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RESUMO 

As piscinas, são em geral espaços de caráter recreativo e de lazer que promovem a prática de atividade 

física por parte das diversas faixas etárias.  

Centrou-se o presente estudo nas piscinas públicas cobertas, uma vez que estas apresentam certas carac-

terísticas que lhe conferem valores de ruído excessivos e deficiente inteligibilidade de discurso. As ca-

racterísticas destes espaços, associadas ao movimento da água, à música utilizada nas aulas, aos apitos 

resultantes no controlo das atividades e à presença dos alunos implica valores de pressão sonora exces-

sivos. 

Importante referir que é fulcral garantir a inteligibilidade da palavra, essencialmente por razões de se-

gurança, dada a presença de crianças, as quais recebem frequentemente instruções, quer por parte dos 

instrutores, quer por parte dos nadadores salvadores. 

De salientar que as deficiências ao nível da Acústica, nomeadamente o excessivo tempo de reverberação, 

surgem frequentemente neste tipo de espaços, pelo facto de coexistirem superfícies acusticamente “du-

ras” (água, piso, teto, paredes) e também pela corrente aplicação de superfícies de vidro, que permitem 

a passagem da luz natural. 

Neste sentido, para a avaliação do conforto e desempenho acústico analisaram-se os resultados dos pa-

râmetros medidos in situ – tempo de reverberação, nível sonoro de ruído de fundo com e sem ocupação 

e RASTI. As piscinas públicas cobertas alvo de estudo nesta dissertação foram as piscinas Aurora Cu-

nha, Granja-Semicoberta, Lever e Vila D’Este, localizadas em Vila Nova de Gaia 

Os resultados obtidos indicam Tempos de Reverberação médios (500-2k Hz) entre 3,9 e 5,2 segundos. 

Os níveis sonoros encontrados situam-se entre os 64 e os 77 dB(A), com máquinas ligadas e entre os 46 

e 55 dB(A), com máquinas desligadas. 

Relativamente ao RASTI, os resultados oscilaram entre 0,26 e 0,29 para o ensaio com máquinas ligadas 

e entre 0,34 e 0,39 para o ensaio com máquinas desligadas. 

Aplicou-se o Método Multicritério à amostra, através de um algoritmo, que quantifica num único índice, 

a qualidade acústica global das piscinas públicas interiores. Designou-se este índice por Parâmetro Glo-

bal de Análise Acústica (PGAA). 

De modo a obterem-se tempos de reverberação inferiores aos exigidos pelo RRAE, apresentam-se di-

versas soluções de tratamento acústico e respetivas análises de custo de correção acústica, para as quatro 

piscinas da amostra. A aplicação da massa projetada k-13 standard (25 mm) em toda a área de superfície 

do teto das piscinas e a instalação de baffles Stratocell Whisper (2,4 m x 1,2 m), garantem resultados 

semelhantes, permitindo reduzir o TR médio (500-2k Hz), em cerca de 3 a 4 segundos.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Acústica, Piscinas, Tempo de Reverberação, RASTI, Ruído de Ocupação. 
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ABSTRACT 

The swimming pools are generally recreational and leisure spaces that promote the practice of physical 

activity by the various age groups.  

The present study is focused on covered public swimming pools since they have certain characteristics 

that give them excessive noise values and poor speech intelligibility. The characteristics of these spaces, 

associated with the water movement, music, whistles in the control of activities and the presence of 

students imply excessive sound pressure values. 

It’s important to note that it’s essential to ensure intelligibility of the word, essentially for safety reasons, 

given the presence of children, who often receive instructions from both instructors and lifeguards. 

It should be noted that deficiencies in terms of acoustics, namely the excessive time of reverberation, 

often appear in this type of spaces, due to the fact that acoustically "hard" surfaces coexist (water, floor, 

ceiling, walls) and also due to the current application of glass surfaces, which allow the passage of 

natural light. 

In this sense, for the evaluation of comfort and acoustic performance, the results of the parameters meas-

ured in situ - reverberation time, sound level of background noise with and without occupation and 

RASTI - were analyzed. The public indoor swimming pools studied in this dissertation were: Aurora 

Cunha, Granja-Semicoberta, Lever and Vila D'Este swimming pools, located in Vila Nova de Gaia. 

The results obtained indicate mean Reverberation Times (500-2k Hz) between 3,9 and 5,2 seconds. 

The sound levels found are between 64 and 77 dB(A), with machines on and between 46 and 55 dB(A), 

without machines running. 

Regarding the RASTI, the results oscillated between 0,26 and 0,29 for the test with machines on and 

between 0,34 and 0,39 for the test without machines running. 

The Multicriteria Method was applied to the sample, through an algorithm that quantifies in a single 

index, the overall acoustic quality of indoor public swimming pools. This index was named Global 

Parameter of Acoustic Analysis (PGAA). 

In order to obtain reverberation times lower than those required by the RRAE, several acoustic treatment 

solutions and respective acoustic correction cost analyses are presented for the four sample pools. The 

application of the standard k-13 (25 mm) projected mass on the entire surface area of the swimming 

pools and the installation of Stratocell Whisper baffles (2.4 m x 1.2 m), guarantee similar results, allow-

ing to reduce the average TR (500-2k Hz), in about 3 to 4 seconds.  

 

KEYWORDS: Acoustics, Pools, Reverberation Time, RASTI, Occupancy Noise. 
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SÍMBOLOS, UNIDADES, ACRÓNIMOS E ABREVIATURAS 

A   (m2)  Absorção sonora 

Aj   (m2)   Absorção sonora localizada 

AC  (-)   Articulation Class 

AI   (-)   Articulation Index 

Aj   (m2)   Absorção sonora localizada 

B   (Hz)   Largura de banda 

c   (m/s)   Celeridade 

D   (min)   Duração do ruído 

𝐷𝑛𝑇  (dB)   Isolamento sonoro padronizado  

d   (m)   Largura da caixa de ar 

e   (cm)   Espessura da placa perfurada 

Eabsorvida  (J)   Energia absorvida 

Eincidente   (J)   Energia incidente 

f   (Hz)   Frequência 

f0   (Hz)   Frequência central 

f1   (Hz)   Frequência limite inferior 

f2   (Hz)  Frequência limite superior 

G   (-)  Índice de direccionalidade  

H  (m)   Pé-direito 

I   (W/m2)   Intensidade sonora 

I0  (W/m2)   Intensidade sonora de referência 

l   (m)   Comprimento do gargalo/pescoço do ressoador de cavidade 

𝐾𝑡𝑜𝑛𝑎𝑙                 (dB(A))  Constante que poderá existir para penalizar (com 3 dB(A)) ruídos com 

componentes tonais 

L   (dB(A))   Valor global do nível sonoro ponderado com o filtro A  

𝐿1  (dB)   nível médio de pressão sonora no local emissor  

𝐿2  (dB)  nível médio de pressão sonora no local recetor  

L10   (dB)   Nível de pressão sonora que num dado intervalo de tempo é excedido 

em 10% da duração temporal desse intervalo 

L50   (dB)   Nível de pressão sonora que num dado intervalo de tempo é excedido 

em 50% da duração temporal desse intervalo 

 

L95   (dB)   Nível de pressão sonora que num dado intervalo de tempo é excedido 

em 95% da duração temporal desse intervalo 
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LA   (dB)   Valor global do nível sonoro ponderado com o filtro A 

LAeq   (dB)   Nível sonoro contínuo equivalente ponderado com o filtro A 

LAr,nT   (dB)   Nível de avaliação do ruído particular de equipamentos do edifício 

LI  (dB)   Nível de intensidade sonora 

Li  (dB)   Nível de pressão sonora da fonte i 

Llin   (dB)   Nível de pressão sonora global 

Ln   (m)   Comprimento da Nave 

LN   (dB)   Nível de pressão sonora estatístico 

LnAT                    (dB) Nível de pressão sonora normalizada gerado pelos equipamentos do 

edifício 

Lp   (dB)   Nível de pressão sonora 

Lsoma   (dB)   Nível de pressão sonora resultante 

LW   (dB)   Nível de potência sonora 

m   (kg/m2)   Massa superficial 

m′   (m-1)   Absorção sonora do ar (volúmica) 

NRC   (-)   Noise Reduction Coefficient 

P   (%)   Percentagem de área perfurada 

p   (Pa)   Pressão sonora 

p0   (Pa)   Pressão sonora de referência 

patm   (Pa)   Pressão atmosférica normal 

pef   (Pa)   Pressão eficaz ou RMS (root mean square) 

p(t)   (Pa)  pressão instantânea  

𝑝𝑡    (dB)  pressão sonora total eficaz  

𝑝𝑖  (dB)   pressão sonora eficaz resultante da fonte i  

P(t)   (Pa)   Pressão instantânea 

Pmax  (Pa)   Pressão sonora máxima da onda estacionária 

Pmin   (Pa)   Pressão sonora mínima da onda estacionária 

Q   (-)   Coeficiente de direcionalidade da fonte sonora 

r   (m)   Raio 

R   (dB)  redução sonora  

𝑅 ′    (dB)  redução sonora aparente  

RASTI   (-)   Rapid speech transmission index 

S   (m2)   Área 

Si  (m2)   Superfície real do material i 
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SIL  (-)   Speech interference level 

STI   (-)   Speech transmission index 

SWR   (-)   Standing wave ratio 

T    (K) (s) (s) Temperatura; tempo; período  

T0    (0,5 s)  Tempo de reverberação de referência  

TR   (s)   Tempo de reverberação 

V   (m3)   Volume 

Vn   (m3)   Volume da Nave 

W   (W)   Potência sonora 

W0   (W)   Potência sonora de referência 

α   (-)   Coeficiente de absorção sonora 

αi  (-)   Coeficiente de absorção sonora do material i 

αs                      (-) Coeficiente de absorção sonora da amostra testada em câmara rever-

berante 

αw   (-)   Coeficiente de absorção sonora ponderado 

θ  (ºC)   Temperatura em graus Celsius 

λ   (m)   Comprimento de onda  

ρ   (kg/m3 )  Massa volúmica 

 

 

AVAC   Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado 

AC  Piscina Municipal Aurora Cunha 

EUA   Estados Unidos da América 

FEUP   Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto 

FS   Fonte sonora  

G   Piscina Municipal da Granja-Semicoberta 

HR   High Resilience 

I   Incerteza (RRAE)  

ISO    International Organization for Standardization 

L   Piscina Municipal de Lever 

LAfeup   Laboratório de Acústica da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto 

NC   Noise Criterion 

NIPTS    Noise induced permanent threshold shift 

NR   Noise Rating 

OMS   Organização Mundial de Saúde 

Pa    Pascal (unidade de media) 

PA    Sistema de avisos públicos (avisos sonoros) (Public Adress)  

P1    Ponto ou posição de medição número 1  

P2    Ponto ou posição de medição número 2  
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P3    Ponto ou posição de medição número 3 

P4    Ponto ou posição de medição número 4 

P5   Ponto ou posição de medição número 5 

P6   Ponto ou posição de medição número 6 

P7    Ponto ou posição de medição número 7 

PET   Polietileno tereftalato 

PU   Poliuretano 

PVC   Policloreto de vinilo 

RASTI    Rapid Speech Transmission Index  

RGR   Regulamento Geral do Ruído 

RRAE   Regulamento dos Requisitos Acústicos dos Edifícios  

RF    Ruído de Fundo 

VD    Piscina Municipal de Vila D’Este 

STI    Speech Transmission Index 

UTAS  Unidades de tratamento de ar  
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1 
INTRODUÇÃO 

 

 

1.1. ENQUADRAMENTO E OBJETIVOS 

Todos os edifícios, projetados e concebidos pelo ser humano, visam cada vez mais atingir níveis de 

conforto elevados. Quando se reflete sobre o conceito de conforto, surge automaticamente em qualquer 

cérebro, informação intimamente ligada a temperaturas adequadas, boa iluminação e organização dos 

espaços, bem com um esquema de arquitetura apelativa e um forte sentimento de segurança. Talvez por 

não ser um problema evidente e de fácil resolução, observa-se que o comportamento acústico nem sem-

pre é tido em conta, razão pela qual muitas vezes certos espaços aparentemente confortáveis não conse-

guem atrair visitantes e assim tirar partido do seu potencial. 

Cada espaço apresenta distintas exigências ao nível da Acústica, em função do respetivo uso, condição 

que torna o estudo do conforto acústico desafiante.  

As piscinas são cada vez mais utilizadas, uma vez que existe uma relação de proporcionalidade direta 

entre a prática desportiva e a melhoria da qualidade de vida e bem-estar. Apesar disso, estes espaços 

podem ser simultaneamente indutores de risco para aqueles que os frequentam por muitas horas diárias.  

No caso particular de piscinas públicas interiores, a constante interação e movimentação de pessoas 

(principalmente crianças) na água, tende a gerar níveis de pressão sonora elevados, também causados 

pela música utilizada nas aulas, bem como os tradicionais apitos. 

Como consequências surgem dificuldades ao nível da comunicação e audição de avisos sonoros, o que 

pode gerar situações infelizes ao nível da segurança. O ruído que se faz sentir no interior destes recintos 

é também motivo de alarme no que toca à saúde dos profissionais da área da Educação Física (Treina-

dores, Professores, Monitores e Personal Trainers-PT) que permanecem nas piscinas por longos perío-

dos diários.  

As principais preocupações acústicas consistem na redução do Tempo de Reverberação, diminuição do 

Ruído de fundo e em assegurar a inteligibilidade da palavra. 

O objetivo desta dissertação é o estudo e caracterização acústica das piscinas públicas interiores e para 

isso serão realizados alguns ensaios in situ, considerando uma amostra de quatro piscinas, todas elas 

localizadas em Vila Nova de Gaia. Os três parâmetros acústicos em análise são o Tempo de Reverbera-

ção, Ruído de Fundo e o RASTI. 

Com base no resultado das medições, é possível tirar conclusões relativamente ao conforto e comporta-

mento acústico das piscinas, sendo por isso possível estabelecer uma comparação com uma piscina de 
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referência. Face aos resultados obtidos nos ensaios, apresenta-se duas propostas de tratamento acústico 

para cada uma das piscinas da amostra. 

 

1.2. ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

A dissertação está dividida em seis capítulos: 

O primeiro e presente capítulo, “Introdução”, enquadra o tema em análise e sintetiza os principais obje-

tivos deste trabalho, bem como a sua estruturação.  

O segundo capítulo, “Conceitos e Definições”, visa explicitar conceitos da Acústica, essenciais para a 

compreensão das temáticas abordadas. 

O terceiro capítulo, “Estado da Arte”, inicia-se pela contextualização histórica das Piscinas Públicas 

Interiores. Efetua-se também uma abordagem no âmbito da influência das características espaciais na 

acústica. Posteriormente estabelecem-se os requisitos acústicos dos parâmetros analisados e como refe-

rência destaca-se alguns exemplos de Piscinas Públicas Interiores que sofreram intervenções acústicas. 

O quarto capítulo, “Caracterização da Amostra”, consiste na introdução das piscinas públicas interiores 

em estudo: Piscina Aurora Cunha, Piscina da Granja-Semicoberta, Piscina de Lever e Piscina de Vila 

D’Este. Para uma melhor compreensão da amostra são definidas a localização, a data de inauguração e 

os principais materiais e revestimentos utilizados (piso, teto, paredes). 

O quinto capítulo, designado por “Ensaios”, baseia-se na explicação das medições executadas in situ, 

expondo o modo como se desenvolvem os ensaios e analisando objetivamente os resultados das variá-

veis calculadas. São apresentadas certas sugestões de melhorias, com vista a diminuir os tempos de 

reverberação e níveis sonoros excessivos, que caracterizam as piscinas da amostra em estudo. As duas 

soluções de tratamento acústico propostas, são previamente exploradas no terceiro capítulo. 

