
Resumo 

Nos últimos tempos tem-se verificado o aumento gradual do nível sonoro da generalidade dos 

ambientes devido ao desenvolvimento da concentração urbana e à mecanização generalizada de 

todos os equipamentos. O conforto acústico já há muito se considera confinante com os aspectos de 

saúde, em virtude de na sua ausência se manifestarem efeitos muito diversos, que podem atingir o 

trauma psíquico. Estes dois factores conjugados fazem com que a acústica em edifícios mereça um 

tratamento mais cuidado e generalizado do que se tem verificado. A falta de conhecimentos e a 

excessiva componente teórica dos livros que tratam este tema são, em meu entender, o principal 

factor para a manutenção desta situação. Na presente dissertação é feita uma abordagem teórica, 

propositadamente sucinta, aonde são indicados os conceitos indispensáveis à elaboração de um 

estudo acústico de um edifício. Com base nas exigências expressas no Regulamento Geral Sobre o 

Ruído, descrevem-se as exigências funcionais sob o ponto de vista do conforto acústico para os 

edifícios escolares e de habitação, fazendo comparação com as exigências francesas para o mesmo 

tipo de edifícios. De uma forma ordenada cronologicamente apresentam-se as intervenções 

necessárias dos técnicos nas fases de anteprojecto, projecto e execução e ainda os cuidados a ter 

com a manutenção e prevenção de patologias. Por último apresentam-se as condições técnicas de 

execução dos trabalhos que se encontram com maior frequência no projecto deste tipo de edifícios.  

Abstract 

Lately it is possible to verify the gradual increament of noise level in the main environment due to the 

development of urban concentration and to the widespread mecanization of all the equipments. The 

acoustics confort has been conected with health, thus it is know that its asence can cause 

psychological stress or damage. The soth factores together lead to a more special and generalized 

treatment that the acoustics in building diserves and hasn't got till now. The lack of Knowledge and the 

excessive theoretical component of the books that deal with the issue are, in my point of view, the 

main factors to maintain this situation. In the present dissertation a theoretic allusion is done, brief on 

purpose, where the indispensable concepts to the "general regulation about noise", the functional 

exigences are descrited, on the point of view of the acoustics confort for building like schools and 

residences, makeing a comparison with the french exigences towards the same kind of buildings. On a 

chronological way the necessary interventions of the engineers are presented in the different phases 

of the project and its execution and also the necessary care with maintenance and prevention of 

pathologies. Finally the technical conditions of execution of works that are usually found in the project 

of this kind of buildings are presented.  


