variability of its support 
conditions, as evidenced in visual inspections, were decisive for the 
success of the numerical model updating.

Resumo
Este artigo centra-se na calibração de um modelo numérico dos 
degraus de bancada do Estádio do Dragão com base em algoritmos 
genéticos. Para o efeito foi desenvolvido um modelo numérico dos 
degraus de bancada incluindo as ligações entre os degraus e as 
ligações entre os degraus e as vigas de bancada. Foi ainda realizado 
um ensaio de caraterização dinâmica a um conjunto de degraus, 
tendo em vista a identificação das suas propriedades dinâmicas 
locais, nomeadamente as frequências e os modos de vibração. Os 
resultados da calibração demonstraram uma muito boa aproximação 
com os resultados experimentais e uma melhoria significativa face 
aos resultados do modelo numérico antes da calibração. A existência 
de ligações mais rígidas entre os degraus de bancada, relativamente 
ao previsto em projeto, e a elevada variabilidade das suas condições 
de apoio, comprovada por meio de uma inspeção visual, foram 
decisivas para o sucesso da calibração do modelo numérico.
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1 Introdução
Nos últimos anos, a organização de eventos desportivos de escala 
internacional, sobretudo em países europeus, tem lançado novos 
desafios ao nível da reabilitação e reconstrução dos estádios de 
futebol existentes e, em alguns casos, na construção de novos 
estádios. A necessidade de reduzir os obstáculos à frente do público 
obrigou a que os estádios fossem construídos com recurso a 
elementos de maior vão e mais esbeltos. Esta situação tornou as 
estruturas mais suscetíveis a fenómenos de ressonância, sobretudo 
devido à aproximação das frequências associadas aos movimentos 
sincronizados do público às frequências de vibração próprias da 
estrutura [1].

As novas exigências funcionais dos recintos desportivos, sobretudo 
as associadas à segurança e conforto dos espectadores, têm levado 
a um crescente interesse dos investigadores pelo estudo dos efeitos 
dinâmicos induzidos pelo público neste tipo de estruturas [1, 2].

Estes estudos envolvem geralmente a realização de ensaios dinâmicos 
e o desenvolvimento de modelos numéricos de elementos finitos de 
apoio à decisão e calibrados com base em informação experimental.

No âmbito dos trabalhos experimentais importa referir os estudos 
levados a cabo por Ellis et al. [3] no estádio de Twickenham (Reino 
Unido), por Reynolds e Pavic [4] no estádio do Bradford (Reino 
Unido) e por Cigada et al. [5] e Cappellini et al. [6] no estádio 
Giuseppe Meazza (Itália), entre outros, e que envolveram a medição 
das acelerações verticais da estrutura das bancadas, com e sem 
espectadores, com recurso a sistemas permanentes de monitorização. 
Os resultados destes estudos revelaram a importância da presença 
dos espectadores nas propriedades dinâmicas das bancadas, em 
particular nos valores das frequências de vibração e dos coeficientes 
de amortecimento.

A maioria dos estudos experimentais tem incidido, sobretudo, na 
análise global do comportamento dinâmico das bancadas [2, 4-5, 
7-8], não considerando, geralmente, a influência dos modos de 
vibração locais associados aos degraus de bancada. Dos poucos 
estudos identificados importa referir os trabalhos de Marques et 
al. [9] e Marovic et al. [10], que, apesar de incidirem na avaliação 
da resposta dinâmica dos degraus de bancada durante eventos 
desportivos, não contemplaram especificamente a identificação dos 
seus parâmetros modais locais. Jones et al. [2] salienta o relevo que 
os modos de vibração locais podem assumir na resposta dinâmica 
dos degraus e a sua importância ao nível da avaliação do conforto 
dos espectadores.

No âmbito do desenvolvimento de modelos numéricos, Jones et al. 
[2] aponta um conjunto de fatores que podem introduzir incertezas 
nos modelos de elementos finitos de bancadas e degraus de bancada, 
nomeadamente, as ligações entre os elementos estruturais, as 
condições de apoio, a inclusão de elementos não-estruturais tais 
como paredes ou revestimentos, as ligações entre os degraus de 
bancada e as vigas da bancada e a eventual presença de elementos 
estruturais danificados.

