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Resumo. Arranjos estruturais ineficientes, frequentemente, conduzem a pisos de madeiras com níveis
de vibração excessivos. Normalmente, é o que ocorre em pisos de madeira constituídos por um
conjunto de vigas dispostas longitudinalmente que suportam um assoalho constituído por tábuas
dispostas transversalmente a essas vigas. Nesse trabalho, fez-se uma análise de conforto em pisos com
esse tipo de arranjo e também com o piso reforçado do prédio histórico Lauro Sodré, situado em
Belém, estado do Pará. O reforço foi constituído pela colocação de vigas de madeira transversais às
vigas longitudinais existente, transformando o piso numa grelha. Para a consolidação do sistema,
chapas de aço foram fixadas nas faces superior e inferior das vigas por meio de parafusos passantes.
Além disso, oito vigas vagonadas foram dispostas, sendo quatro delas longitudinalmente e as outras
quatro, transversalmente, na região mais central do piso. A análise de conforto foi realizada
seguindo-se a recomendação do Anexo N da norma NBR-8800 – Projeto e execução de estruturas de
aço de edifícios. Para isso, foram medidas as acelerações do piso para o caminhar de pessoas,
considerando-se três diferentes arranjos da instrumentação. Foram também observadas as
recomendações da norma NBR-7190 – Projeto de estrutura de madeira, quanto ao Estado Limite de
Vibrações. Uma análise modal experimental foi realizada no piso reforçado e também em um piso
semelhante com arranjo original. Os resultados obtidos foram comparados com os obtidos por meio
de um modelo numérico.

Palavras-chave: Análise de conforto, Vibrações em estruturas, Análise modal, Estruturas de madeira.

1.

INTRODUÇÃO

Neste trabalho, é apresentada uma abordagem para análise do comportamento dinâmico
de um piso construído com vigas de madeira, realizado durante as obras de reforma do Prédio
Histórico Lauro Sodré, que virá a abrigar o Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
A maioria dos pisos de madeira tem um grande grau de anisotropia. Como conseqüência,
os arranjos típicos de pisos de madeira irão possuir um grande número de freqüências
ressonantes próximas umas das outras dentro da banda de freqüências de interesse com
respeito às condições de serviço, ALVIM, VELOSO et al. (2000). A presença de freqüências
ressonantes próximas foi verificada nos ensaios realizados neste trabalho. Esse problema se
torna ainda mais complexo ao se considerar arranjos pouco eficientes do ponto de vista
dinâmico, onde apenas parte do sistema contribui para a rigidez da estrutura.
Neste estudo, buscou-se também identificar e avaliar o nível de vibrações induzidas por
pessoas caminhando sobre um novo piso reforçado do prédio. O reforço do piso foi proposto
com o intuito de diminuir o nível de vibrações, que atualmente tem se mostrado
desconfortável. Com o mesmo propósito foi realizado o estudo de um piso adjacente (sem
reforço) ao piso reforçado.
Para isso, diferentes técnicas de verificação das propriedades dinâmicas foram
consideradas para calibrar os modelos numéricos.
2.

DESCRIÇÃO BÁSICA DO ARRANJO ESTRUTURAL DOS PISOS

O arranjo básico original dos pisos do prédio é composto por vigas de madeira
biapoiadas, distantes entre si de cerca de 60 cm, de eixo a eixo, como mostra a Figura 1. A
seção transversal dessas vigas é retangular com base variando de 20 a 25 cm e altura variando
de 18 a 20 cm. Sobre o vigamento existe o assoalho composto por tábuas dispostas
diagonalmente aos eixos das vigas. Esse mesmo arranjo também é encontrado no pavimento
superior, onde foi realizado o estudo e futuramente será localizado o Salão Nobre, a
Assessoria e o Gabinete da Presidência do Tribunal de Justiça.

