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MEDIÇÃO DE VIBRAÇÕES INDUZIDAS POR TRÁFEGO EM 

ESTRUTURAS DE EDIFICAÇÕES HISTÓRICAS 



1. RESUMO 

Os impactos ambientais ocasionados por vibrações provenientes do tráfego 

urbano incluem danos estruturais a edificações e ao conforto, e representam riscos 

ao patrimônio arquitetônico das cidades. No Brasil, a Companhia de Tecnologia de 

Saneamento estabeleceu no ano de 2007 os critérios para as ações de controle 

ambiental das atividades poluidoras que emitam vibrações contínuas. Neste artigo 

são apresentados os valores medidos das vibrações induzidas pelo tráfego 

rodoviário na estrutura de uma edificação histórica, o prédio do armazém da antiga 

Estação Ferroviária da cidade de Taubaté-SP. Os resultados obtidos indicaram que 

os limites estabelecidos pela Cetesb não foram ultrapassados nas condições de 

medição consideradas. 

 

2. INTRODUÇÃO 

O fenômeno denominado vibração mecânica ocorre geralmente devido aos 

efeitos dinâmicos de tolerâncias de fabricação, folgas, contatos, ou ainda devido a 

forças desequilibradas de componentes rotativos e de movimentos alternados. Do 

ponto de vista dos impactos ambientais ocasionados por vibrações, seus efeitos 

incluem danos estruturais a edificações e ao conforto. Isto advém do fato da grande 

quantidade de energia transmitida pela propagação de ondas vibratórias de baixa 

frequência no solo, produzidas no meio urbano por fontes externas tais como tráfego 

rodoviário e ferroviário; atividades rotineiras da construção civil envolvendo o uso de 

bate-estacas, explosões ou equipamentos utilizados na movimentação de terra; 

operações de desmonte de rocha com o uso de explosivos ou ainda terremotos.   

O estudo de danos estruturais em edificações ocasionados por energia 

vibratória tem sido conduzido por diversos autores. Por exemplo, Hunaidi e Tremblay 

(1997) avaliaram vibrações provenientes de tráfego urbano na cidade de Montreal. 

Brito, Soares e Nazari (2013) avaliaram os níveis de incomodidade aos usuários de 

um hospital gerados pela energia vibratória induzida pelo tráfego rodoviário e 

ferroviário. Uma revisão dos princípios sobre vibrações induzidas pelo tráfego 

rodoviário é apresentada por Sulaiman (2016). Uma visão geral da literatura sobre a 

percepção de vibrações relacionada às questões de conforto em edifícios pode ser 

consultada em Schiavi e Rossi (2015). 



Em termos de documentos normativos, Bacci et al (2003a; 2003b) 

apresentam uma coletânea de normas nas Américas e em outros continentes, além 

de uma comparação com as normas européias mais importantes em âmbito mundial 

relacionadas ao nível permitido de vibração decorrente do uso de explosivos em 

minerações em áreas urbanas. A medida comum adotada pelas normas para 

quantificação da vibração induzida pelo solo é o pico de velocidade de partículas 

(PVP). No Brasil, a Companhia de Tecnologia de Saneamento estabeleceu os 

limites de PVP considerando diferentes tipos de áreas, por meio da Decisão de 

Diretoria no 215/2007/E (CETESB, 2007). 

Para a medição de níveis de PVP são empregadas cadeias de medição 

constituídas de acelerômetros e sistemas de aquisição de dados. Neste artigo são 

reportados os valores das medições dos níveis PVP na estrutura do prédio do 

armazém da antiga Estação Ferroviária da cidade de Taubaté-SP. Há 36 anos sem 

receber passageiros, a Estação Ferroviária de Taubaté representa um patrimônio 

histórico da cidade. Foi construída em 1866 e está em fase de tombamento pelo 

Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico 

(Condephat). Atualmente o prédio é utilizado por uma empresa de logística que 

opera a malha ferroviária de carga nos estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio de 

Janeiro. 

3. OBJETIVOS 

 Esta pesquisa possui os seguintes objetivos: 

Objetivo geral 

 Desenvolver estudos relacionados a vibrações estruturais. 

Objetivos específicos 

 Medir os níveis de PVP induzida pelo solo na estrutura do prédio do armazém 

da antiga Estação Ferroviária de Taubaté-SP. 

4. METODOLOGIA 

A estrutura investigada foi a estrutura do prédio do armazém da antiga 

Estação Ferroviária de Taubaté-SP, por se tratar de uma edificação histórica 

exposta a ambientes de vibração induzida por como tráfego rodoviário e ferroviário. 

O prédio do armazém possui uma área com cerca de 400 m2 e está localizado em 



uma região movimentada da cidade, entre o Parque Dr. Barbosa de Oliveira e um 

ramal da antiga Estrada de Ferro Central do Brasil, conforme ilustrado na Figura 1.  

 

Figura 1 – Vista geral do prédio do armazém da antiga Estação Ferroviária. 

 

 

 

 

O tráfego de veículos pesados em frente ao prédio do armazém, na rua Dino 

Bueno, é frequente devido à proximidade do terminal rodoviário urbano da cidade 

(Estação Rodoviária Velha), conforme ilustrado na Figura 2. 

 

Figura 2 – Vista do tráfego de veículos pesados pela rua Dino Bueno. 
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(b) Caminhões 

 

 

As medições foram realizadas no piso do prédio do armazém. Foram 

avaliadas apenas as vibrações induzidas pelo tráfego rodoviário no eixo 

perpendicular ao plano horizontal (eixo Z), em um ponto localizado a 

aproximadamente 4,3 m do eixo da rua, conforme ilustrado na Figura 3.  