Nos trabalhos desenvolvidos por Lima et al. [11], Saudi et al. [12], 
Millán-Yusti et al. [13], Marques et al. [9], De Brito et al. [14] e 
outros, a informação modal experimental é utilizada na calibração 
dos modelos numéricos de elementos finitos das bancadas. Os 
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modelos calibrados revelaram ser especialmente úteis no estudo de 
intervenções de reforço [12], na conceção de sistemas de controlo 
de vibrações [9], na identificação de danos estruturais [11], na 
simulação de cenários de carga diferentes dos que habitualmente a 
estrutura está sujeita em operação, na análise de risco estrutural [13] 
e na verificação dos limites regulamentares no que toca à segurança 
estrutural e conforto dos espectadores [15].

O presente artigo centra-se na calibração experimental de um modelo 
numérico dos degraus de bancada do Estádio do Dragão. Para o efeito 
foi desenvolvido um modelo numérico de elementos finitos que visa o 
estudo do comportamento dinâmico de um degrau de bancada e que 
atende à influência da sua ligação com os degraus vizinhos. É ainda 
realizada a caracterização experimental de um conjunto de degraus 
da bancada sul do Estádio do Dragão, tendo em vista a identificação 
das suas propriedades modais locais, nomeadamente as frequências 
naturais e os modos de vibração. Este é um contributo particularmente 
relevante do presente trabalho atendendo à quase inexistência de 
estudos que incidam na caracterização dos parâmetros modais 
locais de degraus de bancada. Por último, a calibração automática 
do modelo numérico é realizada com base numa metodologia 
iterativa assente em algoritmos genéticos e que recorre a uma 
interface computacional entre três programas (Autodesk Robot, Excel 
e Matlab). A incorporação de um programa comercial de cálculo de 
estruturas num fluxo de otimização foi realizada com recurso a rotinas 
API (Application Programming Interface) e constitui uma mais-valia 
tendo em vista a generalização do uso deste tipo de ferramentas pela 
comunidade técnica.

2 O Estádio do Dragão
O Estádio do Dragão encontra-se localizado na cidade do Porto e 
foi construído por ocasião do Campeonato da Europa de Futebol 
de 2004. O estádio tem a capacidade de 50 092 espectadores e 
compreende 4 bancadas: sul, poente, norte e nascente (Figura 1a). 
As bancadas norte e sul são constituídas por um único nível, 
enquanto as bancadas nascente e poente são constituídas por dois 
níveis, um inferior e outro superior.

Cada bancada encontra-se dividida em corpos estruturalmente 
independentes, separados por juntas. A estrutura de cada corpo da 
bancada é formada por um conjunto de pórticos, afastados entre 
si de 8,1 m, no perímetro de intradorso, e 10,5 m no perímetro da 
periferia. Sobre estes pórticos assentam diretamente os degraus de 
bancada.

Os degraus das bancadas inferiores são elementos prefabricados em 
betão armado em forma de T (Figura 2). Os degraus são formados 
por um patamar, de espessura igual a 0,10 m e vão igual a 0,80 m, 
que apoia numa nervura vertical com 0,15 m de espessura e altura 
variável entre 0,48 m e 0,63 m, consoante a posição do degrau nos 
pórticos da bancada.

Na direção radial, a ligação entre os degraus de bancada é garantida, 
de um modo alternado, por intermédio de ligações rígidas, através 
de 5 conetores metálicos do tipo M20, e por ligações flexíveis 
realizadas por intermédio de apoios em borracha EPDM. Na direção 
perimetral cada degrau de bancada encontra-se separado dos 
vizinhos por meio de juntas.

a)

b)

Figura 1 Estádio do Dragão: a) vista geral; b) planta das bancadas

Figura 2 Degraus das bancadas inferiores do estádio do Dragão

Cada degrau encontra-se apoiado nos pórticos de bancada por 
meio de um dispositivo de fixação constituído por uma cantoneira 
metálica L100×100×10 que está ligada à nervura vertical do degrau 
e à viga do pórtico da bancada por meio de dois conetores metálicos 
do tipo M12. Entre a base da nervura do degrau e a viga da bancada 
existe ainda uma lâmina em neoprene com 15 mm de espessura.
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3 Modelo numérico

3.1 Descrição

O modelo numérico de elementos finitos dos degraus das bancadas 
do Estádio do Dragão foi desenvolvido com recurso ao programa 
comercial Autodesk Robot Structural Analysis [16] (Figura 3a).