Figura 1 – Arranjo típico dos pisos originais do prédio

Em uma avaliação preliminar do arranjo, verifica-se que sua eficiência é bastante
prejudicada frente às solicitações dinâmicas provocadas pelo ato de caminhar, uma vez que o
piso se comporta praticamente como um conjunto de vigas independentes. Quando a carga
vertical é aplicada sobre o assoalho, há transmissão de esforços em maior proporção para as
vigas adjacentes. Portanto, não há uma mobilização da estrutura como um todo, ao contrário
do que ocorre no caso de uma placa, onde os esforços são distribuídos em duas direções.
Esse comportamento estrutural contribui para o baixo desempenho dinâmico e,
consequentemente, para o baixo nível de conforto que, em geral, é apresentado por esse tipo
de arranjo de pisos de madeira.
Durante o ato de caminhar de pessoas o piso sofre mobilizações perceptíveis ao usuário,
que freqüentemente são acompanhadas de ruídos que provocam um aumento na sensação de
desconforto aos usuários.
O piso reforçado está localizado na área onde será instalado o Gabinete do Presidente do
Tribunal. Este piso possui um vão livre de 8,60 m, na direção longitudinal (direção onde as
vigas encontravam-se biapoiadas antes do reforço). O reforço foi constituído pela colocação
de vigas de madeira transversais às vigas existentes. Essas vigas transversais foram inseridas
entre as vigas existentes por meio de entalhes realizados na face superior das vigas
longitudinais conforme ilustra a Figura 2. Foram, também, fixadas por meio de parafusos,
chapas de aço nas faces superior das vigas de madeira, nas duas direções do piso, de forma
intercalada, conforme apresentado na Figura 3. As chapas utilizadas apresentam 10 cm de
largura e 10 mm de espessura. Por sua vez, os parafusos utilizados na fixação dessas chapas
estão espaçados de 60 cm e possuem 10 mm de diâmetro.

Além disso, na região central do piso, quatro vigas longitudinais e transversais foram
reforçadas com vigas vagonadas, utilizando-se uma chapa de aço com 5 cm de largura e 10
mm de espessura, distante da face inferior das vigas cerca de 20 cm, Figura 4.

Figura 4 – Vista inferior do piso
3.

ASPECTOS NORMATIVOS SOBRE O CONFORTO A VIBRAÇÕES

Questões relativas à especificação de valores limites normativos de conforto são bastante
delicadas, devido à complexidade relativa ao fenômeno das vibrações e também da resposta
humana às vibrações, sendo essa última influenciada por fatores culturais e sociais dos
usuários. Esse fato pode ser verificado quando se observam as recomendações normativas
brasileiras e internacionais sobre o assunto.
Na mais recente versão da norma ISO 2631-2 (2003), específica para vibrações em
edificações, há a observação de que até o presente momento não é possível fornecer um
balizamento para valores limites de vibração, até que mais informações tenham sido obtidas,
de acordo com as recomendações dessa norma. Vale ressaltar que a antiga versão dessa norma
apresentava valores limites de vibração, e que devido à complexidade do fenômeno e
existência de controvérsias, esses valores limites foram retirados, até que sejam realizados
mais estudos, para que possam ser reapresentados nas próximas versões da norma.
Segundo o Anexo B da ISO 2631-2 (2003), em muitas circunstâncias, o grau de
incômodo e reclamação não pode ser explicado diretamente e unicamente pela magnitude das
vibrações medidas (amplitudes das acelerações e freqüências). Análises dessas reclamações
têm mostrado que outros parâmetros, relacionados à fonte de vibração ou ao resultado das
vibrações (ruído irradiado) influenciam no desconforto dos usuários. A vibração da edificação
pode provocar a vibração do corpo humano, ruídos, movimentação da mobília e de objetos,
bem como a percepção visual do movimento desses objetos. Por isso, para a avaliação do
nível de conforto, todos esses fatores devem ser levados em conta.
A NBR-7190 (1997) recomenda que em construções submetidas a fontes de vibração,
devem ser adotadas disposições construtivas que evitem a presença de vibrações excessivas
na estrutura. No caso particular de pisos sobre os quais as pessoas andem regularmente, como
os de residências e escritórios, a menor freqüência natural de vibração dos elementos da
estrutura do piso não deve ser inferior a 8 Hertz.
O Anexo N da NBR-8800 (1986) refere-se às vibrações em pisos de edifícios. Essa
norma apresenta limites de conforto para pisos, tendo-se como parâmetros o espectro das
acelerações medidas e a taxa de amortecimento. Ela especifica também que os valores
apresentados podem ser tomados como limites para pisos de residência, escritórios e escolas.
Podem ser tomados como metade dos apresentados para locais mais sensíveis, tais como salas

de cirurgia e laboratórios especiais e o dobro dos apresentados para o caso de ocupações
industriais. Na Figura 5 é apresentado o diagrama recomendado pela NBR-8800 para a análise
de conforto. Nesse diagrama, o espectro de acelerações é medido em porcentagem da
aceleração da gravidade (g).