O sexto capítulo, “Aplicação do Método Multicritério à Amostra”, apresenta um algoritmo que quanti-

fica, num único índice, a qualidade acústica global das piscinas públicas interiores, o qual se designa 

por Parâmetro Global de Análise Acústica (PGAA).  

O sétimo e último capítulo, com o título “Conclusões”, evidencia as conclusões retiradas da presente 

dissertação, bem como sugestões com vista a desenvolver e potenciar o tema em questão, em possíveis 

futuros desenvolvimentos. 
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2 
CONCEITOS E DEFINIÇÕES 

 

 

2.1. INTRODUÇÃO 

A Acústica é o ramo da Física onde se analisa e estuda as ondas sonoras. Esta abrange múltiplas áreas 

do conhecimento, sendo que se irá destacar e pormenorizar a Acústica de Edifícios, ao longo deste es-

tudo. A Acústica de Edifícios moderna nasceu no início do século XX com o físico W. C. Sabine, embora 

no século I d. C. o arquiteto romano Vitruvius tenha escrito De Architectura, livro no qual definiu algu-

mas regras de como construir de modo a obter-se um som apropriado em anfiteatros. [1]  

Este capítulo visa essencialmente explicar diversos conceitos base da acústica, bem como expor tópicos 

mais específicos, relativos à acústica de edifícios, de modo a facilitar e agilizar a interpretação de todo 

o conteúdo, objetivos e respetivos resultados obtidos, na corrente dissertação. 

 

2.2. CONCEITOS BASE 

2.2.1. SOM E RUÍDO 

O som é caracterizado por um estímulo sonoro, que fisicamente, consiste na vibração de um meio elás-

tico (ar) que, estimulado por cordas vocais, diapasão, etc., é transmitido às moléculas (ou partículas) 

adjacentes até chegarem ao ouvido, criando-se assim zonas de rarefação e compressão de moléculas que 

se propagam no espaço (fig. 2.1). 

  

Fig. 2.1 - Vibração de uma partícula em torno da sua posição de equilíbrio. [2] 
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Nas situações mais simples e usuais, a propagação do som dá-se no ar sob a forma de ondas esféricas e 

concêntricas, tendo como centro a fonte sonora. Esse centro corresponde ao ponto onde ocorre a altera-

ção da pressão face à pressão atmosférica (fig. 2.2). [1] 

 

Fig. 2.2 - Propagação do som sob a forma de ondas concêntricas sendo a fonte sonora o centro. [3] 

 

A interpretação de todo e qualquer sinal sonoro requer obrigatoriamente o sistema auditivo. Em função 

do ouvinte e das circunstâncias em que se encontra, este pode considerar a alteração de pressão como 

ruído e não como som, facto que resume o caráter subjetivo do som (fig. 2.3). Deste modo, o Som 

corresponde a algo importante e agradável, enquanto que o Ruído representa algo incomodativo ou sem 

importância para o ouvinte.  

O Ruído pode ser considerado ambiental ou ocupacional. De acordo com Decreto-Lei nº 9/2007 [4], 

ruído ambiente pode ser definido como o “ruído global observado numa dada circunstância num deter-

minado instante, devido ao conjunto das fontes sonoras que fazem parte da vizinhança próxima ou lon-

gínqua do local considerado”. O ruído ocupacional está intimamente relacionado com o ruído no local 

de trabalho. [2] 

Deste modo, na corrente dissertação aborda-se também o ruído ocupacional, que surge no interior das 

piscinas e perturba o bom funcionamento das mesmas, tendo até consequências negativas para os traba-

lhadores e utilizadores do espaço em questão. 

Importante frisar que na prática, o estudo do som assenta em três pilares distintos: a pressão, frequência 

e o tempo. [1]   

  

Fig. 2.3 - Diferença entre som e ruído. [2] 
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2.2.2. EFEITOS DO RUÍDO NA SAÚDE HUMANA 

A perda auditiva induzida pelo ruído de origem ocupacional, conhecida na literatura inglesa como noise-

induced permanent threshold shift (NIPTS), pode ser definida como uma perda neurossensorial, bilate-

ral, cumulativa que se manifesta com o passar dos anos. É resultante da exposição crónica ao ruído de 

níveis de pressão sonora elevados (superiores a 80 dB(A)) nos ambientes de trabalho. Com a repetida 

permanência a ruídos intensos as células ciliares perdem a sua capacidade de recuperação face às mu-

danças de posição e partem-se, ocorrendo assim a perda de audição. Não existe ainda possibilidade de 

regeneração dos cílios, facto que torna a perda de audição irreversível. [1, 5] 

Importante referir, que uma pequena surdez parcial é impossível de combater mal surge, uma vez que 

inicialmente o ser humano não consegue ter perceção da mesma. Os efeitos são apenas evidentes, 

quando o núcleo central da perceção da palavra é atingido (fig. 2.4).  

 

Fig. 2.4 - Efeitos das perdas auditivas, num audiograma (adaptado de [1]). 

 

Os sons “audíveis” pelos humanos estão limitados inferiormente pelo limiar da audição e superiormente 

pelo limiar da dor. Com base na fig. 2.5, entende-se que a zona central contempla a música e ruídos 

diversos, enquanto a “palavra” reside exatamente no núcleo, zona onde se sente verdadeiramente a perda 

de audição, tal como se referiu anteriormente. A sensibilidade auditiva situa-se entre os níveis de pressão 

sonora de 0 a 120 dB e entre as frequências de 20 a 20000 Hz. De salientar que, para níveis de pressão 

superiores a 120 dB é muito difícil não sofrer danos permanentes. Com base na escala horizontal com-

preende-se também que o ser humano não é capaz de captar quer infrassons, quer ultrassons (fig. 2.5).  
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Fig. 2.5 - O limiar da audição e o limiar da dor, dos humanos; a zona central que corresponde à música e ruídos 

diversos, e o núcleo central onde se encontra a palavra. [6] 

 

As consequências negativas do ruído não se manifestam única e exclusivamente no domínio da audição. 

Para níveis sonoros superiores a 70 ou 75 dB poderão surgir certos impactos no corpo [1] : 

• Zumbido; 

• Contração dos vasos sanguíneos; 

• Aumento da pressão sanguínea; 

• Aumento do ritmo do batimento cardíaco; 

• Contração muscular, do estômago e abdómen; 

• Aumento da produção de adrenalina e corticotrofina; 

• Ansiedade e stress; 

• Insónias; 

• Possível desequilíbrio do ciclo menstrual; 

• Impotência; 

• Nervos; 

• Fadiga; 

• Menor concentração; 

• Dificuldade de comunicação; 

• Desconforto. 

 

2.2.3. PRESSÃO SONORA 

2.2.3.1. VARIAÇÃO DA PRESSÃO 

A pressão sonora de interesse não é mais do que a diferença entre a pressão ambiente instantânea e a 

pressão atmosférica, a partir da qual o ouvido humano é sensível (expressão (2.1)). [7] 
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                                                                    𝑝(𝑡) = 𝑃(𝑡) − 𝑃𝑎𝑡𝑚                                                         (2.1) 

 

Sendo: 

𝑝(𝑡) - pressão sonora de interesse (Pa); 

𝑃(𝑡) - pressão total (Pa); 

𝑃𝑎𝑡𝑚 - pressão do meio em equilíbrio (Pa). 

 

O ruído resulta da variação das ondas sonoras face a uma situação de referência, isto é, a pressão atmos-

férica normal (𝑃𝑎𝑡𝑚), que é aproximadamente 105 Pa (fig. 2.6).  Tais variações, resultam da ocorrência 

de zonas de compressão e rarefação na propagação das ondas sonoras (fig. 2.7), tal como enunciado no 

subcapítulo 2.2.1. 

 

Fig. 2.6 - Pressão sonora num ponto. [1]   

 

Fig. 2.7 - (A) - Visão instantânea das regiões rarefeitas (baixa pressão) e comprimidas (elevada pressão) de uma 

onda sonora no ar; (B) - A pressão ao longo do tempo traduz-se em ciclos de compressão e rarefação no meio 

elástico estimulado em relação à pressão atmosférica (adaptado de [8]). 
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2.2.3.2. CELERIDADE 

Por celeridade entende-se a velocidade de propagação das ondas sonoras no ar, sendo esta dependente 

do meio em questão e respetiva temperatura. Quanto maior for a densidade do meio maior será o valor 

da celeridade, pois o facto das partículas estarem mais próximas garante uma transmissão mais rápida 

de energia sonora (quadro 2.1.). [1] Com base na fig. 2.8, constata-se também que a velocidade de pro-

pagação do som no ar aumenta ligeiramente com o incremento da humidade relativa. [9] 

Esta variável pode ser descrita pela seguinte expressão: 

                                                                    𝑐 = 20,045√𝑇 (m/s)                              (2.2)                                                                             

com T(K) = 273,15+ 𝜃 (℃) 

Sendo: 

c - celeridade (m/s); 

T - temperatura, em graus kelvin; 

𝜃 - temperatura do ar (℃). 

Domínio de validade da expressão: ar seco e ao nível do mar.  

 

 

Fig. 2.8 - Aumento da velocidade de propagação do som no ar (em %) com a humidade relativa. [10] 

Quadro 2.1 - Velocidade de propagação do som em diversos materiais (adaptado de [11]). 

Meio de Propagação das Ondas Sonoras Velocidade (m/s) 

Ar (20 °C) 343 

Água (20 °C) 1480 

Borracha 1500 

Betão 5000 

Aço 6000 
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2.2.3.3. INTENSIDADE E POTÊNCIA SONORA 

A intensidade (I) e potência sonora (W) são dois parâmetros relevantes para a análise da propagação 

sonora. A intensidade sonora, consiste na quantidade média de energia que atravessa por segundo, uma 

área de 1 m2, normal a essa direção, quantificando-se em W/m2(fig. 2.9).  

 

Fig. 2.9 - Ilustração do conceito de intensidade sonora. [10] 

 

Contrariamente à pressão sonora que representa o som por meio de um campo escalar, a intensidade 

sonora permite avaliar a componente direcional do som, sendo este apresentado como uma grandeza 

vetorial. Com o aumento da distância (r) à fonte sonora, a área de influência (Si) aumenta e a intensidade 

da onda sonora diminui, pois, a energia sonora de propagação mantém-se constante (fig. 2.10). A inten-

sidade do som é inversamente proporcional ao quadrado da distância do ponto de origem. [8] 

 

Fig. 2.10 - Inter-relação entre potência (W) e intensidade sonora (I). A intensidade sonora das ondas esféricas 

reduz-se por um fator de quatro sempre que a distância à fonte duplica (adaptado de [12]). 

 

A potência sonora (W), tratando-se de uma característica da fonte e não do estímulo, representa a energia 

total que num segundo atravessa uma esfera fictícia de raio r centrada na fonte, em watt (W). 

Intensidade, potência e pressão sonora interrelacionam-se do seguinte modo: 

                                                                          𝐼 =
𝑊

4𝜋𝑟2 =
𝑝2

𝜌∙𝑐
 (W/m2)                       (2.3)                                                                             

Sendo: 

I - intensidade sonora (W/m2); 

W - potência sonora (W); 

r - distância (m); 

p - pressão sonora (Pa); 

𝜌 - massa volúmica (ar  ≈ 1,2 kg/m3); 

c - celeridade ≈ 340 (m/s). 
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A intensidade sonora está diretamente relacionada com a variação de pressão sonora e com a amplitude 

da onda (fig. 2.11). Quanto maior a variação de amplitude da onda sonora maior a variação de pressão 

sonora e consequentemente maior a intensidade sonora. 

 

Fig. 2.11 - Amplitude da onda sonora (adaptado de [11]). 

 

2.2.3.4. NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA 

A utilização do decibel (dB) justifica-se não só porque a aplicação de uma escala em pascal seria pouco 

conveniente, mas também pelo facto do ouvido humano não apresentar capacidade de resposta linear 

aos estímulos, mas sim, um comportamento aproximadamente logarítmico. De salientar que a aplicação 

da escala linear em pascal resultaria em valores bastante díspares, motivo pelo qual se considera incon-

veniente fazê-lo (fig. 2.12).  

 

Fig. 2.12 - Nesta nova escala (dB), a relação entre um som correspondente ao limiar da audição humana e um 

som doloroso, abrange apenas 120 unidades. [7] 

 

A adição de vários níveis de pressão sonora não pode ser realizada de uma forma linear, mas sim de 

acordo com a seguinte expressão [9]: 

                                                            p2
t = p2

1 + p2
2+. . . +p2

n                                                     (2.4) 
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Sendo: 

𝑝𝑡 - pressão sonora total eficaz (dB); 

𝑝𝑖 - pressão sonora eficaz resultante da fonte i (dB). 

 

A pressão sonora ( 𝜌)  é convertida em níveis de pressão sonora (L𝜌): 

                                                        Lρ = 20 log
p

p0
 = Lρ = 10 log

p2

p0
2 (dB)                                            (2.5)                                                                             

Sendo: 

Lρ - nível de pressão sonora (dB); 

p - pressão sonora (Pa); 

p0 - pressão sonora de referência (2 × 10−5 Pa). 

 

Importa salientar que a soma de níveis não é algébrica (fig. 2.13). Note-se que a soma de duas fontes 

com igual nível sonoro faz-se do seguinte modo: 

                   Lsoma = 10 log (
p12+p12

p02 ) = 10 log (
2p12

p02 ) =10log 2 + 10 log
p12

p02 = 3+L1                      (2.6)                                                                             

 

Fig. 2.13 - Nível pressão sonora resultante da soma de duas fontes que produzem igual nível de pressão sonora. 

[7] 

 

Se duas fontes sonoras emitem simultaneamente ruídos cujos correspondentes níveis de pressão sonora 

ponderado A diferem em 10 dB(A) ou mais, o ruído resultante do funcionamento das duas fontes terá 

um nível de pressão sonora ponderado A aproximadamente igual ao do mais elevado dos dois ruídos 

(fig. 2.14). O ruído de menor amplitude é, portanto, mascarado pelo de maior amplitude. 

 

Fig. 2.14 - Nível pressão sonora resultante da soma de duas fontes, cujos nível de pressão sonora diferem em 10 

dB(A) (adaptado de [7]). 

 

No caso geral de se pretender N níveis de pressão sonora distintos, aplica-se a seguinte fórmula: 

                             Lsoma = 10 log (10
L1

10 + 10
L2

10+. . . +10
Ln

10) = 10 log ∑ 10
Li

10N
i=1                               (2.7)                                                                             
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Sendo: 

L𝑠𝑜𝑚𝑎 - nível de pressão sonora total resultante da “soma” dos vários sons produzidos (dB); 

L𝑖 - nível de pressão sonora da fonte i (dB). 

É também usual descrever um fenómeno sonoro por meio de outras grandezas, nomeadamente a inten-

sidade sonora (𝐿𝐼) e os níveis de potência sonora (𝐿𝑤), expressos respetivamente por: 

                                                                    LI = 10log
I

I0
 (dB)                                 (2.8)                                                                             

    Lw = 10log
W

W0
 (dB)                                 (2.9)                                                                             

Onde: 

LI - nível de intensidade sonora (dB); 

Lw - nível de potência sonora (dB); 

I - intensidade sonora (W/m2); 

I0 - intensidade sonora de referência (10−12 W/m2); 

W - potência sonora (W); 

W0 - potência sonora de referência (10−12 W). 

 

2.2.3.5. PRESSÃO EFICAZ 

Para aplicações práticas importa possuir um valor de pressão sonora constante que seja representativo 

do mesmo efeito do sinal variável, conhecido por valor eficaz. [9]  

A pressão eficaz pode ser também designada por RMS (root mean square) (fig. 2.15) e define-se pela 

seguinte expressão: 

                                                                                   pef2 =
1

t2− t1
∫ p2 (t)dt                   (2.10)                                  

   

Sendo: 

pef - pressão sonora eficaz (Pa); 

t2 − t1 - intervalo de tempo de variação da pressão sonora p. 