O modelo numérico compreende um conjunto de 10 degraus 
consecutivos, localizados na zona da bancada sul identificada na 
Figura 1b, e visa a caraterização do comportamento dinâmico local 
do degrau da fila 14 considerando a influência da sua ligação com os 
degraus vizinhos.

Os patamares e nervuras dos degraus de bancada, além das 
cantoneiras metálicas dos apoios, foram modelados por intermédio 
de elementos finitos de casca, enquanto os restantes elementos, 
em particular os conetores metálicos e os apoios elásticos entre os 
degraus e entre os degraus e o pórtico da bancada, foram modelados 
por meio de elementos finitos de barra. Na Figura 3b ilustra-se o 
detalhe da modelação das ligações entre os degraus e entre os 
degraus e o pórtico da bancada.

a)

b)

Figura 3 Modelo numérico de elementos finitos: a) vista geral;
b) detalhe da modelação das ligações entre degraus 
e entre os degraus e a bancada

3.2 Propriedades geométricas e mecânicas

Na Tabela I apresentam-se os parâmetros geométricos e mecânicos 
mais relevantes adotados no modelo numérico dos degraus de 
bancada, incluindo a sua designação, o valor adotado e as respetivas 
unidades. Adicionalmente são indicados os limites inferiores e 
superiores que serão utilizados mais adiante na fase de calibração 
do modelo numérico.

O valor adotado para o módulo de elasticidade do betão foi definido 
com base nos resultados de um ensaio de caracterização do betão 
baseado em ultrassons, uma vez que não existiam informações de 
projeto acerca das suas propriedades mecânicas [17]. Os resultados 
deste ensaio permitiram estimar um valor médio do módulo de 
elasticidade dinâmico do betão igual a 32,2 GPa com um coeficiente 
de variação de 0,28%. Os limites de variação deste parâmetro 
foram, no entanto, alargados para atender ao facto de o ensaio de 
ultrassons ter sido realizado em um número limitado de degraus de 
bancada devido a condicionalismos na acessibilidade aos restantes 
degraus.

A definição dos limites de variação do módulo de elasticidade 
do aço dos conetores de ligação entre os degraus de bancada e 
entre os degraus e a viga de bancada, permitiu atender a algumas 
particularidades observadas in situ, em particular, a utilização de 
um maior número de conetores do que os previstos em projeto, 
a utilização de conetores de diâmetro diferente do especificado 
em projeto e a perda de rigidez da conexão devida ao deficiente 
preenchimento dos furos com bucha química.

A definição dos limites de variação do módulo de elasticidade da 
borracha EPDM e do neoprene, na ligação entre os degraus de bancada 
e entre os degraus e as vigas de bancada, respetivamente, permitiu 
também atender a situações observadas in situ, nomeadamente, 
a degradação ou inexistência dos apoios e a utilização de apoios 
elásticos em materiais diferentes do especificado em projeto.

No caso do módulo de elasticidade do aço dos conectores de ligação 
entre os degraus e a viga de bancada, e do módulo de elasticidade 
do neoprene, foram definidas características distintas para os apoios 
localizados à esquerda e à direita nos degraus 13, 14 e 15, e restantes 
degraus.

3.3 Parâmetros modais numéricos

Na Figura 4 apresentam-se as frequências de vibração dos principais 
modos locais dos degraus de bancada e as correspondentes 
configurações modais obtidas a partir do modelo numérico 
desenvolvido com base nos valores adotados dos parâmetros que 
constam da Tabela I. Os modos 1 e 5 envolvem essencialmente 
a flexão dos degraus. Os modos 2, 3 e 4 envolvem sobretudo 
movimentos de torção dos degraus. Nas configurações modais 
apenas foram representados os degraus das filas 13, 14 e 15.
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Tabela I Parâmetros geométricos e mecânicos do modelo numérico dos degraus de bancada do estádio do Dragão