Figura 5 - Diagrama para análise de conforto da NBR-8800
Diante das diferenças encontradas nas recomendações normativas, é possível um piso
atender a especificação de uma determinada norma técnica e estar em desacordo com uma
outra. Esse foi o caso do piso misto de madeira-concreto estudado por ALVIM, VELOSO et
al. (2000). Neste trabalho verificou-se que o piso atendia a especificação da NBR-7190
quanto ao estado limite de vibrações, pois a primeira freqüência natural do piso é da ordem de
16 Hz, entretanto estava em desacordo com os limites de conforto da versão anterior da norma
ISO 2631-2.
Do estado atual da arte sobre assunto sabe-se que os seres humanos em pé têm uma maior
percepção a vibração vertical (sentido pé-cabeça) quando as freqüências estão compreendidas
na banda de 4 a 8 Hz, FUSCO (1997).
4.

PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS

A norma ISO 2631-1 (1997) especifica que a principal grandeza para análise das
magnitudes das vibrações são as acelerações. Nos casos em que o fenômeno ocorre sob baixas
freqüências e baixas amplitudes, como é caso de vibrações em edificações, as medidas

poderão ser realizadas em termos de velocidades e posteriormente transformadas em
acelerações. No presente estudo, os acelerômetros empregados estavam ajustados para
realização de medidas em velocidade, e as acelerações foram obtidas diretamente pela
derivação do sinal.
Ainda segundo a ISO 2631-1, as vibrações devem ser medidas de acordo com um sistema
de coordenadas, e no ponto em que se considera que a vibração atinja o corpo humano. No
caso do piso em estudo, as vibrações ocorrem fundamentalmente na vertical e são percebidas
pelos pés dos usuários, e por isso os acelerômetros foram posicionados diretamente sobre o
piso, na posição vertical.
O estudo foi realizado no piso reforçado que possui vão livre longitudinal de cerca de
8,60 m e no piso adjacente a este que possui o arranjo original (sem reforço), porém com vão
longitudinal de cerca de 8,90 m. Ambos os pisos possuem o mesmo vão transversal e vigas
longitudinais com seções semelhantes. Portanto, apesar da pequena diferença de vãos, os
resultados poderão ser comparados diretamente para se verificar a eficiência do reforço.
Para a realização das medições das vibrações foram empregados até oito piezoacelerômetros para medidas em baixa freqüência com microcircuito embarcados, Figura 6. Os
acelerômetros foram ligados a um sistema de aquisição de dados acoplado a um
microcomputador portátil, como mostra a Figura 7.

No piso reforçado as vibrações foram medidas em três diferentes arranjos e no piso original
em somente um arranjo, Figura 8.

Figura 8 - Posicionamento dos acelerômetros segundo o arranjo 1 do piso reforçado

Foram realizados dois tipos de ensaios nos pisos, sendo um deles o de vibração livre,
fazendo-se pessoas pular sobre o piso, e o outro a monitoração das vibrações induzidas pelo
ato de caminhar, como mostrado nas figuras 9 e 10.

As freqüências naturais foram determinadas nas duas situações, pelas amplitudes dos
espectros obtidos, através do Método e Detecção de Pico (pick picking), associado ao Método
da Banda de Meia Potência para determinação do amortecimento correspondente ao primeiro
modo de vibração.
No método da banda de meia potência, a determinação da taxa de amortecimento modal,
ξ, é realizada a partir das freqüências, f1 e f2 correspondentes a Xmax/ 2 , onde Xmax
corresponde ao pico máximo, empregando-se a expressão 1, conforme é apresentado por
CLOUGH & PENZIEN (1993).
ξ=

f 2 − f1
.
f 2 + f1

(1)

As freqüências naturais, as taxas de amortecimentos, e os correspondentes modos de
vibração foram também identificados com a aplicação do método dos Subespaços
Estocásticos, como proposto por PEETERS (2000). Neste método as séries temporais são
convenientemente alocadas em uma matriz de Hankel, e com a utilização de técnicas
numéricas avançadas como fatoração QR e decomposição em valores singulares (SVD) podese modelar o fenômeno da vibração através de uma equação de regressão.
5.