Para sons puros, isto é, sons com apenas uma componente de frequência, a pressão eficaz está relacio-

nada com a pressão máxima: 

                                                                        pef =  
Pmáx

√2
 ≈ 0,71 Pmáx                (2.11)                                                                             

Sendo: 

pef - pressão sonora eficaz (Pa); 

Pmáx - pressão máxima (Pa). 
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Fig. 2.15 - Esquema do RMS. [1]  

 

2.2.3.6. DIRECCIONALIDADE 

Na generalidade as fontes sonoras não são omnidirecionais, isto é, não emitem a mesma energia em 

todas as direções. Tal facto implica, a consideração de dois parâmetros para avaliar essa característica, 

sendo estes o coeficiente de direccionalidade (Q) e o índice de direccionalidade (G). 

O primeiro traduz a relação entre a intensidade acústica propagada numa dada direção (φ,ϕ) e a que na 

mesma direção propagaria uma fonte omnidirecional da mesma potência total. O segundo é calculado 

com base no primeiro e mede-se em dB, aplicando-se a seguinte expressão: 

                                                                                 𝐺(φ, ϕ) = 10 log𝑄(φ, ϕ)                    (2.12)                                                                             

                                                                           𝐺(φ, ϕ) = Lp(φ, ϕ) − LpOMNI                   (2.13)   

 

Para algumas situações-tipo, envolvendo uma fonte sonora omnidirecional, é possível estimar os valores 

do coeficiente de direccionalidade e do índice de direccionalidade. Com base na fig. 2.16 é possível 

observar quatro formas diferentes de posicionar uma fonte omnidirecional numa sala: 

• Centro geométrico da sala, Q=1; 

• Junto a uma parede/teto, Q=2; 

• Posicionamento a meia altura, num canto da sala, Q=4; 

• Colocação num duplo canto, Q=8. 

 

Fig. 2.16 - Valores do coeficiente de direccionalidade e do índice de direccionalidade para quatro localizações 

distintas de uma fonte sonora numa sala. [10] 
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Importa então referir que a localização das fontes sonoras e o nível de ruído emitido estão intimamente 

ligados. Imaginado que, por exemplo, se quer potenciar o efeito sonoro de um dispositivo de alarme, 

conclui-se que o posicionamento no duplo canto seria, assim, mais vantajoso. 

 

2.2.4. FREQUÊNCIA   

2.2.4.1. DEFINIÇÃO 

De modo a caracterizar convenientemente um ruído é necessário recorrer não só à pressão, mas também 

à frequência. Esta última mede-se em hertz (Hz) e representa o número de ciclos de pressão (compressão 

e rarefação) completos por segundo num dado meio (fig. 2.17). 

 

Fig. 2.17 - Ondas: frequências (adaptado de [13]). 

 

No âmbito da Acústica de Edifícios distinguem-se três zonas de frequências distintas (fig.2.18): 

• Frequências graves: 20 a 355 Hz; 

• Frequências médias: 355 a 1410 Hz; 

• Frequências agudas: 1410 a 20000 Hz. 

 

Fig. 2.18 - Sons graves apresentam frequências maioritariamente baixas enquanto que os sons agudos se carac-

terizam por altas frequências. [7] 
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A frequência é também a propriedade que distingue um som puro de um complexo. O primeiro possui 

uma única frequência, enquanto que o segundo diz respeito a ondas sonoras com várias frequências 

distintas (fig. 2.19). 

 

Fig. 2.19 - Um som complexo (C) é constituído por vários sons puros (A e B) (adaptado de [8]). 

 

No caso de um som (ou ruído) corrente, tem-se normalmente um som complexo, sendo caracterizado 

por um espectro sonoro com pelo menos duas barras verticais, as quais materializam as diferentes fre-

quências existentes (fig. 2.20). 

 

Fig. 2.20 - Espectro sonoro de dois sons puros (dois primeiros exemplos) e um som complexo (último exemplo). 

[1]  

 

Para uma melhor caracterização da frequência (f) é importante introduzir a noção de outras duas propri-

edades físicas, nomeadamente o período (T) e comprimento de onda (λ). O comprimento de onda (λ) 

corresponde à mínima distância percorrida pela onda entre dois estados equivalentes de vibração (por 

exemplo pressão máxima), ou, de forma equivalente, a distância que é percorrida pela onda em cada 

ciclo completo de vibração (duas frentes de onda consecutivas) (fig. 2.21). 

Ambas variáveis relacionam-se diretamente com a frequência: 

                                                                                f=1/T                                           (2.14)                                                                             

                                                                                λ=c/f                                           (2.15)                                                                             
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Sendo: 

f - frequência (Hz); 

T - período (s); 

λ - comprimento de onda (m); 

c - celeridade (m/s). 

  

Fig. 2.21 - Ondas: comprimento de onda (λ) e amplitude (adaptado de [13]). 

 

2.2.4.2. BANDAS DE FREQUÊNCIA 

Caso se esteja perante um som puro, a análise do mesmo concentra-se apenas numa frequência em es-

pecífico. Contudo, tal como se referiu anteriormente, os sons na sua maioria são complexos. Uma vez 

que existem centenas ou até milhares de frequências, por simplificação, separam-se os ruídos em agru-

pamentos de frequências denominados por bandas de frequências, utilizando uma largura pré-definida 

e normalizada. Cada banda é delimitada inferiormente (f1) e superiormente (f2), sendo que a diferença 

dos limites constitui a largura de banda (B) (fig. 2.22). A frequência central (f0) é o valor médio que 

define a banda em estudo. Existem diversas bandas de largura distinta, sendo que a disciplina da Acús-

tica de Edifícios apenas utiliza as de 1/1 oitava e 1/3 oitava. O nível de pressão sonora de uma banda de 

frequências de 1/1 oitava pode ser obtido mediante a soma das três bandas de 1/3 de oitava que a cons-

tituem (fig. 2.23). [1, 9] 

 

Fig. 2.22 - Definições típicas das bandas de frequências de 1/1 oitava e de 1/3 oitava, para uma banda centrada 

na frequência de 1000 Hz. [14] 
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Fig. 2.23 - Exemplo de espectros sonoros de um mesmo ruido em bandas de 1/1 oitava e 1/3 de oitava. [1]  

Numericamente, a largura de banda calcula-se com base na seguinte expressão: 

                                                                            𝐵 =f2 − f1  = 
2k−1

√2k
 f0                              (2.16)                                                                             

Sendo: 

K=1 caso seja banda de 1/1 oitava; 

K=1/3 caso seja banda de 1/3 oitava.  

 

Quadro 2.2 - Determinação da largura de banda (B), limite inferior (f1) e limite superior (f2) para bandas 1/1 e 1/3 

de oitava. [1]  

Banda 𝑓2 / 𝑓1 Largura Banda (B) 𝑓1 = 𝑓0 ∙ 2−𝑘/2   𝑓2 = 𝑓0 ∙ 2𝑘/2  

1/1 oitava 21 =  2 ≈  0,71 𝑓0 ≈0,71𝑓0 ≈1,41𝑓0 

1/3 oitava 21/3 =  1,26 ≈ 0,23 𝑓0 ≈0,89𝑓0 ≈1,12𝑓0 

 

2.2.4.3. CURVAS DE PONDERAÇÃO 

Os microfones permitem medir as pressões sonoras, de forma objetiva e rigorosa. Tal não se verifica 

com o ouvido humano, pois este interpreta o som de forma subjetiva, conferindo maior ou menor rele-

vância ao mesmo, em função da sua frequência. Importa referir que o ouvido humano é mais sensível 

para frequências compreendidas entre 2300 e 2800 Hz e pouco sensível às frequências muito baixas 

(abaixo dos 125 hertz). Face a tal preferência, surgem as curvas de igual perceção subjetiva da intensi-

dade sonora (curvas isofónicas), que são graduadas pela unidade fone, a qual convencionalmente cor-

responde ao nível de pressão sonora nos 1000 Hz (valor de referência para 0 fones e para 2 ∙ 10−5 Pa, 

(fig. 2.24). Observando, por exemplo a curva dos 40 fone (fig. 2.24), constata-se que para a frequência 

de 125 Hz seria necessário produzir um som com um nível de pressão sonora de cerca de 50 dB de forma 

a obter a mesma intensidade audível do que o som de referência (neste caso 40 dB a 1000 Hz).  No 

entanto, e tal como se pode verificar, a intensidade do som também justifica a diferente sensibilidade 

perante os sons. [8] 
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Fig. 2.24 - Curvas de igual sensibilidade auditiva (em fone). [15] 

 

Deste modo, é facilmente compreensível a necessidade de corrigir os valores calculados ou medidos 

com base nos descritores puramente físicos, de modo a que os resultados sejam compatíveis com a 

sensação subjetiva do auditor humano. Para o concretizar utilizaram-se filtros eletrónicos que corrigem 

os valores denominados reais. As curvas que representam as correções feitas em função das frequências 

do som designam-se por curvas de ponderação e basicamente resultam da inversão das curvas isofónicas. 

Assim, as curvas A, B e C (fig. 2.25) correspondem aproximadamente à inversão das curvas isofónicas 

de 40, 60 e 80 fone. Posteriormente foi proposta uma curva D, utilizando-se na atualidade para avaliação 

do ruído produzido por aviões. [9] 

Importa referir que a curva (filtro) A foi definida inicialmente para aproximar a resposta do ouvido 

humano a níveis de pressão sonora reduzidos, sendo atualmente a mais utilizada. [14] 

 

Fig. 2.25 - Curvas de ponderação (filtros) correntes (A, B, C, D). [3]  
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Para um dado espectro de ruído, as várias curvas de ponderação conduzem a níveis sonoros globais 

distintos. De modo a identificar a curva de ponderação utilizada é habitual definirem-se os níveis sono-

ros em termos de dB(A), dB(B), dB(C) ou dB(D). Assim, a energia acústica de um ruído filtrado por 

uma curva de ponderação do tipo A traduz-se no nível sonoro em dB(A), sendo este traduzido por um 

só valor. 

No quadro 2.3, observa-se as correções pelo filtro A para as bandas de frequências correspondentes a 

1/1 oitava e 1/3 oitava. [1]  

Sempre que o valor global é expresso em dB significa que não foi feita qualquer ponderação, isto é, que 

o nível de pressão sonora medido traduz o fenómeno físico efetivo e não a forma como o ouvido humano 

o perceciona. Pode-se caracterizar qualquer ruído através de um espectro de valores de níveis de pressão 

sonora (L) e/ou por um valor global do nível de pressão sonora (Llin) e/ou do nível sonoro (LA) (fig. 

2.26). 

 

Quadro 2.3 - Valores numéricos das ponderações da curva A para bandas de frequências de 1/1 e 1/3 de oitava 

na gama do audível. [1]  

Banda de 

frequência 

(Hz) 

Ponderação A 

para 1/3 oitava 

Ponderação A 

para 1/1 oitava 

Banda de 

frequência 

(Hz) 

Ponderação A 

para 1/3 oitava 

Ponderação A 

para 1/1 oitava 

23 -44,7  

-40 

800 -0,8  

0 31 -39,4 1.000 0 

40 -34,6 1.250 0,6 

50 -30,2  

-26 

1.600 1,0  

+1 63 -26,2 2.000 1,2 

80 -22,5 2.500 1,3 

100 -19,1  

-15,5 

3.150 1,2  

+1 125 -16,1 4.000 1,0 

160 -13,4 5.000 0,5 

200 -10,9  

-8,5 

6.300 -0,1  

-1 250 -8,6 8.000 -1,1 

315 -6,6 10.000 -2,5 

400 -4,8  

-3 

12.500 -4,3  

-7 500 -3,2 16.000 -6,6 

630 -1,9 20.000 -9,3 
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Fig. 2.26 - Nível de pressão sonora global (Llin) e nível sonoro global (LA). [9]  

                                                                         

2.2.5. TEMPO 

2.2.5.1. ANÁLISE NO TEMPO 

Anteriormente foi abordada a relevância da análise da pressão e frequência na caracterização das ondas 

sonoras. Em último lugar e não menos importante, surge a análise no tempo. Justifica-se recorrer a tal 

fator dado o caráter variável do som, podendo este ser quase instantâneo (ex: disparos) ou praticamente 

infinito (ex: queda de água). 

Deste modo, para caracterizar o som de uma forma global utilizam-se descritores estatísticos e/ou ener-

géticos. Destacam-se assim, o Leq e o LN como os parâmetros correntemente utilizados. [1]  

 

2.2.5.2. NÍVEL DE PRESSÃO SONORA CONTÍNUO EQUIVALENTE 

O nível de pressão sonora contínuo equivalente (Leq) representa o nível que, atuando constante ao longo 

do tempo, contém a mesma energia que o som que se pretende avaliar. Assim, é possível quantificar um 

ruído variável no tempo por meio de um só nível. [1]  

Em termos estatísticos representa a média num intervalo de tempo: 

                                Leq =  10 ∙ log (
1

D
∑ ti × 10

Li

10)  = 10 ∙ log
1

D
∑  D

0 (
p(t)

p0
)

2
dt                            (2.17) 

Sendo: 

Leq - nível de pressão sonora contínuo equivalente (dB); 

p(t) - pressão instantânea (Pa); 

P0 - pressão sonora de referência (2×10-5 Pa); 

D - duração do ruído (s). 

 

2.2.5.3. NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA ESTATÍSTICOS 

Os níveis de pressão sonora estatísticos (LN) definem-se como o nível que num dado intervalo de tempo 

é excedido em N% da sua duração. Destaca-se L50 e  L95, sendo os mais utilizados. Importante menci-

onar que, em termos estatísticos, L50 representa a mediana. [1]  
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Com base na fig. 2.27, pode-se por exemplo concluir que os 60 dB são excedidos em 100% do intervalo 

de medição e os 80 dB nunca são ultrapassados. 

 

Fig. 2.27 - Distribuição de níveis de ruído ao longo do tempo e valores de L90, L50 e L10 . [9] 

 

2.3. ACÚSTICA DE EDIFÍCIOS  

2.3.1. INTRODUÇÃO 

A Acústica de Edifícios abrange duas componentes distintas de análise, nomeadamente, a correção acús-

tica e o isolamento sonoro. A correção acústica analisa os sons emitidos no interior de determinado 

compartimento, enquanto que o isolamento sonoro consiste em tratar um compartimento, no que respeita 

a ruídos provenientes de espaços contíguos, do mesmo edifício, construções vizinhas ou até mesmo do 

exterior.[1]  

Na corrente dissertação a correção acústica merecerá assim maior destaque, uma vez que os objetivos 

finais estipulados estão intimamente ligados à redução do nível sonoro (em dB) e excessivo tempo de 

reverberação, que caracterizam o ambiente de funcionamento das piscinas interiores. 

 

2.3.2. ABSORÇÃO SONORA 

2.3.2.1. COEFICIENTE DE ABSORÇÃO SONORA 

As ondas sonoras propagam-se até atingirem um obstáculo, por exemplo uma parede interior. Nesse 

momento, parte da energia incidente é transmitida, parte será absorvida e a restante energia é refletida, 

tal como mostra a fig. 2.28. [9]  

A capacidade que certos materiais têm de transformar energia sonora (energia cinética das partículas do 

meio) noutro tipo de energia (habitualmente térmica), designa-se por absorção sonora.  

A percentagem de energia absorvida e refletida por um dado material ou sistema construtivo é variável 

consoante a sua natureza, podendo ser avaliada pelo coeficiente de absorção sonora (α), calculado atra-

vés da seguinte expressão:  
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                                                                                  𝛼 = 
Eabsorvida

Eincidente
                                                             (2.18) 

Sendo:  

𝐸𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑣𝑖𝑑𝑎 − Energia absorvida pelo material; 

𝐸𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 − Energia incidente no material. 