Parâmetros Unidades
Valor 

adotado

Limites

Inferior Superior

Ec Módulo de elasticidade do betão GPa 32,2 28,0 36,0

ρc Massa volúmica do betão kN/m3 25,0 – –

νc Coeficiente de Poisson do betão – 0,2 – –

EM20

Módulo de elasticidade do aço do conetor M20 
na ligação entre degraus

GPa 210 150 250

ρM20

Massa volúmica do aço do conetor M20 na 
ligação entre degraus

kN/m3 77 – –

ES,0

Módulo de elasticidade do aço na ligação entre 
o degrau e a viga de bancada

Outras Filas

GPa 210 150 250

ES,13L Fila 13 (Esquerda)

ES,13R Fila 13 (Direita)

ES,14L Fila 14 (Esquerda)

ES,14R Fila 14 (Direita)

ES,15L Fila 15 (Esquerda)

ES,15R Fila 15 (Direita)

ρs

Massa volúmica do aço na ligação entre o 
degrau e a viga de bancada

kN/m3 77 – –

νs

Coeficiente de Poisson do aço na ligação entre o 
degrau e a viga de bancada

– 0,3 – –

EEPDM

Módulo de elasticidade do EPDM na ligação 
flexível entre degraus

MPa 50 0 150

ρEPDM

Massa volúmica do EPDM na ligação flexível 
entre degraus

kN/m3 12,05 – –

EN,0

Módulo de elasticidade do Neoprene na ligação 
entre o degrau e a viga de bancada

Outras Filas

MPa 50 150 50

EN,13E Fila 13 (Esquerda)

EN,13D Fila 13 (Direita)

EN,14E Fila 14 (Esquerda)

EN,14D Fila 14 (Direita)

EN,15E Fila 15 (Esquerda)

EN,15D Fila 15 (Direita)

ρN

Massa volúmica do Neoprene na ligação entre o 
degrau e a viga de bancada

kN/m3 12,05 – –
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4 Ensaio dinâmico
O ensaio dinâmico teve como objetivo a identificação das 
propriedades modais locais dos degraus da bancada sul, em 
particular as frequências naturais e os modos de vibração. 

4.1 Descrição

O ensaio foi realizado com recurso a uma técnica que considera 
pontos de referência fixos e pontos de medição móveis, envolvendo 
a utilização de 16 acelerómetros piezoelétricos de elevada 
sensibilidade, modelo PCB 393B12. As acelerações foram medidas 
na direção vertical (z) e radial (y), tendo sido instrumentados um 
total de 49 pontos de medição localizados nos degraus das filas 
8, 13, 14, 15, 18 e 28 da bancada sul, conforme os alinhamentos 
identificados na Figura 5a.

Na Figura 5b ilustra-se a posição dos acelerómetros nos degraus 
de bancada. As extremidades dos degraus das filas 8, 14, 18 e 28 
foram instrumentadas, na direção vertical, com o objetivo de 
identificar eventuais movimentos de carácter global associados 
aos pórticos da bancada. Por sua vez, os degraus das filas 13, 14 e 
15 foram instrumentados nas direções vertical e radial, de modo 

a caracterizar os movimentos de carácter local associados aos 
degraus de bancada.

Os transdutores de referência foram localizados nos degraus das 
filas 13, 14 e 15, nas posições 1, 2, 3, 4 e 5 (Figura 5b). A aquisição 
de dados foi realizada através do sistema NI cDAQ-9172 da 
National Instruments, com recurso a quatro módulos NI 9234 para 
acelerómetros do tipo IEPE. As séries temporais foram adquiridas 
com uma duração aproximada de 5 minutos, e com uma frequência 
de amostragem de 2048 Hz, posteriormente decimadas para uma 
frequência igual a 256 Hz. A ligação dos acelerómetros aos degraus 
de bancada foi efetuada por intermédio de chapas e cantoneiras 
metálicas coladas à superfície de betão (Figura 5c). O ensaio 
decorreu sob a excitação externa assegurada por intermédio da ação 
de um grupo de indivíduos que executaram saltos e caminharam de 
forma aleatória em termos temporais (Figura 5d).