RESULTADOS OBTIDOS

5.1 Piso reforçado
Na Figura 11 estão apresentadas as séries temporais de acelerações medidas em mm/s2,
no momento em que o piso foi submetido ao caminhar aleatório de pessoas. Verifica-se que as
amplitudes de aceleração de pico a pico são da ordem de 1.600 mm/s2.

Figura 11 - Séries temporais de acelerações medidas em mm/s2 devido o caminhar das
pessoas sobre o piso, arranjo 1
Na Figura 12 estão apresentados os espectros de acelerações, obtidos pela aplicação da
transformada das séries temporais da Figura 11 para o domínio da freqüência. Pode-se
verificar que a primeira freqüência natural do piso, determinada pelo método de detecção de
pico, é de 6,64 Hz.

Figura 12 - Espectros de acelerações em mm/s2 (RMS), arranjo 1

A primeira freqüência também foi determinada utilizando-se o método do Subespaço
Estocásticos (SSI-Data), o qual consiste em um método mais moderno que o anterior
(detecção de pico). Variando-se a ordem da regressão utilizada para modelar a vibração do
piso, pôde-se criar um diagrama de estabilização, Figura 13, a partir do qual se identifica os
parâmetros modais da estrutura. Esse método foi desenvolvido em uma plataforma Matlab em
pesquisa de Mestrado desenvolvida no âmbito do NiCAE – Núcleo de Instrumentação e
Computação Aplicada à Engenharia da Universidade Federal do Pará.

Figura 13 – Diagrama de estabilização
A utilização de mais de um método de identificação se justifica pela maior precisão na
determinação desses parâmetros. Na tabela 1 é estabelecida uma comparação entre os
parâmetros determinados em ambos os métodos, e observa-se que os valores encontrados
estão próximos.
Tabela 1 – Resultados obtidos pelos métodos de detecção de
pico e subespaço estocástico para o piso reforçado
Método de Detecção de
Método do Subespaços
Pico
Estocásticos
f = 6,64
f = 6,75
ξ = 0,03
ξ = 0,03

Para determinação da freqüência natural do piso foram realizados ensaios de vibração
livre, fazendo-se pessoas saltarem sobre o piso. Na Figura 14 estão mostradas as séries
temporais de velocidade para vários saltos sobre o piso. O livre decremento das velocidades,
Figura 15, foi obtido ao se separar um trecho da série correspondente a um salto.

Figura 14 - Série temporal de velocidades medidas em mm/s devido o pular de pessoas sobre
o piso, arranjo 1

Figura 15 - Trecho em vibração livre após o pular, velocidades medidas em mm/s, arranjo 1
Da Figura 15, verifica-se que uma análise simplificada da série no domínio do tempo
conduz a valores de freqüência da mesma ordem de grandeza que os obtidos por meio da
análise no domínio da freqüência realizado anteriormente.

A determinação da taxa de amortecimento para o primeiro modo foi realizada
empregando-se o Método da Banda de Meia Potência em dois dos espectros apresentados na
Figura 12.
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Figura 16- Espectro de acelerações medido Figura 17 - Espectro de acelerações medido
pelo acelerômetro 24 no arranjo 1, valores pelo acelerômetro 20 no arranjo 1, valores
medidos em (g)
medidos
Os parâmetros f1, f2, Xmax e Xmax/ 2 para o emprego da expressão 1, estão mostrados
nas figuras Figura 16 e Figura 17. Observando essas figuras, verifica-se que a taxa de
amortecimento do primeiro modo é de 3%.
A análise de conforto seguindo-se as recomendações da NBR-8800 foi realizada a partir
dos espectros de aceleração da Figura 12, porém fazendo a transformação de unidades de
mm/s2 para (g).
Devido a taxa de amortecimento do piso ser de 3%, tomou-se a curva limite apresentada
na Figura 5, que corresponde a acelerações de 0,015 g na banda de 1 a 8 Hz. Esse limite
corresponde a curva em vermelho dos diagramas da Figura 18. Por sua vez, as curvas em azul
e em preto correspondem aos critérios para locais mais sensíveis e para ambientes industriais,
respectivamente. Os diagramas para análise de conforto estão apresentados na Figura 18.
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Figura 18 - Análise de conforto a partir dos espectros de aceleração medidos no arranjo 1,
acelerações medidas em (g) RMS
Na Figura 18, verifica-se ainda que o piso atende aos critérios de conforto para pisos
residenciais e até mesmo o critério estabelecido para ambientes mais sensíveis.
5.2 Piso com arranjo original