É um coeficiente adimensional, mas pode ser também apresentado em sabins. [8] 

 

Fig. 2.28 - O som pode ser absorvido, transmitido ou refletido através do elemento (adaptado de [16]). 

 

O coeficiente de absorção sonora oscila entre 0 e 1, sendo que os materiais considerados “absorventes” 

apresentam valores superiores a 0,5. Já os valores extremos indicam que no limite, um material pode 

absorver 0% da energia sonora que nele incidir (muito refletor) ou, em sentido inverso, absorver 100% 

da energia que sobre ele incidir (muito absorvente).  

De salientar que, por vezes surgem coeficientes de absorção superiores a 1, em certos catálogos, mas 

estes não devem ser utilizados em cálculo, pois são consequência de irregularidades técnicas, devidas 

ao método de ensaio. [1]  

O coeficiente de absorção sonora de um material ou elemento construtivo não se mantém constante para 

os sons graves, médios e agudos, isto é, varia com a frequência da onda sonora incidente, tal como é 

visível na fig. 2.29: 

 

Fig. 2.29 - Exemplo da variação do coeficiente de absorção de um determinado material com a frequência do 

som incidente (adaptado de [17]). 
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Da análise da fig. 2.29, verifica-se que entre os 50 e 100 Hz, o som é absorvido na totalidade (100%). 

Para valores inferiores a 50 Hz, o material em questão apresenta bastantes limitações no que à absorção 

diz respeito. Deste modo, conclui-se que determinados materiais tendem a registar uma absorção mais 

eficiente para gamas de frequências específicas. [1]  

A absorção do som de um material para uma dada frequência calcula-se com base na seguinte expressão 

[1]: 

                                                                     A = α ∙  S (m2)                                                              (2.19)        

Seguindo a mesma lógica, a absorção total de todas as superfícies de um determinado espaço quantifica-

se do seguinte modo [1]: 

                                                               A = ∑ αi ∙ Si (m2)n
i=1                                                           (2.20)              

De salientar que a presença das pessoas num dado local, assume também um papel relevante no que diz 

respeito à absorção das ondas sonoras, bem como todo o mobiliário presente no espaço em questão. Para 

frequências iguais ou superiores a 1 kHz e para grandes auditórios, o ar assume também um papel im-

portante na absorção das ondas sonoras (quadro 2.3). [8] 

 

Com base no que foi exposto acima, conclui-se que a absorção sonora A define-se por [1]: 

                                          A = Asuperfícies + Amobiliário + Apessoas + Aar (m2)                                (2.21) 

Sendo: 

α𝑖 - coeficiente de absorção sonora do material i; 

𝑆𝑖 - área da superfície do material i (m2). 

O valor de alfa (𝛼) para um certo material varia também com o ângulo de incidência (fig. 2.27). [1]  

No quadro 2.4, apresentam-se a título indicativo alguns coeficientes de absorção de materiais, elementos 

construtivos, grupos de objetos e de pessoas. 

 

Quadro 2.4 - Coeficientes de absorção sonora de materiais e elementos construtivos correntes (adaptado de [9]). 

Material 
ou 

Elemento construtivo 

Coeficiente de absorção sonora 𝛼, por bandas 
de frequências de 1/1 oitava 

(frequência central, Hz) 

125 250 500 1000 2000 4000 

Betão 
Alvenaria de tijolo rebocada 

0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 

Vãos envidraçados 0,12 0,08 0,05 0,04 0,03 0,02 

Portas em madeira 0,14 0,10 0,08 0,08 0,08 0,08 

Cadeiras estofadas em fila 
(0,9 a 1,2 m, valores mínimos típicos) 

0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,50 

Pessoas sentadas em fila 
(0,9 a 1,2 m, valores mínimos típicos) 

0,20 0,40 0,50 0,60 0,70 0,70 

 

O coeficiente de absorção sonora do ar, em função do volume do local (quadro 2.5) varia também com 

a humidade relativa, sendo que, para uma dada frequência, o seu valor diminui à medida que a humidade 

relativa aumenta. 
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Quadro 2.5 - Absorção sonora do ar (m−1). [1]  

HR (%) <1 kHz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz 16 kHz 

0 0 0 0 0 0 0 

20 0 0,008 0,016 0,056 0,188 0,34 

40 0 0,004 0,008 0,044 0,096 0,21 

60 0 0,003 0,004 0,028 0,064 0,14 

80 0 0,002 0,004 0,008 0,052 0,11 

 

Por uma questão de facilidade é vulgar a utilização de índices únicos para a caracterização da absorção 

sonora que ponderam o valor de α para as diferentes bandas de frequências, nomeadamente o αw e o 

NRC (noise reduction coefficient). 

O parâmetro médio αw que se obtém por ajuste ponderado duma curva de referência usando as bandas 

de oitavas dos 250 aos 4000 Hz. Traça-se uma curva dos valores de α por banda e determina-se a soma 

dos desvios positivos entre uma curva de referência móvel. O αw é o valor lido para a frequência central 

de 500 Hz na curva ajustada, de modo a que, a soma dos desvios positivos seja a mais elevada possível 

sem ultrapassar os 0,10 (em múltiplos de 0,05) acrescentando-se uma letra (L, M ou H) sempre que o 

coeficiente de absorção medido exceda o do valor de referência em 0,25 ou mais, caso aconteça nos 

250-500, 1000-2000 ou 4000 Hz respetivamente. [1]  

Esta metodologia, permite a atribuição de classes como se pode observar no quadro 2.6: 

Quadro 2.6 - Classificação de materiais absorventes (adaptado de [18]). 

Classe de absorção 
sonora 

𝛼𝑤 Classe de absorção 
sonora 

𝛼𝑤 

A 𝛼𝑤 ≥0,90 D 0,30≤ 𝛼𝑤 ≤0,55 

B 0,80≤ 𝛼𝑤 ≤0,85 E 0,15≤ 𝛼𝑤 ≤0,25 

C 0,60≤ 𝛼𝑤 ≤0,75 Não classificado 𝛼𝑤 ≤0,10 

 

Embora o parâmetro mais completo seja o coeficiente de absorção sonora ponderado 𝛼𝑤, aquele cuja 

utilização é mais generalizada atendendo à maior facilidade na sua determinação é o NRC (noise reduc-

tion coefficient) calculado por meio da média aritmética dos valores de α das bandas de oitavas dos 250 

aos 2000 Hz [1]: 

                                                       NRC = 
α250+α500+α1000+α2000

4
                                             (2.22) 

Sendo: 

NRC - noise reduction coefficient; 

α𝑖 - coeficiente de absorção sonora na banda de frequências de 1/1 oitava centrada em i (dB). 

 

2.3.2.2. ENSAIOS 

Apesar do coeficiente de absorção sonora de uma solução construtiva poder ser estimado através de 

modelos teóricos, a complexidade associada à sua aplicação bem como o domínio de validade algo 

restrito dos modelos, levam a que na prática se recorra frequentemente a outro tipo de soluções. 
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Na determinação do coeficiente de absorção sonora, são assim utlizados dois métodos normalizados, 

denominados por método da câmara reverberante e método do tubo de ondas estacionárias (tubo de 

Kundt).  

O primeiro é mais eficaz, dado que o som atinge a amostra de todos os ângulos (campo difuso), contem-

plando assim uma incidência quase total das ondas sonoras no material, contrariamente ao método do 

tubo das ondas estacionárias onde a incidência é unicamente perpendicular. 

Todos os coeficientes de absorção disponibilizados em catálogos, resultam de cálculos e medições rea-

lizadas através da câmara reverberante. [8] 

A câmara reverberante (fig. 2.29), consiste numa grande sala em que todas as superfícies são refletoras 

(α quase nulo), de forma a obter-se um tempo de reverberação elevado. A posição da fonte sonora e o 

número de microfones, bem como respetivo posicionamento deve ser criteriosamente definido. Para se 

proceder ao ensaio em questão, coloca-se a amostra do material no piso e mede-se o tempo de reverbe-

ração, que é posteriormente comparado com o tempo de reverberação da sala vazia, determinando-se 

assim o valor de α do material em questão, com o auxílio da fórmula de Sabine.  

Com a finalidade de garantir a eficácia deste método, é necessário assegurar que o campo sonoro dentro 

da câmara é suficientemente difuso, por isso suspendem-se difusores no teto (fig. 2.30).  

Importante referir que a desvantagem deste método consiste no facto de requerer uma grande amostra, 

cuja área deverá situar-se entre os 10 e 12 m2 (fig. 2.31).  

 

Fig. 2.30 - Exemplo de ensaio em câmara reverberante. [1]  

 

Fig. 2.31 - Medição do coeficiente de absorção sonora de um material absorvente em câmara reverberante. [19] 
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O método do tubo de ondas estacionárias consiste num tubo metálico (fig. 2.32), onde numa extremidade 

se coloca a amostra a testar e na outra existe um pequeno altifalante com um orifício, perfurado no meio, 

para fazer passar uma pequena vareta metálica ligada a um microfone que desliza sobre rodas num 

recipiente. O altifalante cria ondas estacionárias devido à interceção da onda incidente com a onda re-

fletida na amostra, permitindo assim a determinação do coeficiente de absorção sonora: 

                                              α =  1 − [
(𝑆𝑊𝑅−1)

(𝑆𝑊𝑅+1)
]

2
, onde 𝑆𝑊𝑅 =  

|𝑃𝑚á𝑥.|

|𝑃𝑚í𝑛.|
                                          (2.23) 

Sendo: 

α - coeficiente de absorção sonora; 

SWR - standing wave ratio; 

Pmax - pressão sonora máxima da onda; 

Pmin - pressão sonora mínima da onda. 

 

Fig. 2.32 - Esquema do tubo de ondas estacionárias (adaptado de [20]). 

 

2.3.2.3. MATERIAIS E SISTEMAS 

Todos os espaços devem ser avaliados acusativamente, por meio de ensaios, sendo que a classificação 

decorrente desta(s) experiência(s) acústica(s) no caso de não preencher certos requisitos, implicará o 

tratamento acústico de local em questão. A correção acústica acarretará implementar ou reformular cer-

tos acabamentos e revestimentos das superfícies que envolvem o espaço em estudo. 

Ajustar a absorção sonora às necessidades e usos do espaço será sempre um aspeto fulcral, contudo é 

necessário ter outros cuidados, no que às propriedades e características dos materiais diz respeito, no-

meadamente [21]:  

• Propagação e resistência ao fogo; 

• Resistência mecânica; 

• Estabilidade dimensional; 

• Transmissão da luz; 

• Atenuação do som; 

• Manutenção, limpeza e possibilidade de ser pintado/tratado; 

• Aparência; 

• Custo; 

• Facilidade de instalação, método de montagem; 

• Disponibilidade de espaço para instalação acústica; 

• Peso da instalação acústica; 

• Compatibilidade com outros materiais e componentes. 
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O modo como a energia sonora é absorvida pelos materiais ou sistemas construtivos permite a distinção 

das seguintes três classes (fig. 2.33): 

• Porosos (ajustados sobretudo à absorção de sons agudos);  

• Ressoadores (destinados sobretudo à absorção das médias frequências); 

• Membranas (direcionados sobretudo à absorção de sons graves). 

 

Fig. 2.33 - Comportamento em frequência, dos três tipos de materiais e sistemas absorventes. [1]  

 

a) Porosos 

Os materiais porosos utilizados para absorção sonora classificam-se em: fibrosos, celulares e granulares 

(fig. 2.34). No âmbito desta dissertação, os materiais porosos fibrosos são os mais relevantes, devido ao 

facto de serem os mais utilizados no condicionamento acústico de espaços fechados. 

 

Fig. 2.34 - Materiais porosos e respetivas microestruturas: 1ª coluna: material poroso celular; 2ª coluna: material 

poroso fibroso; 3ª coluna: material poroso granular. [22] 
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Nos materiais porosos fibrosos, o mecanismo de absorção sonora é baseado na existência de poros e 

interstícios, os quais recebem as ondas sonoras, transferindo uma percentagem da sua energia para as 

fibras, que resistem por fricção entre elas. A energia recebida pelos poros é assim transformada em calor. 

O parâmetro que influencia em grande medida o desempenho de absorção sonora deste tipo de materiais 

é a resistividade ao fluxo de ar. Se as fibras estão muito afastadas perde-se pouca energia em calor, caso 

se encontrem muito concentradas a penetração no material é dificultada e o movimento do ar não produz 

fricção suficiente para ser eficaz. Assim, conclui-se que os bons materiais absorventes devem registar 

em equilíbrio entre esses limites. Em nota adicional, é importante frisar que, é necessária cautela com a 

eventual pintura da superfície destes materiais, pois esta pode diminuir a porosidade e consequentemente 

prejudicar a absorção sonora. [1, 8] 

Os materiais porosos celulares distinguem-se estruturalmente dos materiais fibrosos, na medida em que 

no lugar de fibras interconectadas entre si, surge uma estrutura cavernosa complexa, pela qual ocorre a 

propagação do som e consequente dissipação. [23] Importa referir que a estrutura destes materiais não 

deve ser demasiado fechada, de modo a permitir absorções eficientes. Por vezes, perfura-se este tipo de 

materiais, com o objetivo de garantir a existência de poros que comuniquem entre si. [24]  

Existem diversos materiais deste tipo, os quais têm diferentes caraterísticas e aplicações [1]: 

• Tecidos e alcatifas: a absorção acústica dos primeiros aumenta com o peso específico, com o 

grau de franzido e com a distância à parede, enquanto os segundos são mais eficazes com a 

maior espessura do pelo e consoante o tipo de suporte; 

• Massas porosas (para projeção): ótimo comportamento acústico com massa específica de 150 

(± 15) kg/m3;  

• Aglomerados de fibras de madeira: painéis de aparas de madeira com razoável capacidade de 

absorção; 

• Materiais plásticos: poliuretano expandido, poliestireno expandido e espuma flexível de poliu-

retano;  

• Aglomerados de cortiça: aglomerado puro expandido (negro) e aglomerado composto (branco). 

O aglomerado negro tem como matéria-prima a falca (cortiça proveniente das operações de poda 

e limpeza dos sobreiros), enquanto que o segundo resulta da trituração de desperdícios de cortiça 

provenientes do fabrico de rolhas (fig. 2.36) [25]; 

• Fibras minerais (mantas e painéis): o aumento da espessura da lã mineral conduz a valores de 

absorção superiores, principalmente para frequências baixas nesta gama de frequências verifica-

se também que o aumento da espessura da caixa de ar torna a absorção mais eficaz. Relativa-

mente à densidade, salienta-se que esta pouco influencia a absorção sonora, facto que se traduz 

pela proximidade das três curvas na zona central (fig. 2.35). [1] 
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Fig. 2.35 - Variação do coeficiente de absorção sonora para painéis de material poroso em função da espessura 

do material (esquerda), largura da caixa de ar (centro) e da massa específica (direita) (adaptado de [8]). 

 

 

Fig. 2.36 - Exemplar de aglomerado negro (esquerda) e amostra de aglomerado branco (direita) (adaptado de 

[26] e [27]).  

Na cortiça, as células são fechadas, pelo que os poros não estão interligados a aberturas para o exterior. 

Como tal, a absorção sonora é fraca. No entanto, o aglomerado negro de cortiça (fig. 2.36) apresenta 

uma porosidade aberta, sendo a fração em volume destes poros tanto maior quanto menor for a densidade 

do aglomerado. Esta característica melhora o coeficiente de absorção de energia sonora, devido à dissi-

pação de energia resultante da componente viscosa da deformação da cortiça. [28] 

Face à baixa porosidade que apresentam, os materiais granulares (asfalto, areia, argila, cerâmicos, etc.) 

são os menos interessantes, no que toca ao condicionamento acústico de espaços fechados, sendo apenas 

úteis em meios exteriores. [22, 29] 

 

b) Ressoadores  

Os materiais porosos são frequentemente utilizados de forma conjugada com os sistemas ressonantes. 