4.2 Identificação dos parâmetros modais

A identificação dos parâmetros modais foi realizada por aplicação 
da versão melhorada do método da decomposição no domínio da 
frequência (EFDD), com recurso ao programa comercial ARTeMIS [18]. 
Na Figura 6 apresentam-se as curvas dos valores singulares médios 

Modo 1 – f = 12,15 Hz Modo 2 – f = 18,57 Hz Modo 3 – f = 20,66 Hz

Modo 4 – f = 23,32 Hz Modo 5 – f = 30,71 Hz

Figura 4 Parâmetros modais numéricos

a) b) c) d)

Figura 5 Ensaio dinâmico: a) localização dos pontos de medição; b) pontos de medição nas filas 13, 14 e 15; c) acelerómetros piezoelétricos; 
d) excitação externa
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e normalizados da matriz dos espectros de todas as configurações 
experimentais, obtidas por aplicação do método EFDD. Foram 
identificados 5 modos de vibração locais associados aos degraus de 
bancada em correspondência com os 5 picos assinalados na curva 
do primeiro valor singular.

Figura 6 Método EFDD: valores singulares médios e normalizados 
da matriz dos espectros

Na Figura 7 são ilustrados os valores médios das frequências e as 
correspondentes configurações dos modos de vibração locais dos 
degraus de bancada. A análise das configurações permite identificar 
movimentos associados à flexão e torção dos degraus de bancada 
com muito boa definição. Os modos 1 e 5 envolvem essencialmente 
a flexão dos degraus. Os modos 2, 3 e 4 envolvem sobretudo 
movimentos de torção dos degraus. As configurações dos modos 
2 e 3 distinguem-se pelo facto de os movimentos do degrau 14 
serem de flexão nas direções transversal e vertical, respetivamente. 
Em todos estes modos de vibração os movimentos dos pórticos 
da bancada são negligenciáveis. Nas configurações modais apenas 
foram representados os degraus das filas 13, 14 e 15.

6 Calibração

6.1 Metodologia

Na Figura 8 apresenta-se o fluxograma que ilustra o processo 
iterativo de calibração do modelo numérico com base num 
algoritmo genético [21], envolvendo o recurso a três programas: 
Autodesk Robot [16], Excel [19] e Matlab [20].

No programa Autodesk Robot é desenvolvido o modelo numérico de 
elementos finitos tendo como base diversos conjuntos de valores dos 
parâmetros P1, P2, ..., Pj, …, Pind, em que ind é o número de indivíduos 
de cada geração, e o conjunto Pj é constituído pelos parâmetros {θ1, 
…, θk} onde k é o número de parâmetros numéricos selecionados 
a partir de uma análise de sensibilidade prévia. Seguidamente, são 
extraídos os parâmetros modais, nomeadamente as frequências e 
os modos de vibração, e exportados para o Matlab através de uma 
rotina Robot API desenvolvida em linguagem de programação VBA 
em ambiente Excel. Os conjuntos de valores dos parâmetros da 
geração 1 (k = 0) são gerados aleatoriamente no programa Matlab 
por aplicação do método do Hipercubo Latino.

No programa Matlab, a partir da informação modal numérica e 
experimental é realizado o emparelhamento automático dos modos 
de vibração com base no parâmetro MAC.  Depois, a partir da função 
objetivo, e com base na aplicação de uma técnica de otimização 
baseada num algoritmo genético, são estimados novos conjuntos 
de parâmetros tendo em vista a minimização do resíduo da função 
objetivo. Os novos conjuntos de parâmetros, i.e., os indivíduos da 
geração seguinte (k+1), são novamente exportados do Matlab para 
o Robot através de uma rotina Robot API desenvolvida em ambiente 
Excel. Este procedimento é repetido iterativamente até ser atingido 
o número limite de gerações.

Modo 1 – f = 12,15 Hz Modo 2 – f = 20,68 Hz Modo 3 – f = 24,06 Hz

Modo 4 – f = 26,01 Hz Modo 5 – f = 40,35 Hz

Figura 7 Parâmetros modais experimentais
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Figura 8 Fluxograma da metodologia iterativa de calibração do 
modelo numérico

6.2 Análise de sensibilidade

A análise de sensibilidade tem por objetivo identificar os parâmetros 
que mais influenciam as respostas dos degraus de bancada, 
nomeadamente as frequências naturais e os modos de vibração, e 
que serão posteriormente incluídos na fase de otimização.