Para o piso original (sem reforço) empregaram-se os mesmos procedimentos utilizados
no estudo de vibrações do piso reforçado. Foram também realizadas monitorações das
vibrações devido ao caminhar de pessoas no piso com arranjo original adjacentemente ao piso
reforçado. O vão livre longitudinal deste piso é de 8,90 m.
As séries temporais de aceleração medidas durante o caminhar das pessoas estão
mostradas na Figura 19.

Figura 19 - Série temporal de acelerações medidas em mm/s2 devido ao caminhar das pessoas
sobre o piso
Na Figura 19, verifica-se que as amplitudes de aceleração medidas de pico a pico são da
ordem de 4000 mm/s2.
Os espectros correspondentes às séries temporais da Figura 19 estão apresentados na
Figura 20.

Figura 20 - Espectros de acelerações medidas em mm/s2 devido o caminhar das pessoas sobre
o piso

O procedimento utilizado para determinação dos parâmetros modais de vibração do piso
reforçado também foi empregado para identificação dos parâmetros do piso sem reforço.
Sendo também utilizado o método de detecção de picos associado ao da banda de meia
potência, e o método dos subespaços estocásticos cujo diagrama de estabilização é mostrado
na, Figura 21.

Figura 21 - Diagrama de estabilização obtido a partir das séries temporais do piso original
(sem reforço)
A determinação da taxa de amortecimento para o primeiro modo de vibração foi realizada
de maneira idêntica ao piso reforçado. Das Figuras 22 e 23 verifica-se que a taxa de
amortecimento do piso é de 8%.
4.725.544

4.685.52
0.014

0.014

0.013486

0.013
0.012

0.012

0.01

0.01
9.192×10

acel20
g
fit( z )
g

ξ :=

0.006

acel27

5.52 − 4.68
5.52 + 4.68

ξ=

0.008

g

0.006

0.002

0.002

5

1.326 .10

2

4

6

8
freq , z

10

ξ=

0.082
0.004

0

ξ :=

fit ( z )

0.004

1.122 .10

−3

9.536×10

−3

g

0.008

12

14

16

5.544 − 4.72
5.544 + 4.72
0.08

5

0

2

4

6

8

10

12

14

16

freq , z

Figura 22 - Espectro de acelerações medido Figura 23 - Espectro de acelerações medido
pelo acelerômetro 20 no arranjo 1, valores pelo acelerômetro 27 no arranjo 1, valores
medidos em (g) (RMS)
medidos em (g) (RMS)
Os resultados obtidos em ambos os métodos são comparados na Tabela 2, e verifica-se
que a primeira freqüência natural do piso é da ordem de 5 Hz.

Tabela 2 – Resultados obtidos pelos métodos de detecção
de pico e subespaço estocástico para o piso sem reforço
Método de Detecção de
Pico
f = 5,08
ξ = 8%

Método do Subespaços
Estocásticos
f = 4,98
ξ = 8,4%

5.3 Comparação dos resultados

Na Tabela 3 está apresentada uma comparação dos resultados obtidos para o piso
reforçado e o piso de arranjo original.
Tabela 3 – Comparação dos valores obtidos para o piso reforçado e o com arranjo original
Freqüência natural –
primeiro modo
(Hz)

Amplitude de
acelerações – série
temporal
mm/s2 (pico a pico)

Taxa de
amortecimento –
primeiro modo
(%)

Piso reforçado

6,64

1600

3

Piso original

5,08 (5,44)

4000

8

Diferença (%)

30,7 (22,05)

-60

Diferença = [(valor do piso reforçado)-(valor do piso original)]/( valor do piso original)
Os valores entre parênteses foram obtidos corrigindo-se a freqüência do piso original para
um piso equivalente com vão de 8,6 m, mesmo vão do piso reforçado, para uma melhor
comparação entre as freqüências. Sabe-se que a freqüência natural de uma viga biapoiada é
inversamente proporcional ao valor ao quadrado do vão. Desta forma, para a correção da
freqüência do piso com arranjo original foi realizada empregando-se a expressão 2.
L2piso _ original

f corrigida = f piso _ original
.
L2piso _ reforçado

(2)