Existem dois tipos de ressoadores: os isolados e os agrupados. 

Os ressoadores isolados, também designados por ressoadores de cavidade ou de Helmholtz são frequen-

temente utilizados no tratamento de salas de baixa frequência e em silenciadores de equipamentos, como 

por exemplo, os de ventilação. [30] 

Estes ressoadores são constituídos por uma cavidade, cuja abertura estreita (gargalo/pescoço) contacta 

com o ar (fig. 2.37). O ar no gargalo é colocado em vibração, entrando e saindo do gargalo, tal como 

acontece num sistema mecânico massa/mola. Quando o ar interior desses ressonadores entra em 
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vibração para uma determinada frequência de ressonância (vibração ressonante), dá-se a dissipação de 

energia, por meio da conversão da energia sonora em calor.[1, 31]. A largura de banda de absorção 

depende do atrito do sistema, e é tanto maior quanto mais elevada for a fricção. [6] 

 

Fig. 2.37 - Representação esquemática do modo de funcionamento de um ressoador. [1] 

 

A frequência de absorção máxima de um ressoador é obtida pela seguinte expressão: 

                                                                 𝑓 =
𝑐

2𝜋
∙ √

𝑆

𝑉(𝑙+1,6𝑟)
                                                (2.24) 

Sendo: 

c - celeridade (m/s); 

S - área de abertura do gargalo (m2); 

V - volume da cavidade (m3); 

l - comprimento do gargalo/pescoço (m); 

r - raio de orifício de entrada do ressoador (m). 

A fim de reduzir a seletividade desse sistema pode-se, por um lado, dotar os painéis de furos com dife-

rentes dimensões, garantindo frequências de ressonância distintas para cada furo, ou em alternativa pro-

ceder à inclusão de material absorvente na caixa-de-ar, sendo que neste caso reduz-se a amplitude de 

absorção (fig. 2.38). [1] 

 

 

Fig. 2.38 - Coeficiente de absorção sonora de um ressoador de cavidade (Helmholtz), com e sem absorvente so-

noro na caixa de ar. [1] 
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A segunda solução, baseia-se, portanto, num sistema misto, no qual se conjuga o uso de material poroso 

(eficaz nas altas frequências), com ressoadores agrupados (eficazes em médias ou baixas frequências).  

A frequência de eficácia de absorção máxima, no caso de ressoadores agrupados, pode ser estimada pela 

seguinte expressão: 

                                                        𝑓 =
10∙𝑐

2𝜋
∙ √

𝑃

(𝑒+1,6𝑟)𝑑
                                                      (2.25) 

Sendo: 

c - celeridade (m/s); 

P - percentagem de área perfurada (%); 

d - largura da caixa de ar (m); 

e - espessura da placa perfurada (cm); 

r - raio de cada perfuração (m). 

Domínio de validade da expressão: f × d ≤ 3400 (Hz⋅cm) 

Dada a fragilidade dos materiais porosos, aliada ao débil comportamento ao fogo e à emissão de partí-

culas que contaminam o ar, justifica-se a utilização de painéis perfurados ou ranhurados, providos de 

uma tela acústica de pequena espessura com o objetivo de proteger o espaço interior da emissão de 

partículas. Na fig. 2.39 ilustra-se, de forma simplificada, tal solução: 

 

Fig. 2.39 - Solução mista de ressoador agrupado: painel perfurado com material absorvente na caixa-de-ar 

(adaptado de [30]). 

c) Membranas 

As membranas (também apelidadas de membranas ressoantes ou painéis vibrantes) são formadas por 

painéis, caracterizados por áreas elevadas e espessuras reduzidas, os quais apoiam numa estrutura inter-

média, fixa a um elemento rígido (por exemplo, parede, pavimento ou teto),apresentando ainda um es-

paço de ar no tardoz (que poderá ser ou não total ou parcialmente preenchido por um material absorvente 

do tipo poroso). Neste sistema, a absorção das ondas sonoras é realizada com recurso à vibração da sua 

estrutura e por meio de perdas de calor por fricção nas fibras do material, quando este entra no estado 

de flexão (fig. 2.40).  

 

Fig. 2.40 - Esquema de membrana ressonante. 
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Caso a frequência da onda sonora seja próxima da frequência de ressonância do sistema constituído 

respetivamente pelo painel e o espaço de ar, então a dissipação de energia sonora será máxima. 

Por meio da equação (2.26) é possível estimar a frequência máxima da membrana: 

                                                                             𝑓 =
60

√𝑚∙𝑑
                                                                             (2.26) 

Sendo: 

m - massa superficial (kg/m2); 

d - espessura da caixa de ar (m). 

Os painéis de madeira, constituem um exemplo de materiais deste tipo, utilizados habitualmente em 

salas de espetáculos, mais concretamente, através de uma estrutura de suporte como revestimento de 

paredes (fig. 2.41). 

 

Fig. 2.41 - Painéis perfurados em madeira, BBVA bank Auditorium, Buenos Aires. [25] 

 

Este tipo de sistema, à semelhança dos ressoadores, é muito seletivo quanto à zona de máxima eficiência, 

facto que constitui uma clara desvantagem. Contudo, a zona útil de desempenho pode ser também alar-

gada através da introdução de um material do tipo poroso na caixa de ar, obtendo-se uma zona com bom 

desempenho de absorção sonora mais alargada, embora o valor máximo atingido diminua (fig. 2.42). 

 

 

Fig. 2.42 - Efeito da inclusão de um material poroso na caixa de ar de uma membrana (adaptado de [1]). 
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2.3.3. TEMPO DE REVERBERAÇÃO 

2.3.3.1. DEFINIÇÃO 

As ondas sonoras propagam-se em todas as direções a partir da fonte, logo no interior de um espaço 

fechado existirão ondas sonoras diretas e refletidas, em direção ao recetor (fig. 2.43). A onda direta 

atinge o recetor mais rapidamente e com maior nível de pressão sonora, facto que se justifica pela dis-

tância percorrida ser inferior face à percorrida pelas ondas refletidas. Estas últimas tornam-se progres-

sivamente mais fracas devido às consecutivas absorções. 

.   

Fig. 2.43 - Efeito da absorção sonora (adaptado de [32]). 

 

O tempo de reverberação define-se como o intervalo de tempo (medido em s) necessário a um decai-

mento do nível de pressão sonora (L) de 60 dB (fig. 2.44), a partir do momento que a fonte sonora 

interrompe a sua emissão, designando-se normalmente por T60. Contudo, muito dificilmente se conse-

gue obter um decaimento de 60 dB, pois numa situação prática o ruído de fundo irá sobrepor-se antes 

do rasto sonoro desaparecer, de modo que o processo mais comum consiste em garantir um decaimento 

de 20 ou 30 dB (situações mais comuns) e posteriormente, extrapolar o decaimento obtido, através do 

declive da reta. Quanto mais absorventes forem as superfícies da envolvente de um determinado espaço, 

mais rápido será o decaimento sonoro e consequentemente menor será o tempo de reverberação. 

Deste modo, em sentido oposto, facilmente se associa tempos de reverberação elevados à permanência 

de ruídos igualmente elevados por longos períodos de tempo. [1]  

 

Fig. 2.44 - Definição de Tempo de Reverberação (TR) (valor teórico à esquerda e obtido por extrapolação do de-

clive à direita). [6] 
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É importante não confundir tempo de reverberação com eco (fig. 2.45). A existência de reflexões com 

um desfasamento temporal elevado em relação à receção do som direto por parte de um ouvinte, pro-

porciona uma sensação de desconforto, uma vez que o mecanismo auditivo humano já não o interpreta 

como um prolongamento natural do som direto, efeito que se designa por eco.  

Geralmente, os ouvintes conseguem discriminar uma única reflexão como um eco se ela estiver atrasada 

pelo menos 50 ms. [9, 14]  

 

Fig. 2.45 - Ilustração de um potencial eco percecionado pelo recetor. [2] 

O tempo de reverberação é fundamental para a análise da qualidade acústica de espaços correntes (e não 

correntes), existindo para cada tipo de utilização valores de referência recomendáveis (fig. 2.46). A 

necessidade prática de limitar o tempo de reverberação para determinada utilização a um certo intervalo 

de valores, explica-se através do tipo de alterações provocadas no campo sonoro interior, pela sua vari-

ação.  

Analisando a fig. 2.46, entende-se que espaços que privilegiam a palavra, visam um tempo de reverbe-

ração baixo, de modo a impedir que o curto período de emissão das consoantes seja suprimido pelo 

“rasto sonoro” das vogais antecedentes. No que diz respeito à música é desejado um tempo de reverbe-

ração alto o suficiente, de forma a que esta “soe” melhor. [1, 9]  

 

Fig. 2.46 - Tempos de Reverberação ideais em função do tipo de utilização. [1] 
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2.3.3.2. FÓRMULA DE PREVISÃO 

Diversas fórmulas matemáticas foram criadas com o objetivo de prever o tempo de reverberação de um 

determinado espaço, nomeadamente: 

• Fórmula de Sabine; 

• Fórmula de Eyring; 

• Fórmula de Millington-Sette; 

• Fórmula de Kuttruf. 

A fórmula Sabine surgiu em 1898, sendo a mais utilizada, apesar de teoricamente esta ser válida apenas 

para situações com baixa absorção sonora e para locais com campos sonoros difusos. Em 1930 é intro-

duzida a fórmula de Eyring, sendo adequada a espaços com elevada absorção, e cujas superfícies da 

envolvente apresentam coeficientes de absorção sonora não díspares. Dois anos mais tarde, desenvolve-

se uma fórmula, considerada mais adequada para situações em que os coeficientes de absorção sonora 

apresentam valores distintos, designada por fórmula de Millington-Sette. [1]   

• Fórmula de Sabine  

                                                                                              𝑇 =
0,16∙𝑉

𝐴
                                                                                                (2.27) 

Sendo: 

T - Tempo de reverberação (s); 

V - Volume do espaço em análise (m3); 

A - Absorção sonora (m2). 

                                                                                       𝐴 = ∑ 𝛼 i ∙ 𝑆i
 n 
i=1                                                                        (2.28) 

Sendo: 

𝛼i - Coeficiente de absorção sonora do material; 

𝑆i - Superfície real do material (m2). 

A fórmula de Sabine pode ser escrita de forma mais generalizada, incluindo absorções localizadas (por 

exemplo o mobiliário) e a absorção do ar, através da seguinte expressão: 

                                                                 T =
0,16∙V

ASUP+ALOC+AAR

 =
0,16∙V

∑ Α i ∙Si
 n 
i=1 +∑ A j ∙Si

 m 
j=1 +m∙V

                                         (2.29)                                                                                              

Sendo: 

Aj - Absorções sonoras localizadas (m2); 

m - coeficiente de absorção sonora do ar (m-1).  

(Os coeficientes m são apresentados no Capítulo 2.3.2.1).  

• Fórmula de Eyring 

                                                                      T =
0,16∙V

−S∙ln(1−Α̅)
                                                               (2.30) 

Sendo: �̅� a média pesada pelas superfícies 𝑆𝑖 dos coeficientes de absorção sonora 𝛼𝑖 das superfícies 

envolventes. 

• Fórmula de Millington-Sette 

Esta fórmula é idêntica à de Norris-Eyring, mas com a particularidade de assumir todos os coeficientes 

de absorção dos diversos materiais. 
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                                                                    T =
0,16∙V

− ∑ Si∙ln(1−Αi) n 
i=1

                                                                     (2.31) 

• Fórmula de Kuttruf 

Por último, surge a fórmula de Kuttruf (raramente usada), a qual foi adaptada da fórmula de Eyring. 

Esta fórmula relaciona o tempo de reverberação com a geometria da sala. 

                                                               T =
0,16∙V

−S∙ln(1−Α̅)∙[1+
Γ2

2
ln(1−Α̅)]

                                                                 (2.32)        

Sendo: 𝛾2 a variância relativa da distribuição do comprimento dos percursos percorridos (pelas ondas) 

que é função da geometria da sala. 

Quadro 2.7 - Exemplos de valores de γ2. [1] 

Dimensões 𝛾2 Dimensões 𝛾2 

Esfera 0,125 1:1:10 0,415 

1:1:1 0,342 1:5:5 0,464 

1:1:2 0,356 1:2:10 0,465 

1:2:2 0,363 1:5:10 0,510 

1:2:5 0,403 1:10:10 0,613 

1:1:5 0,412  

 

Posteriormente desenvolveram-se outras fórmulas para determinadas situações específicas, mas tendo 

como base as fórmulas apresentadas acima. 

 

2.3.4. ISOLAMENTO SONORO 

No subcapítulo 2.3.1 distinguiu-se os conceitos de Correção Acústica e Isolamento Sonoro. Apesar de 

na corrente dissertação se privilegiar o primeiro, o segundo assume também um papel importante.  

O conceito de isolamento sonoro pressupõe a existência de dois espaços: um espaço emissor (que pode 

ser um local fechado ou o ambiente exterior) e um espaço recetor no qual o “som” percebido seja en-

tendido como “ruído”. Deste modo, o primeiro passo na análise de um problema de isolamento sonoro 

consiste na localização do espaço emissor, isto é, a proveniência da fonte de ruído [1]:  

• Isolamento sonoro a sons provenientes de um espaço interior ao edifício; 

• Isolamento sonoro a sons provenientes do exterior. 

 

2.3.4.1. RUÍDOS DE PERCUSSÃO E RUÍDOS AÉREOS 

No âmbito do isolamento sonoro, é essencial clarificar a diferença entre os ruídos de percussão e os 

ruídos de condução aérea. Os primeiros resultam de choques ou outras solicitações mecânicas, aplicadas 

diretamente nos elementos de construção, sendo essencialmente dependentes do tipo de estrutura do 

edifício, bem como da ligação entre os elementos de compartimentação e das características do local em 

questão (por exemplo o arrastar de móveis sobre uma laje) (fig. 2.47). [33] 

No caso da condução aérea, importa referir que a transmissão ocorre apenas por meio da vibração do ar 

(por exemplo uma televisão em funcionamento). [1]  
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Fig. 2.47 - Diferença entre ruídos de condução aérea (esq.) e ruídos de condução sólida ao nível da geração e 

propagação do ruído (dir.). [1]  

 

Os ruídos podem distinguir-se também segundo o modo de propagação (fig. 2.48): 

• Via Direta; 

• Via Marginal (secundária ou indireta). 

 

 

Fig. 2.48 - Processos de transmissão sonora direta e marginal entre um espaço emissor (E) e espaços recetores 

contíguos (R) (adaptado de [1]). 

O isolamento sonoro perante ruídos de condução aérea, implica a consideração de um local emissor 

(caracterizado por L1) e um local recetor (caracterizado por L2)( fig. 2.47). 

O isolamento sonoro bruto (D), traduzido pela diferença entre L1 e L2, depende das características de 

isolamento intrínsecas ao elemento de separação, o qual é caracterizado pelo parâmetro da redução so-

nora (R), bem como das dimensões desse elemento e ainda da absorção sonora do compartimento rece-

tor. [1] 

                D = L1 − L2 = R + 10 log (
A

S
) <=> R =  L1  −  L2-10 log (

A

S
)                      (2.33) 

 

Sendo: 

D - isolamento sonoro bruto (dB); 

L1 - nível médio de pressão sonora no local emissor (dB); 

L2 - nível médio de pressão sonora no local recetor (dB); 

R - redução sonora (dB); 

A - área de absorção sonora equivalente existente no compartimento recetor (m2); 

S - superfície do elemento de separação (m2). 
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A expressão seguinte, assemelha-se à (2.19), contudo é utilizada para medições in situ, incluindo assim 

as transmissões marginais, representadas com a plica (‘): 

                                                             D = L1 − L′2 = R′ + 10 log (
A

S
)                                                 (2.34) 

Sendo: 

R′ - redução sonora aparente (dB); 

L′2 - nível médio de pressão sonora no local recetor envolvendo transmissões marginais (dB). 