Na Figura 9 apresentam-se os resultados da análise de sensibilidade 
com recurso a uma matriz de coeficientes de correlação de Spearman. 
A análise de sensibilidade foi realizada com recurso a uma técnica de 
amostragem estocástica baseada em 1000 amostras geradas pelo 
método do Hipercubo Latino. Os coeficientes de correlação situados 
no intervalo [-0,20; +0,20] foram excluídos da representação gráfica.

A matriz de correlação mostra que o módulo de elasticidade do 
betão (Ec), o módulo de elasticidade do aço dos conetores de ligação 
entre os degraus de bancada (EM20), o módulo de elasticidade do 
EPDM entre os degraus de bancada (EEPDM) e o módulo de elasticidade 
do neoprene (EN) dos apoios da quase totalidade das filas são os 
parâmetros que mais influenciam as respostas modais. Por sua vez, 
os parâmetros que envolvem o módulo de elasticidade do aço na 
ligação entre o degrau e a viga de bancada (ES) serão excluídos da 
fase de otimização subsequente.

Figura 9 Matriz de correlação de Spearman

6.3 Otimização

A fase de otimização teve como objetivo obter os valores dos 
parâmetros do modelo numérico que minimizam as diferenças entre 
os parâmetros modais numéricos e experimentais, envolvendo a 
definição de uma função objetivo e a aplicação de uma técnica de 
otimização baseada num algoritmo genético.

A função objetivo (f) engloba dois termos, um relativo aos resíduos 
das frequências de vibração e outro referente aos resíduos dos 
valores de MAC:

( )
exp num

exp numi i
i iexpi i

i

| f f |
f   a b | MAC , |

f= =

−
= ∑ + ∑ ∅ ∅ −

5 5

1 1
1  (1)

onde fi
exp e fi

num são as frequências experimental e numérica 
referentes ao modo i, ∅i

exp e ∅i
num são os vetores que contêm a 

informação modal experimental e numérica referente ao modo 
i, e a e b são fatores de pesagem dos termos da função objetivo, 
assumidos no presente caso iguais a 1,0.

A otimização do modelo envolveu 9 parâmetros numéricos e 
10 resultados modais. O algoritmo genético baseou-se numa 
população inicial constituída por 30 indivíduos e considerou 100 
gerações, num total de 3000 indivíduos. A população inicial foi 
gerada aleatoriamente através do método do Hipercubo Latino. 
Neste algoritmo foram definidos um número de elites igual a 1, 
a taxa de substituição igual a 5% e a taxa de cruzamento igual 
a 50%.

Na Figura 10 são representados os rácios dos valores de cada 
parâmetro do modelo em relação aos limites indicados na Tabela I 
para os casos de otimização independentes GA1 a GA4. Um rácio 
de 0% significa que o parâmetro coincide com o limite inferior e 
um rácio de 100% significa que coincide com o limite superior. Os 
parâmetros de carácter global e das interfaces entre os degraus 
de bancada são apresentados na Figura 10a, indicando-se entre 
parêntesis os respetivos valores. Os parâmetros das interfaces dos 
degraus com as vigas de bancada são apresentados na Figura 10b.

Os resultados permitem constatar que o parâmetro mais sensível, 
o módulo de elasticidade do neoprene dos apoios dos restantes 
degraus (EN), é aquele que apresenta variações mais baixas e 
próximas de 3%. O módulo de elasticidade do EPDM (EEPDM) também 
apresenta variações baixas, na ordem de 3%, possivelmente devido 
ao facto de possuir correlações com várias das respostas modais. 
Relativamente ao módulo de elasticidade do betão (Ec) e ao 
módulo de elasticidade dos conetores entre degraus (EM20), que são 
parâmetros menos sensíveis às respostas, as estimativas apresentam 
variações superiores e próximas de 25%.