 

Figura 3 – Posicionamento do acelerômetro de medição no eixo Z. 
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(b) Detalhe do ponto de medição  

 

 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

A cadeia de medição utilizada foi constituída de um acelerômetro 

piezoeléctrico unidirecional modelo 4371 e um condicionador de sinais modelo 2635, 

ambos da fabricante Brüel & Kjaer; um notebook e um aplicativo computacional 

desenvolvido na plataforma Labview que utiliza os canais da placa de som do 

notebook para coleta, medição e posterior analise dos sinais dinâmicos (BARROS 

ET AL, 2015).  

A calibração do canal de entrada foi realizada com a função de integração do 

condicionador de sinal selecionada para velocidade, com o suporte de um padrão de 

referência de aceleração − um calibrador manual de vibração marca PCB 

Piezotronics modelo 394B05, que gera um nível de vibração senoidal padrão de 

frequência de 500 rad/s e valor global de 1 grms (ou velocidade de pico de 27,74 

mm/s), e o acelerômetro fixado no calibrador, conforme ilustrado na Figura 4. A 

calibração do canal foi obtida após o ajuste do valor de sensibilidade (expresso em 

mV/unidade de engenharia) para se atingir o valor de velocidade gerado pelo padrão 

de referência. A medição da velocidade padrão está ilustrada na Figura 4. 
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Figura 4 – Setup experimental para calibração da cadeia de medição. 

 

 

 

 

Inspecionando a Figura 5, foi observado na curva de velocidade um valor de 

pico de 28,18 mm/s (erro de 1,6%), validando desta forma a cadeia de medição 

empregada. 

 

Figura 5 – Validação da cadeia de medição. 

0.2 0.21 0.22 0.23 0.24 0.25 0.26 0.27 0.28 0.29 0.3
-30

-20

-10

0

10

20

30

tempo (s)

ve
lo

ci
da

de
 (m

m
/s

)

 

Após a calibração, a medição de velocidade de vibração foi realizada durante 

a passagem dos veículos pela rua no período diurno, durante um intervalo de tempo 

calibrador acelerômetro 
condicionador de sinais 



de 8 segundos, com uma taxa de amostragem de 43,478 kHz (taxa de amostragem 

da placa de som do notebook). 

Em seguida, foi realizada uma análise no domínio do tempo para identificar se 

os valores de PVP medidos satisfazem os requisitos definidos na Decisão de 

Diretoria no 215/2007/E da Cetesb, apresentados na Tabela 1. Não foram 

investigados os valores das freqüências de vibração.  

 

Tabela 1 – Limites de PVP estabelecidos pela Cetesb (CETESB, 2007). 

Limites de PVP 
(mm/s) 

Tipos de áreas 
Diurno 

(das 7:00 às 
20:00) 

Noturno 
(das 20:00 às 

7:00) 

Áreas de hospitais, casas de saúde, creches e escolas 0,3 0,3 

Área predominantemente residencial 0,3 0,3 

Área mista, com vocação comercial e administrativa 0,4 0,3 

Área predominantemente industrial 0,5 0,5 

 

6. RESULTADOS 

Os resultados da observação experimental são apresentados no domínio do 

tempo. As ferramentas utilizadas para caracterizar valores de PVP incluem o 

histórico temporal da medição e a função de distribuição acumulada, que permite 

descrever a distribuição de probabilidades associadas aos valores de PVP medidos. 

Uma inspeção visual das Figuras 6 e 7 revelam claramente que os níveis de 

PVP não ultrapassam os limites estabelecidos pela Cetesb para área mista, com 

vocação comercial e administrativa, cujo limite é de 0,4 mm/s no período diurno. O 

histórico temporal de 7 segundos na Figura 6 evidencia um valor de pico máximo de 

0,0073 mm/s. Esta observação também pode ser comprovada na função de 

distribuição acumulada correspondente na Figura 7, que exibe uma figura bem 

definida característica de um fenômeno de comportamento aleatório com distribuição 

normal, com valor global de 0.0018 mm/s e valor médio praticamente nulo. 

 

 

 



Figura 6 – Histórico temporal. 

 

 

 

 

Figura 7 – Função de distribuição acumulada. 

 

 

 



7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Foram apresentados neste trabalho os resultados obtidos da medição de vibrações 

induzidas por tráfego rodoviário na estrutura do prédio do armazém da antiga 

Estação Ferroviária de Taubaté-SP. A instrumentação associada às medições 

incluiu um acelerômetro piezoeléctrico unidirecional para medições no eixo 

perpendicular ao plano horizontal, um condicionador de sinais e um sistema de 

aquisição e análise de dados versátil e de baixo custo baseado na placa de som de 

um notebook para medir e processar sinais de vibração. 

Algumas conclusões sobre a medição da vibração induzida pelo solo podem ser 

obtidas a partir das análises obtidas. Os resultados experimentais indicaram que o 

sistema de aquisição de dados empregado pode ser utilizado como uma solução 

versátil para a medição de vibrações induzidas pelo solo. Os valores observados de 

PVP decorrentes do tráfego de veículos leves e pesados em frente ao prédio do 

armazém não ultrapassaram os limites estabelecidos pela Cetesb e apresentaram 

um valor máximo de 0,0073 mm/s para as condições consideradas.  

Finalmente, pode-se concluir que, uma vez que a metodologia adotada neste 

trabalho foi eficiente e confiável para medição e análise de PVP, a cadeia de 

medição utilizada, bem como os métodos para caracterização dos valores, podem 

ser empregados para medir as componentes horizontal e vertical de PVP, 

considerando o efeito de outras fontes de vibração, como por exemplo, a energia 

vibratória induzida pelo tráfego ferroviário. 
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