 

Importa salientar, que geralmente não se utiliza o isolamento sonoro bruto (D), mas sim um isolamento 

sonoro “padronizado” 𝐷𝑛𝑇 (se a referência for o tempo de reverberação 𝑇0). 

DnT = R′ + 10 log (
0,16V

S.T0
)                                                 (2.35) 

Sendo: 

 DnT - isolamento sonoro padronizado (dB); 

R′ - redução sonora aparente (dB); 

 V - volume do compartimento recetor (m3); 

 T0 - tempo de reverberação de referência (0,5 s). 

 

2.3.4.2. RUÍDOS DE EQUIPAMENTOS 

A vibração de um pequeno objeto, normalmente não garante um nível sonoro elevado pois a área de ar 

por ele movimentada é reduzida. No entanto, caso o objeto esteja ligado a um grande painel, a energia 

é transferida com relativa facilidade, segundo ruídos aéreos, facto que gera um nível sonoro elevado. 

Tal situação, ocorre por exemplo com as canalizações, elevadores e equipamentos de ventilação e cli-

matização. Deste modo, justifica-se a medição do ruído dos equipamentos inseridos nas piscinas públi-

cas interiores, descrita com detalhe, no capítulo 5.4. 

No contexto nacional, o ruído de equipamentos coletivos em edifícios é limitado no RRAE (Regula-

mento dos Requisitos Acústicos dos Edifícios) e deve ser analisado segundo a expressão seguinte: 

                                                                LAr,nT = LA + Ktonal − 10 log (
T

T0
)                                                      (2.36) 

Com T0= 0,5 s (em geral) 

Sendo: 

LA - nível sonoro contínuo equivalente do equipamento, medido durante um intervalo de tempo 

específico no local de receção com um tempo de reverberação T; 

Ktonal - contante que poderá existir para penalizar (com 3 dB(A)) ruídos com componentes 

tonais). 

Os limites máximos legais para os LAr,nT associados a piscinas não estão fixados no RRAE. No entanto, 

a diretiva CNQ 23/93 determina, que nas zonas de atividades ou de banho das piscinas cobertas ou 

convertíveis, o nível de perturbação acústica do ruído exterior ou funcionamento das instalações tecno-

lógicas não deverá ultrapassar os 40 dB. [34]  
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O ruído de fundo, para além de ser bastante irritante e perturbador, cria fadiga e pode afetar negativa-

mente a produtividade e a segurança. Portanto, metodologias padrão para quantificar tal ruído foram 

desenvolvidas, nomeadamente Curvas de Incomodidade (NC, NR, etc.).  

Por meio da fig. 2.49, é possível avaliar a incomodidade de uma dada divisão provocada por ruído de 

equipamentos, com base nas referidas curvas. Utilizam-se na caracterização de ruídos de fundo estáveis 

e contínuos e não de atividades decorrentes no espaço. [1]   

  

Fig. 2.49 - Curvas noise criterion (NC) (esq.) e noise rating (NR) (dir.) (adaptado de [35]). 

 

A classificação NC, para determinada situação (por exemplo NC-51), representa o valor da menor curva 

que não é excedida por nenhum nível de pressão sonora, para bandas de 1/1 oitava. 

A curva NR é muito idêntica à curva NC, sendo mais utilizada na Europa. [1] 

O quadro 2.8, representa alguns exemplos de situações onde os valores limites das curvas de incomodi-

dade estão balizados. 

Quadro 2.8 - Valores limites máximos de NC para certas situações (adaptado de [1]). 

Tipo de Espaço NC Recomendado 

Estúdios de Gravação 
Salas de Concertos 

NC < 20 

Igrejas Pequenas 
Auditórios Pequenos 

NC < 30 

Restaurantes NC < 40 

Cozinhas 
Lavandarias 

NC < 55 
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2.3.5. INTELIGIBILIDADE DA PALAVRA 

2.3.5.1. DEFINIÇÃO 

A linguagem verbal é um recurso básico da comunicação, sendo que para se produzir uma mensagem 

são impreterivelmente necessários, um emissor e um recetor. 

Neste domínio, é fulcral que os locais onde a palavra é de uso comum, verifiquem certos requisitos 

acústicos, para que as mensagens sejam transmitidas e recebidas com clareza. As piscinas públicas in-

teriores não são exceção, dado que o bom funcionamento das atividades que decorrem nas mesmas, 

requer a boa inteligibilidade das mensagens proferidas pelos instrutores e nadadores salvadores.  

Anteriormente, evidenciou-se a importância do tempo de reverberação e do ruído de fundo no que à 

inteligibilidade da palavra diz respeito. Importa agora referir que, a voz humana é destina de orador para 

orador, podendo a sua emissão ser analisada segundo quatro fatores [1]: 

• Frequência; 

• Intensidade; 

• Duração; 

• Direccionalidade. 

O facto de o sexo masculino emitir preferivelmente frequências um pouco mais baixas (voz mais grave) 

do que o sexo feminino (voz mais aguda) aliado ao facto das vogais e consoantes possuírem frequências 

muito diferentes, conduz à existência de uma vasta gama de frequências das palavras. As vogais emitem 

em frequências baixas, enquanto que as consoantes emitem em frequências altas. De um modo global, 

as vogais são emitidas com um nível de pressão sonora de 21 a 28 dB mais elevado do que as consoantes 

e, também em média, uma vogal tem uma duração de 90 ms enquanto que uma consoante apresenta 20 

ms, sendo por isso as vogais mais longas face às consoantes (fig. 2.50). 

 

Fig. 2.50 - Ilustração da intensidade e duração médias das vogais seguidas de consoantes. [36] 

Pela fig. 2.51 observa-se que existe uma perda, por cada 180º em plano horizontal, de 5 dB nas baixas 

frequências e de 12 dB em médias frequências. Segundo Carvalho, pode considerar-se também uma 

perda de 20 dB por cada 180º em plano horizontal nas altas frequências (4000 Hz) [1]. Então, no que 

toca à direccionalidade, as baixas frequências não sofrem grandes desvios, enquanto que as altas fre-

quências têm alguma variabilidade direcional.  

Os testes que permitem avaliar e classificar a inteligibilidade da palavra assentam em dois domínios 

diferentes, mais concretamente: testes subjetivos e testes de caráter objetivo .Os primeiros, seguem um 

procedimento simples, que consiste na leitura de frases ou palavras para um determinado grupo, o qual 

as regista e em função da frequência de acerto, é classificada a inteligibilidade do local em questão. 

Naturalmente maior acerto implicará maior inteligibilidade.  
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Fig. 2.51 - Emissão da voz no plano horizontal para as baixas e médias frequências. [37] 

O quadro 2.9 sintetiza a informação relativa à variabilidade da emissão da voz entre vogais e consoantes: 

Quadro 2.9 - Variabilidade da emissão da voz entre vogais e consoantes. [1] 

TIPO FREQUÊNCIA INTENSIDADE DURAÇÃO DIRECIONALIDADE 

Vogais Baixas Elevado ≈90 ms -5 dB p/-180º 

Consoantes Altas Baixo ≈ 20 ms -20 dB p/-180º 

 

Relativamente aos testes objetivos, importa ressaltar que conduzem a resultados bem mais precisos, uma 

vez que resultam do output de aparelhos destinados às medições em causa. Entre os parâmetros objetivos 

podemos distinguir o AI, o AC, o SIL, o STI e o RASTI. [1]     

Sendo: 

• AI - Índice de articulação; 

• AC - Articulation Class; 

• SIL - Speech Interference Level; 

• STI - Speech Transmission Index; 

• RASTI - Rapid Speech Transmission Index. 

Na presente dissertação, para determinação da inteligibilidade da palavra será utilizado o RASTI (Rapid 

Speech Transmission Index) desenvolvido por Brüel & Kjaer. 

 

2.3.5.2. RASTI 

O RASTI foi criado para diminuir o tempo de medições, tornando o processo mais rápido, comparati-

vamente ao ensaio STI (Speech Transmission Index). Os valores de RASTI oscilam entre 0 (inteligibi-

lidade nula) e 1 (ótima inteligibilidade da palavra) (quadro 2.10). As medições implicam o recurso a um 

transmissor, colocado na posição do emissor, com o objetivo de gerar um ruído com uma intensidade 

de referência, com as frequências de 500 e 2k Hz, produzindo assim, um efeito o mais semelhante pos-

sível, ao ser humano. De seguida, com base no sinal recebido pelo recetor (microfone colocado na po-

sição do ouvinte), mede-se a onda sonora e calcula-se então o valor de RASTI. Importa referir, que o 
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campo de aplicação do RASTI baseia-se na comunicação direta e com o aumento da distância entre 

fonte sonora e recetor, a inteligibilidade da palavra tende a diminuir. 

Quadro 2.10 - Valores do RASTI associados a uma escala subjetiva da Inteligibilidade da palavra. [38] 

RASTI Inteligibilidade da Palavra 

[0,00-0,30[ Má 

[0,30-0,45[ Medíocre 

[0,45-0,60[ Suficiente 

[0,60-0,75[ Boa 

[0,75-1,00] Excelente 

 

A título de curiosidade importa referir que, caso se verifique pelo menos uma das seguintes condições 

deverá utilizar-se o STI em detrimento do RASTI [11]:  

• A transmissão da voz ser essencialmente linear, isto é, sem pausas na produção dos níveis so-

noros; 

• A transmissão de voz ocorrer fora do intervalo de frequência, dos 200 Hz aos 6 kHz; isto deve-

se ao facto do método ser baseado em um espectro sonoro bastante restrito; 

• Ruído de fundo com tons audíveis, caracterizado por picos marcantes ou depressões no espectro 

de banda de 1/1 oitava; 

• O ruído de fundo ser impulsivo; 

• O tempo de reverberação demasiado longo em função da frequência. 

No capítulo 5.3.1 explicar-se-á detalhadamente a metodologia do ensaio em questão. 
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3 

ESTADO DA ARTE 

 

 

3.1.O QUE É UMA PISCINA PÚBLICA INTERIOR?  

Por definição, uma piscina é um tanque ou reservatório artificial de água que se utiliza para fins recrea-

tivos, ou desportivos.  

Na presente situação de estudo, estão as piscinas públicas interiores, que tal como o próprio nome indica, 

consistem em infraestruturas cobertas e fechadas, cuja funcionalidade visa dinamizar e ocupar os tempos 

livres dos utilizadores, bem como promover o desenvolvimento da atividade física. 

Este tipo de infraestrutura pode acolher uma multiplicidade de atividades, tais como, natação pura des-

portiva (iniciação e aperfeiçoamento), natação para bebés, polo aquático, hidroginástica, hidroterapia, 

aulas personalizadas (Personal Training), utilização livre e recreativa (banhos livres), e ainda festas 

temáticas. 

 

3.2. CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA DAS PISCINAS PÚBLICAS 

3.2.1. CIVILIZAÇÃO DO VALE DO INDO 

O “Grande Banho” (fig. 3.1), consiste na primeira aparição de tanques públicos, tendo sido concebido 

essencialmente para fins espirituais. Esta obra surgiu em Mohenjo-Daro (2500 a.C.), local arqueológico 

situado na província do Sinde (Paquistão), tendo sido apenas descoberta em 1926. A construção envol-

veu o recurso a pedra, argila e alcatrão betuminoso. Com base na fig. 3.1, observa-se que o formato do 

tanque é retangular e apresenta duas escadarias posicionadas em lados opostos, permitindo o acesso ao 

mesmo. [39]  

 

Fig. 3.1 - Grande Banho, Paquistão. [39] 
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3.2.2. GREGOS 

Segundo o filósofo grego Platão, “Todo homem culto deve saber ler, escrever e nadar" [40].  Assim, os 

Gregos incluíram a natação no conjunto de princípios e domínios básicos da educação, a par da mate-

mática, escrita e astronomia. Foi no período de 800 a.C. a 600 a.C. que surgiram as piscinas, nesta 

cultura, sendo primeiramente destinadas aos banhos e cuidados de higiene e, mais tarde, utilizadas com 

fins recreativos. [41] 

Os Gregos foram os responsáveis pelo aparecimento dos ginásios (500 a.C.) (em latim gymnasium), que 

resulta do termo grego gymnos, que significa nudez, sendo que estes espaços foram originalmente con-

cebidos para a prática de exercício físico, dada a necessidade de melhorar, desde tenra idade, a condição 

física dos homens de modo a estarem aptos para combater. A atividade desportiva incluía apenas os 

membros do sexo masculino, sendo que estes exercitavam nus. Certos autores acreditam que os ginásios 

possam também ter surgido como locais reservados, para a classe aristocrática, dando a estes elementos 

a possibilidade de exibirem a sua forma física e, além disso, de demonstrarem a superioridade social, 

face às classes mais baixas, tipicamente ligadas à agricultura. Inicialmente, os ginásios consistiam ape-

nas numa área em terra batida, rodeada por árvores, tipicamente localizada a uma curta distância de um 

rio. Espaços com estas características tornaram-se comuns em locais considerados sagrados, como por 

exemplo, Delphi, Olympia e Nemea. [42] 

Os ginásios evoluíram historicamente, quer no que diz respeito à sua funcionalidade, quer relativamente 

à sua estrutura arquitetónica, caracterizando-se como espaços para homens de todas as idades, e não 

apenas jovens. Platão afirma nas suas obras literárias, que nestes espaços se desenvolveram relações 

“chave” entre os homens jovens e os homens adultos, estabelecendo-se uma relação de tutoria, sendo 

que os jovens aprendiam através do conhecimento empírico dos mais velhos. Assim, converteram-se em 

locais de discussões filosóficas, afastando-se assim do conceito inicial de espaços exclusivamente dedi-

cados ao culto do corpo. O facto de terem sido implementados ginásios em Atenas (≈ 400 a.C.), mais 

concretamente na Academia de Platão e no Liceu de Aristóteles, demonstra que o conceito funcional 

destes espaços sofreu alterações significativas. [42] 

Cerca de 300 a.C., os ginásios sofreram diversas alterações, tornando-se arquitetonicamente mais com-

plexos. Os ginásios implementaram casas de banhos com sistemas de abastecimento de água fria, nor-

malmente utilizados após as atividades físicas (fig. 3.3), fontes e ainda salas de estudo. Surgiram também 

outras infraestruturas desportivas, na proximidade dos ginásios, nomeadamente pistas cobertas destina-

das à corrida. [42]. A área de exercício passou a ser fechada e constituída por diversas colunas, for-

mando-se assim um peristilo, designado por Palestra (em latim Palaestra). Estes espaços eram essenci-

almente destinados à prática de desportos de combate, mais concretamente “palé” (designação atribuída 

ao desporto de luta livre) [43]. As palestras consistiam também em escolas privadas onde os jovens 

poderiam ser treinados e seguiam uma conceção padrão, que consistia num pátio retangular descoberto, 

cercado por colunas com aposentos adjacentes (fig. 3.2). Assim, este termo pode ser utilizado com dois 

possíveis significados. [43] [44] 
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Fig. 3.2 - Ruínas da Palestra de Pompeia, Itália. [43] 

 

Fig. 3.3 - Piscina destinada ao banho dos atletas, Nemea, Grécia. [42] 

 

3.2.3. PERÍODO DO SEGUNDO TEMPLO JUDAICO 

Procede-se, seguidamente, a um breve interregno nos desenvolvimentos associados aos Gregos, de 

modo a abordar um desenvolvimento histórico importante, que ocorreu no período de 530 a.C. a 70 d.C., 

isto é, o período que compreendeu a existência do segundo templo de Jerusalém, remontando à história 

Judaica e, consequentemente, ao Reservatório ou Piscina de Siloé (fig. 3.4), localizada em Jerusalém. 