Dos resultados da Tabela 3, verifica-se que o piso reforçado apresentou um aumento na
primeira freqüência natural da ordem de 22% que um piso original de mesmo vão. Além
disso, no piso reforçado houve uma redução da ordem de 60% das acelerações medidas, em
relação a o piso original.
Entretanto, o piso original apresentou uma maior taxa de amortecimento que o piso
reforçado. Este fato pode ser justificado pela presença de grande parte do assoalho. Apenas
uma região foi removida para a fixação dos sensores, como pode ser observado na Figura 1. A
presença de tábuas fixas ao vigamento provavelmente agiram como elementos dissipadores,
aumentando o amortecimento do sistema.

6.

ANÁLISE COMPUTACIONAL

Além das análises experimentais, dois modelos numéricos baseados no Método dos
Elementos Finitos foram elaborados no programa SAP 2000.
Nos modelos numéricos, foi considerado como valor do módulo de elasticidade da
madeira o valor especificado pela norma NBR-7190, para classe C60 Dicotiledôneas e um
valor do coeficiente de modificação, Kmod=0,8, correspondente a classe de umidade 4. A
seção transversal das vigas consideradas nas análises foi de 20 centímetros de altura e 25
centímetros de largura.
No caso do modelo numérico do piso reforçado, não foi considerado a presença das vigas
vagonadas e o cálculo dos valores de rigidez efetivas das vigas reforçadas com chapas de aço
foi realizado seguindo-se as recomendações do EUROCODE 5, conforme apresentado em
VELOSO et. al (2006).
Nas Figura 24 e Figura 25 estão apresentados os resultados das análises modais
computacionais dos dois pisos.

f=6,05 Hz
f=5,01 Hz

Figura 24 - Primeira freqüência natural de Figura 25 – Primeira freqüência natural
vibração do piso reforçado
de vibração do piso com arranjo original
Verifica-se que o valor da freqüência natural do piso original obtida computacionalmente
ficou muito próximo dos obtidos pela análise experimental pelos dois diferentes métodos. No
caso do piso reforçado, a diferença encontrada foi de 10%. Essa diferença é atribuída a não
consideração da viga vagonada. Portanto, verifica-se que a presença da viga vagonada elevou
a freqüência natural do piso em 10%, em relação ao reforço realizado com vigas transversais e
chapas de aço.
7.

CONCLUSÕES

Baseando-se nas análises realizadas, as principais conclusões deste trabalho são as
seguintes.
a) Arranjos estruturais constituídos por vigas biapoiadas de seção transversal maciça que
suportam um assoalho compostos por uma camada simples de tábuas dispostas
transversalmente às vigas, semelhantes ao do piso original são pouco eficientes no que diz
respeito ao conforto às vibrações. O piso se comporta, basicamente, como um conjunto de
vigas isoladas. Por isso, no ato de caminhar de pessoas há mobilizações localizadas do piso e
que frequentemente são acompanhadas de ruídos, os quais fazem com que seja aumentada a
sensação de desconforto dos usuários.

b) O reforço (chapas metálicas e vigas vagonadas) contribui para elevar a primeira freqüência
natural em cerca de 22% e também para um melhor desempenho frente às vibrações
proporcionando uma redução das amplitudes das acelerações da ordem de 60% em relação ao
arranjo original, conforme pode ser verificado nos resultados da Tabela 3. A redução nessas
amplitudes pode ser justificada pelo fato de que o piso reforçado apresentar um
comportamento de placa.
c) A viga vagonada aumentou a primeira freqüência natural do piso em cerca de 10% em
relação ao reforço somente com vigas transversais e chapas de aço, conforme pode ser
observado pelos resultados da análise computacional, Figura 24.
d) o piso reforçado atende as especificações normativas da NBR-8800, quanto ao conforto a
vibrações, Figura 18, mesmo considerando um critério mais rigoroso para ambientes
especiais, tais como salas de cirurgia e laboratórios especiais.
e) Entretanto, o piso reforçado não atende as recomendações normativas da NBR-7190 quanto
ao estado limite de vibrações, pois a primeira freqüência natural do piso é de 6,64 Hz que é
abaixo do valor especificado de 8 Hz.
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