Em relação ao módulo de elasticidade do neoprene do apoio da 
fila 13, dos lados esquerdo (EN13L) e direito (EN13R), as estimativas 
apresentam variações com uma tendência contrária, ou seja, o 
aumento da rigidez do apoio esquerdo está normalmente associado 
a uma diminuição da rigidez do apoio direito e vice-versa. O mesmo 
sucede com o módulo de elasticidade do neoprene do apoio da 
fila 14, dos lados esquerdo (EN14L) e direito (EN14R). Tal deverá estar 
relacionado com o facto de existirem diferentes combinações destes 
conjuntos de parâmetros que conduzem à mesma solução em 
termos de otimização do problema.
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a)

b)

Figura 10 Valores dos parâmetros numéricos obtidos para os casos 
de otimização GA1 a GA4: a) parâmetros globais e das 
interfaces entre os degraus; b) parâmetros das interfaces 
dos degraus com as vigas de bancada

Na Figura 11a apresentam-se os valores das frequências de 
vibração experimentais e numéricas, antes e após a calibração, 
com a indicação dos valores dos erros das frequências de vibração 
numéricas e experimentais, tomando como referência os valores 
das frequências experimentais. Os resultados numéricos após 
a calibração dizem respeito ao caso de otimização GA3, que foi 
o caso que apresentou o menor resíduo da função objetivo. Na 
Figura 11b são apresentados os valores do parâmetro MAC, antes e 
após a calibração.

a)

b)

Figura 11 Análise da correlação dos parâmetros modais 
experimentais e numéricos: a) frequências de vibração; 
b) MAC

O erro médio das frequências passou de 11,8% antes da calibração 
para 2,4% após a calibração. O valor médio do parâmetro MAC 
passou de 0,795 antes da calibração para 0,911 após a calibração.

7 Conclusões
O presente artigo incidiu na calibração experimental de um modelo 
numérico dos degraus de bancada do Estádio do Dragão.

O modelo numérico tridimensional de elementos finitos envolveu 
a modelação de um conjunto de 10 degraus consecutivos. Na 
modelação foi dada particular atenção à ligação entre os degraus 
assim como à ligação dos degraus à viga de bancada.

O ensaio dinâmico foi realizado a um conjunto de degraus da 
bancada sul do estádio e possibilitou a identificação de cinco modos 
de vibração locais, envolvendo sobretudo movimentos acoplados de 
flexão e torção dos degraus, com frequências situadas entre 12,15 Hz 
e 40,35 Hz.

Os resultados da otimização do modelo numérico dos degraus 
de bancada demonstraram uma muito boa aproximação com 
os resultados experimentais e uma melhoria significativa face 
aos resultados do modelo numérico antes da calibração. Por 
outro lado, o algoritmo genético permitiu obter estimativas 
suficientemente estáveis de um número significativo de 
parâmetros, considerando diferentes populações iniciais, 
provando a sua eficiência e robustez.

A análise dos valores dos parâmetros numéricos após a calibração 
permitiu constatar que: i) o valor ótimo do módulo de elasticidade 
do aço dos conetores entre os degraus aproximou-se do seu limite 
superior, refletindo, possivelmente, uma ligação mais efetiva entre 
os degraus de bancada em relação ao previsto em projeto; ii) os 
valores do módulo de elasticidade do neoprene entre os degraus e as 
vigas de bancada apresentam valores bastante distintos consoante 
o degrau e a posição no degrau, o que corrobora as conclusões de 
uma inspeção visual realizada in situ, que em algumas situações 
constatou a inexistência destes apoios, e noutras situações, que 
os apoios foram executados com materiais e espessuras distintos 
dos especificados em projeto; iii) o valor ótimo do módulo de 
elasticidade do betão aproximou-se do seu limite inferior, situando-
-se no intervalo entre 28,6 GPa e 30,6 GPa.

Como desenvolvimentos futuros os autores pretendem realizar a 
validação do modelo numérico dos degraus de bancada sob ação de 
movimentos controlados de público com base na implementação 
de análises dinâmicas que incluam a interação público-estrutura 
e que atendam a eventuais não linearidades do sistema dinâmico. 
Para o efeito está prevista a realização de um ensaio dinâmico sob 
ação de público com a medição das forças aplicadas pelos indivíduos 
e das respostas em acelerações dos degraus de bancada.
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