[45] 

Nos tempos do reinado de Ezequias (726 - 697 a.C.) foi construído um túnel com a finalidade de levar 

a água da fonte de Giom a um reservatório localizado dentro da muralha da cidade de Jerusalém. A fonte 

Giom era uma das principais fontes de abastecimento de água de Jerusalém. Acredita-se, então, que o 

Tanque de Siloé tenha sido construído com o objetivo de abastecer a cidade. [46] 

No século V (período bizantino), foi construída uma piscina no final do túnel de Siloé, a pedido de Élia 

Eudócia, imperatriz-consorte romana do oriente, esposa do imperador Teodósio II. As ruínas da piscina 

(fig. 3.5), podem ainda ser visitadas nos dias de hoje, estando localizadas a 70 metros da Piscina de 

Siloé, sendo esta última significativamente maior. Até ter sido oficialmente descoberta a piscina do 
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Segundo Templo (fig. 3.4), considerou-se incorretamente esta piscina como o Reservatório de Siloé, 

mencionado diversas vezes na Bíblia. [39] 

Em 2004, uma equipa de arqueólogos descobriu, em Jerusalém, vestígios de degraus em pedra, tendo-

os associado ao período do Segundo Templo. À medida que as escavações avançaram, tal suposição foi 

confirmada, facto que permitiu concluir que se tratava do Reservatório de Siloé, onde Jesus, segundo a 

Bíblia, restituiu a visão a um cego. Muitos dos atos de Jesus estão diretamente ligados a rituais judeus, 

sendo exemplo disso o “milagre do cego”. Segundo o mesmo, Jesus pôs barro nos olhos do homem e 

pediu-lhe para o tirar com as águas da piscina de Siloé, dando-lhe assim a visão (João 9: 1-7). A equipa 

de arqueólogos envolvida na descoberta, verificou que a piscina apresentava 50 metros de comprimento 

e que o seu formato não era retangular, mas sim aproximadamente trapezoidal. Além disso, constataram 

que esta era abastecida através de um canal proveniente da Fonte de Siloé. [47] 

Os judeus, tradicionalmente, faziam três peregrinações anuais a Jerusalém, sendo que utilizavam a pis-

cina de Siloé para as abluções, que antecediam a caminhada até ao Templo. A piscina de Siloé foi assim 

utilizada para imersões rituais, durante 170 anos, até os romanos destruírem o Templo judeu de Jerusa-

lém no ano de 70 d.C. [47] 

 

 

Fig. 3.4 - Reservatório de Siloé, Jerusalém, Israel. [39] 

 

Fig. 3.5 - Piscina Bizantina de Siloé, Jerusalém, Israel. [48] 
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3.2.4. ROMANOS 

Os grandes desenvolvimentos associados ao uso recreativo das piscinas resultaram da ação dos Roma-

nos, os quais assumiram particular destaque, até ao período de 100 a.C. Estes deram continuidade ao 

desenvolvimento dos ginásios, na medida em que construíram termas com dimensões aparatosas. Im-

porta referir, que preservaram os ideais funcionais instituídos pelos Gregos, visando estes espaços a 

prática do exercício, os banhos e, além disso, os estudos. As termas privilegiaram o aspeto social, pro-

porcionando a possibilidade de a população usufruir de banhos quentes, piscinas e, ainda, o acesso à 

arte e literatura. [49] 

Os Romanos permitiram a drástica evolução do uso recreativo das piscinas, uma vez que criaram as 

primeiras termas. Estas possuíam casas de banho de enorme requinte, revestidas a mármore e decoradas 

com estátuas ornamentadas e frescos. Na fig. 3.6 observa-se uma das Casas de Banhos romanas mais 

emblemáticas, localizada na cidade inglesa de Bath. [50] 

 

 

Fig. 3.6 - Termas Romanas situadas na cidade de Bath, Inglaterra. [51] 

 

A invenção “chave” na história dos banhos foi o hipocausto, criado pelos Romanos, em 200 a.C. Hipo-

causto, ou hipocastum em latim, resulta da junção de dois termos de origem grega, nomeadamente 

"hipo", que significa em baixo, e "caust", que significa queimado. Assim, o hipocausto consiste num 

forno subterrâneo, que visa aumentar a temperatura do piso localizado acima deste, condição que per-

mite o aquecimento de determinado edifício ou sala (fig. 3.7). Assim sendo, salas que requeressem maior 

temperatura, localizavam-se o mais próximo possível dos fornos. A criação do hipocausto permitiu aos 

romanos transformarem uma tarefa higiénica num fenómeno cultural, visto que o banho se tornou numa 

necessidade quotidiana. [52] [53] 

Importa referir, que cerca de 100 a.C., foi construída a primeira piscina de água aquecida, em Roma. 

Caio Cílnio Mecenas, concelheiro político do Imperador César Augusto, foi o responsável pela constru-

ção da piscina, sendo que o sistema de aquecimento baseou-se no hipocausto. [41] 
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Fig. 3.7 - Esquematização do funcionamento de um hipocausto. [54] 

 

 

Fig. 3.8 - Ruínas de um hipocausto nos jardins Romanos de Chester, Inglaterra. [55] 

 

A fig. 3.8, apresenta as ruínas de um hipocausto concebido pelos Romanos, podendo este ainda hoje ser 

visitado, na cidade inglesa de Chester.  

Posteriormente, os Romanos construíram aquedutos para garantir o abastecimento de água para banhos 

públicos, os quais eram considerados prioritários, relativamente à utilização de água para uso privado, 

pois esta última conseguia ser garantida através do armazenamento de água em reservatórios ou cister-

nas. A gravidade e a inclinação natural do terreno permitiam que os aquedutos canalizassem a água de 

determinada fonte de água doce, até ao destino pretendido. O período de construção dos aquedutos durou 

mais de 500 anos (séc. IV a.C. a III d.C.). Estes encontram-se, ainda hoje, presentes em França (fig. 

3.9), Espanha (fig. 3.10), Grécia, Turquia e, também no Norte de África. [56] 
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Fig. 3.9 - Aqueduto Romano de Pont du Gard, França. [56] 

 

Fig. 3.10 - Aqueduto Romano de Segóvia, Espanha. [57] 

 

3.2.5. SRI LANKA 

No período compreendido entre 600 e 900 d.C., destaca-se no Sri Lanka, as piscinas de granito, desig-

nadas por Kuttam Pokuna (Lagoas gémeas) (fig. 3.11), consideradas como um dos maiores desenvolvi-

mentos da engenharia hidráulica. Tal como o nome sugere, esta obra consiste em dois tanques bastante 

semelhantes, ambos providos de escadas que permitiam o acesso à base dos mesmos. [58] 

Segundo as evidências, a água alcançava primeiro o tanque localizado mais a norte, por meio de ligações 

subterrâneas, entrando no segundo por meio de um canal localizado na base destes. A água de ambos os 

tanque era drenada por meio de uma saída localizada no fundo do tanque mais pequeno. Importa também 

referir, que a água antes de alcançar as piscinas, era previamente filtrada. [58] 

 

Fig. 3.11 - Lagoas gémeas, Sri Lanka. [58] 
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3.2.6. IDADE MÉDIA 

Após a queda do Império Romano do Ocidente (476 d.C.), a água perdeu de tal forma a sua popularidade 

que qualquer contacto com este elemento era interpretado como algo não higiénico e até mesmo peca-

minoso, segundo a religião Cristã. Neste período, a água conduziu à propagação de algumas doenças, 

facto que também lhe conferiu a conotação negativa. [59] 

O conceito de Homem da Idade Média (período da história da Europa entre os séculos V e XV), ficou 

intimamente ligado ao desprezo pela vaidade e cultura corporal, assim como pela desvalorização da 

higiene. A disseminação do Cristianismo levou a que a cultura dos banhos e a natação fossem comple-

tamente rejeitadas. A igreja proibiu mesmo a prática do exercício físico e os banhos, defendendo que 

“corpos limpos cobrem almas sujas”. [59] 

O período compreendido entre os séculos XII e XIII, caracteriza-se não pela proibição dos banhos, mas 

sim pelo seu regresso, um pouco por toda a Europa. [59] 

Entre os século XI e XIV, as infraestruturas destinadas aos banhos, permaneceram regularmente abertas 

ao público, tendo adquirido popularidade por causa do entretenimento. Estes espaços tornaram-se au-

tênticos centros de eventos sociais. [59] 

 

3.2.7. RENASCIMENTO 

O período do Renascimento (entre meados do século XIV e o fim do século XVI), privilegiou a beleza 

do corpo humano e a atividade física reintegrou os antigos valores da cultura corporal. Assim sendo, o 

avanço do Renascimento eliminou todos os preconceitos relacionados com a natação. Verifica-se, por-

tanto, que as Casas de Banhos e natação voltam a adquirir popularidade. [59] 

O pensamento científico característico deste período teve efeitos diretos na natação, facto que se justifica 

pelo desenvolvimento de obras de arte relacionadas com esta prática desportiva. Destacaram-se diversos 

artistas, como por exemplo: Albrecht Dürer, Leonardo Da Vinci e Lucas Cranach. Este período fica 

associa-se à publicação de diversas obras relacionadas com a prática da natação e respetivas técnicas. 

Entre 1488 e 1490, Leonardo Da Vinci, apresentou um esquema de um cinto salva-vidas (fig. 3.12). 

 

Fig. 3.12 - Esquema de um cinto salva-vidas, produzido por Leonardo Da Vinci. [60] 

 

3.2.8. EUROPA: ENTRE OS SÉCULOS XVI E XVIII 

A partir da segunda metade do século XVI, devido ao aumento da propagação de doenças infeciosas, a 

igreja restringiu a abertura de Casas de Banhos, na Europa. Deste modo, registou-se um abrandamento 
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na educação e desenvolvimento da natação, o que levou ao aumento de afogamentos. Alguns exemplos 

de Casas de Banhos, cuja utilização foi proibida pela igreja: Viena (1643), Praga (1650) e Paris (1661). 

Não concordando com a proibição da natação, vários pensadores optaram por lançar diversas obras 

literárias relacionadas com a sua prática, tendo como objetivo alertar a população para a importância da 

natação e assim tentar reduzir o número de afogamentos registados. [59] 

Em 1538, Nikolaus Wynmann, professor de línguas suíço-alemão, escreveu o primeiro manual de nata-

ção, intitulado The art of swimming, desafiando assim a igreja, na medida em que visou elucidar a po-

pulação para a importância de aprender a nadar. Ao longo da sua obra, o autor apresenta os diferentes 

estilos de natação existentes (privilegiando a técnica de bruços) e, além disso, alerta os leitores para o 

modo como se deve mergulhar e saltar para a água. O referido livro contempla também técnicas de 

salvamento e menciona a existência de equipamentos de salvação flutuantes, como por exemplo cintos 

de cortiça. [59] 

Em 1587, foi redigida uma segunda obra literária, em latim, cujo título era De arte natandi, da autoria 

de Everard Digby. Este autor interessou-se particularmente nas diversas técnicas de natação existentes, 

sendo que a sua obra apresentava inúmeras ilustrações em madeira, associadas aos vários métodos, in-

cluindo bruços, crawl e estilo costas. [59] 

No ano de 1696, o autor francês Melchisédech Thévenot publica The Art of Swimming, (posteriormente 

traduzido para inglês) tendo-se tornado uma autêntica referência no campo da natação. De salientar que 

a descrição do estilo de bruços efetuada pelo autor ao longo da obra, é bastante semelhante ao estilo de 

bruços praticado atualmente. [60] 

O primeiro guia a apresentar desenhos e exemplos, relativos aos diferentes estilos de natação, surgiu em 

1595, pelo inglês Christopher Middleton, A short introduction for to learne to swimme (fig. 3.13). [60]  

Nos séculos XVIII e XIX, as piscinas ao ar livre adquiriram progressivamente maior popularidade. Ao 

invés de piscinas tradicionais surgiram, nas margens dos rios, Cabines de Banho, sendo estas por vezes 

ambulantes (fig. 3.14). [59]  

 

Fig. 3.13 - A short introduction for to learne to swimme, de Christopher Middleton, 1595. [60] 
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Fig. 3.14 - Cabines de banho puxadas por cavalos, Inglaterra. (adaptado de [59]). 

 

Na segunda metade do século XVIII, começam a ser construídas as primeiras piscinas em madeira, nos 

rios (fig. 3.15). Estas estruturas eram amarradas junto do fundo do rio, com cordas e correntes, evitando 

assim que se deslocassem com a corrente natural do rio. [59] 

Os conteúdos revolucionários associados à educação física prevaleceram durante os séculos XVIII e 

XIX, promovendo o aparecimento das aulas de natação. O físico alemão Karl Adolph von Basedow 

(1723-1790) e o professor alemão Johann Christoph Friedrich Guts Muths (1779-1839) introduziram as 

primeiras aulas de natação em escolas. Apesar destes defenderem que as aulas deveriam ser promovidas 

pelo estado, tal não se verificou. [59] 

 

 

 

Fig. 3.15 - Piscina de madeira construída em pleno Rio Danúbio, interior (esq.) e exterior (dir.) (adaptado de [59]). 

 

3.2.9. LIVERPOOL: DESENVOLVIMENTO DAS CASAS DE BANHOS E LAVANDARIAS 

A cidade de Liverpool, afirmou-se como líder pioneira de cuidados relativos à saúde pública, um pouco 

por inspiração de Catherine Wilkinson, que durante a epidemia de cólera vivida no ano de 1832, dispo-

nibilizou a sua caldeira de água quente aos cidadãos locais, permitindo assim que estes pudessem lavar 

as suas roupas. Deste modo, desempenhou um papel importante no referido período pandémico, pois 

com as suas ações, foi capaz de influenciar as autoridades a garantirem água potável à população. [61] 
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Deste modo, em 1842, surge em Upper Frederick Street o primeiro recinto que permitiu não só os banhos 

públicos, mas também a lavagem da roupa da população (fig. 3.16). Este tipo de espaços, constituiu uma 

ferramenta muito importante no combate a infeções e doenças, num período marcado por situações de 

pobreza e condições extremamente precárias. Posteriormente, foram surgindo mais lavandarias, não só 

em Liverpool, mas um pouco por toda a Inglaterra. No ano de 1852, é fundado um comité, cuja missão, 

determinava supervisionar a construção de novas infraestruturas para banhos assim como lavandarias. 

Algumas das casas de banhos apresentavam grandes piscinas e banheiras de imersão, para uso público. 

[61] 

 

  

Fig. 3.16 - Aspeto exterior (esq.) e interior (dir.) da primeira lavandaria pública de Liverpool (Frederick Street 

Washouse), Inglaterra. [61] [50]  

 

3.2.10. INGLATERRA: SÉCULO XIX AO SÉCULO XXI 

No início do século XIX, é introduzido o conceito de natação competitiva, em território inglês, pela 

National Swimming Society, surgindo assim as primeiras piscinas cobertas na Europa, mais concreta-

mente, em Londres (1837). Em 1839, Oxford constrói a primeira piscina pública interior, situada no 

Temple Cowley. [41] 

O facto de se registarem taxas alarmantes de afogamento no Rio Medway, serviu de motivo catalisador 

para a fundação do primeiro clube de natação inglês (1844), na cidade de Kent, designado por Maidstone 

Swimming Club. [62] 

A partir da segunda metade do século XIX, são criadas diversas associações de natação, em vários paí-

ses, de modo a conseguirem acolher competições e eventos ligados à modalidade. Em resposta à cres-

cente tendência da natação competitiva, foi formada em 1869, a Amateur Swimming Association, orga-

nização que abriu o caminho para o reconhecimento da natação como desporto. Ainda nesse ano, foi 

implementada a primeira competição oficial de natação, que decorreu no Rio Tamisa (Inglaterra). O 

impacto da associação foi tão grande que a natação acabou mesmo por ser incluída nos primeiros Jogos 

Olímpicos, em 1896 (Atenas, Grécia). [59] [57] 

Tanto no domínio público, como no privado, a era de “ouro” associada ao projeto das piscinas ocorreu 

entre 1880 e 1914, período no qual foram construídas mais de 600 Casas de Banhos, extremamente ricas 

em detalhes arquitetónicos e inovações tecnológicas. 
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Construída numa fundição de Leeds, surge em 1904 a Bramley Baths, piscina pública que proporcionou 

aos cidadãos residentes na cidade referida, não só os banhos correntes como também a prática da natação 

(fig. 3.17). [63] 

.   

Fig. 3.17 - Casa de Banhos de Bramley, Leeds, Inglaterra. [63] 

 

A Casa de Banhos de Manchester (Victoria Baths), inaugurada em 1906 elevou os padrões de qualidade 

destas infraestruturas, facto que garantiu melhores condições de higiene e, consequentemente, mais uti-

lizadores (fig. 3.18). Verificou-se, que as piscinas destinadas essencialmente a banhos, características 

do passado, tornaram-se progressivamente direcionadas para a prática desportiva, ou seja, a natação. 

Este edifício apresentava três piscinas e junto destas dispunha de casas de banhos privativas, lavandarias 

e banhos turcos. Em 1952, foi instalado o primeiro jacuzzi. [64] 

 

Fig. 3.18 - Fachada da Casa de Banhos de Vitória (esq.) e interior (dir.), Manchester, Inglaterra. [64] 

 

3.2.11. ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA: SÉCULO XIX AO SÉCULO XXI 

Em 1868, surge a primeira “piscina” pública nos Estados Unidos (fig. 3.19), construída com o objetivo 

de proporcionar cuidados de higiene à população, num período em que muitas das habitações não dis-

punham de casas de banho. Este complexo dispunha duas piscinas, uma destinada aos homens e outra 

às mulheres. [65] 

A primeira piscina pública contruída em solo americano, com propósitos recreativos e de lazer, surgiu 

em 1887, na cidade de Brookline, localizada no estado de Massachusetts. De salientar, que esta piscina 

constituiu um desenvolvimento muito importante, relativamente ao conforto da população, uma vez que 
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permitiu o alívio do calor manifestado durante a estação do Verão, num período em que ainda não existia 

ar condicionado. [65] 

Em 1895 surge uma das primeiras piscinas particulares, em Asheville, cidade localizada no estado norte-

americano de Carolina do Norte. [65] 

 

 

Fig. 3.19 - Cabot Street Bath, Boston, Massachusetts, Estados Unidos da América. [66] 

 

Relativamente ao processo construtivo das piscinas, importa salientar que até meados de 1900, este 

caracterizava-se por ser bastante penoso para os trabalhadores, uma vez que dispunham apenas de beto-

neiras de manivela e o processo de escavação era essencialmente manual. [67] 

Em 1907, é construída a primeira piscina abaixo do solo nos Estados Unidos, localizada no Racquet 

Club of Philadelphia (fig. 3.20), um dos clubes desportivos privados mais prestigiados da época, que se 

destacou também por apresentar o primeiro edifício projetado em betão armado, na cidade de Filadélfia. 

[62] 

Em 1915, surgiu uma das primeiras piscinas em betão armado na cidade de Austin, no Texas, designada 

por deep eddy pool (fig. 3.21). 

Em 1927 é construído o Berkeley City Club, hotel histórico, que surgiu com o objetivo de proporcionar 

às mulheres, um centro social, cultural e recreativo. Três anos após a sua inauguração, surge uma das 

primeiras piscinas interiores da época (fig. 3.22). 

Em meados de 1930, os hotéis começam a investir em piscinas, como ferramentas de marketing. O 

Arizona Biltmore Hotel (fig. 3.23), foi um dos primeiros a implementar tal estratégia. [67] 
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Fig. 3.20 - Piscina interior do clube desportivo de Filadélfia (Racquet Club of Philadelphia), Filadéfia, Pensilvânia, 

Estados Unidos da América. [68] 

 

Fig. 3.21 - Deep Eddy pool, Austin, Texas, Estados Unidos da América. [69] 

 

 

Fig. 3.22 - Piscina interior do hotel histórico de Berkeley, Berkeley, Califórnia, Estados Unidos da América. [70]  

 

Em 1940 é construída a primeira piscina com recurso à projeção de betão, através de uma “pistola” de 

pressão de ar, que permitiu assim evitar o trabalho manual (fig. 3.24). É neste período que a produtivi-

dade aumenta drasticamente e, consequentemente, o volume de piscinas construídas “dispara”. [67] 

Devido à segunda guerra mundial (1939-1945), regista-se um abrandamento no desenvolvimento das 

piscinas. Após o fim da segunda guerra mundial, milhões de homens regressam a casa, e devido às 

compensações da guerra (GI bill), muitos adquirem novas casas. Muitas das mulheres que trabalharam 

durante a guerra, mantiveram os seus postos, o que proporcionou a essas famílias maior conforto finan-

ceiro. Tudo isto, foi positivo para a indústria das piscinas, tendo então surgido diversas empresas (An-

thony Pools, Sylvan Pools e California Pools) com impacto no ramo, responsáveis pelo 
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desenvolvimento das piscinas kidney-shaped (fig. 3.25), cuja vantagem consiste na possibilidade de im-

plementar piscinas em espaços pequenos, dada a flexibilidade de forma e tamanho deste tipo de solução. 

[67] [71] 

 

Fig. 3.23 - Piscina exterior do Arizona Biltmore Hotel, Phoenix, Arizona, Estados Unidos da América. [72] 

 

 

Fig. 3.24 - Processo construtivo de piscinas com recurso ao betão projetado (adaptado de [71]). 

 

 

Fig. 3.25 - Exemplo de piscina kidney-shaped. [73] 
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Fig. 3.26 - Annette Kellerman (ao centro) foi a atriz principal do filme norte-americano: A Rainha do Mar, 1952. 

[74] 

 

A crescente demanda pelas piscinas particulares, deveu-se também à publicidade resultante dos filmes 

de Hollywood, como por exemplo, A Rainha do Mar (Million Dollar Mermaid, de 1952). Esta produção 

cinematográfica contou com a presença da mergulhadora e nadadora campeã nacional australiana, An-

nette Kellerman (fig. 3.26). [62] 

Nos anos 1950, após a Guerra da Coreia (1950-1953), ocorre o primeiro grande desenvolvimento da 

história das piscinas (até 1957). O financiamento destinado à construção das piscinas tornou-se uma 

realidade, permitindo o acesso da classe média a este tipo de estrutura. [67] 

Na década de 1960, a expansão das piscinas continua, facto que se justificou pela boa situação econó-

mica e baixas taxas de desemprego dos Estados Unidos. À semelhança do que se verificou inicialmente 

com os hotéis, também os motéis assumiram um papel relevante na massificação das piscinas. Este 

período está intimamente ligado a diversos avanços relacionados com o processo construtivo, canaliza-

ção e filtração das águas e equipamentos das piscinas. Destacam-se as canalizações em PVC, filtros, 

luzes subaquáticas, decks, etc. [67] 

As crescentes exigências e ambições dos consumidores, tornaram a década de 1970 num período favo-

rável para a indústria das piscinas, uma vez que uma piscina retangular tradicional tornou-se de certo 

modo banal e, portanto, insuficiente. Os spas construídos debaixo do solo, com base na metodologia do 

betão projetado à pistola, são considerados o desenvolvimento da década. [67] 

Neste período existiam três modelos de piscinas distintos (fig. 3.27): betão projetado (a), fibra de vidro 

(b) e vinyl (c). 

Nos anos 1980, o desafio dos produtores e construtores de piscinas, passou por atribuir às piscinas um 

design mais natural, facto que lhes proporcionou um formato mais livre e um acabamento mais escuro 

no interior. Além disso, surgem as piscinas de borda infinita, que aparentemente transbordam a água em 

direção ao exterior. [67] 

Relativamente à década de 1990, destaca-se o papel do consumidor no desenvolvimento das piscinas. 

Realizaram-se diversos estudos, cujos resultados permitiram aferir que a população americana pretendia 

piscinas com menor recurso à manutenção e maiores condições de segurança. Deste modo são lançados 

no mercado, instrumentos de limpeza automáticos e dispostitos de prevenção, nomeadamente alarmes 

de piscina e coberturas de segurança. [67] 



Caracterização Acústica de Piscinas Públicas Interiores 

 

59 

 

 

Fig.3.27 - Piscina em betão projetado (a), piscina de fibra de vidro (b) e piscina de vinyl (c) (adaptado de [75], 

[75] e [76]).  

 

 

Fig. 3.28 - Exemplo de piscina de borda infinita (Vanishing Edge Pool). [77] 

 

3.2.12. PORTUGAL: SÉCULO XIX AO SÉCULO XXI 

No que ao contexto nacional diz respeito, importa referir que, o contacto com a água, verificou-se desde 

cedo, através de atividades como a pesca e a navegação, despertando, mais tarde, interesse e motivação 

para a prática desportiva. A Real Associação Naval de Lisboa surge como a primeira coletividade des-

portiva a ser fundada, em 1856, o que demonstra o interesse Luso, pelo mar. É também neste século que 

se desenvolvem as primeiras disposições sobre o Domínio Público Marítimo (1898), que possibilita o 

livre acesso à orla costeira. Visava-se, assim, que os jovens e o povo português se ligassem progressi-

vamente a este elemento e que aí desenvolvessem mais atividades. [34] 

O Real Ginásio Clube Português, com sede em Lisboa, criou a primeira classe de natação nas praias 

portuguesas e realizou ainda provas no rio Tejo, a pedido do rei D. Carlos. Para além disso, promoveu 

o primeiro Campeonato Nacional de Natação “Meia Milha” (no mar), realizado no dia 14 de Outubro 
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de 1906 (fig. 3.29). Dois anos mais tarde, surge a primeira federação portuguesa, designada por Liga de 

Natação. [34]  

A primeira piscina olímpica a ser inaugurada em Portugal foi a do Estádio Náutico do Sport Algés e 

Dafundo, em 1930, tendo acolhido a maioria das provas da década de 1960 (fig. 3.30). [78] 

Em 1934, foi inaugurada a Piscina-Praia Paraíso, na Curia, destacando-se também como um importante 

centro de promoção da natação, pois serviu de palco para competições nacionais e internacionais (fig. 

3.31). [79] 

Em 1938, surge a primeira piscina coberta em Portugal, mais concretamente a piscina de Inverno do 

Sport Algés e Dafundo. [80] 

Em 1941, inaugurou-se a primeira piscina de 50 metros da zona centro, no Luso (fig. 3.32). [79] 

O ano de 1969 fica associado a grandes desenvolvimentos na história da natação, uma vez que é cons-

truída a Piscina Municipal de Coimbra, de 25 metros, coberta e aquecida, facto que torna possível treinar 

durante todo o ano, algo que apenas se verificava, até então, no Algés. [79] 

 

Fig. 3.29 - Campeonato Nacional de Natação “Meia Milha”, 1906 (adaptado de [34]). 

 

 

Fig. 3.30 - Estádio Náutico do Sport Algés e Dafundo, Algés. [78] 
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Fig. 3.31 - Piscina-Praia Paraíso do Palace Hotel, Curia. [81]  

 

 

Fig. 3.32 - Piscina Monumental do Luso, Luso. [82] 

 

 

Fig. 3.33 - Antiga piscina de Inverno do Sport Algés e Dafundo (esq.) e Estádio Náutico do Sport Algés e 

Dafundo (dir.), Algés. [80] [78] 
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Na história mais recente do Estádio Náutico, destaca-se a renovação da Piscina de Inverno (1968) e a 

construção da cobertura da piscina do Estádio Náutico (1977), onde foram também instalados um pavi-

lhão gimnodesportivo e dois ginásios, bem como diversas estruturas de apoio (fig. 3.33). [78]  

A partir da década de 1980, Portugal assistiu ao arranque de um número muito mais elevado de cons-

truções, que resultou na proliferação de piscinas municipais, um pouco por todo o país (quadro 2.1). 

[34] A inauguração da piscina do Estádio Universitário de Lisboa, em 1997, data a primeira construção 

de raiz duma piscina olímpica coberta, em território nacional. [34] [83] 

No ano de 2005, a Câmara de Lisboa inaugurou no mesmo dia, quatro piscinas municipais (Ameixoeira, 

Olivais, Marvila e Restelo), sendo que cada uma apresentou um custo de cerca de 2,5 milhões de euros, 

facto que traduz a crescente procura e valorização destes espaços por parte da população portuguesa, no 

referido período. [84] 

 

Quadro 3.1 - Piscinas Municipais Inauguradas em Portugal Continental, entre 1960 e 2009. [34] 

Anos 
Piscinas Municipais 

cobertas 

Piscinas Municipais 

descobertas 
Total 

1960 - 1969 2 4 6 

1970 - 1979 7 3 10 

1980 - 1989 17 4 21 

1990 - 1999 50 31 81 

2000 - 2009 126 47 173 

Total Global 202 89 291 

 

Importante referir que a presença de elementos de água nunca foi limitada ao uso público em edifícios 

coletivos, dado que a existência destes elementos na habitação remonta à ocupação romana. Exemplo 

disso, são as Casas Pátio Romanas, que apresentavam um elemento central no pátio, designado por 

impluvium para a recolha das águas pluviais na área em que se desenvolvia a habitação (fig. 3.34). [34] 

 

Fig. 3.34 - Casa Pátio Romana (adaptado de [85]). 
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Contudo, durante muitos séculos, este elemento não marcou presença nas casas portuguesas. No estudo 

da arquitetura popular portuguesa, deparamo-nos com habitações humildes e de pequenas dimensões às 

quais a água apenas chegava através do transporte dos habitantes a partir de poços e fontes locais. No 

entanto, com a proliferação de uma cultura consumista e de procura do conforto, assim como uma maior 

capacidade económica, a água chega finalmente às habitações e começam a surgir piscinas nas habita-

ções portuguesas. Com o modernismo (1915 a 1970), observam-se os exemplos que chegam da Europa, 

onde já existiam habitações com estes elementos. Atualmente, as habitações unifamiliares, multifamili-

ares e hotéis, apresentam, muitas vezes, piscinas com dimensões e tipologias bastante diversificadas. 

Assim, este equipamento e elemento arquitetónico, está cada vez mais presente no quotidiano da popu-

lação portuguesa, que procura a prática frequente da natação, como modalidade desportiva ou apenas 

como uma atividade de recreio e social. [34] 

 

3.3. REQUISITOS ACÚSTICOS DAS PISCINAS PÚBLICAS INTERIORES 

3.3.1. INTRODUÇÃO 

Antes de mais, importa mencionar que a procura das piscinas para atividades desportivas, recreativas e 

terapêuticas tem vindo a crescer. Nas últimas décadas, não só as entidades públicas como também as 

particulares, têm tentado dar resposta a esta procura, colocando à disposição dos cidadãos um elevado 

número de piscinas que, embora significativo, deve ser considerado globalmente insuficiente. Todavia, 

não se verifica uma relação de proporcionalidade direta entre a quantidade e a qualidade das piscinas, 

no que às condições de utilização e conforto diz respeito. 

Assim surge a avaliação baseada em três parâmetros, os quais permitem emitir um parecer positivo ou 

negativo face ao comportamento acústico dos espaços em estudo. Os referidos parâmetros são: tempo 

de reverberação, ruído de equipamentos e RASTI. 

 

3.3.2. VALORES PRESENTES NA LEGISLAÇÃO PORTUGUESA 

3.3.2.1. TEMPO DE REVERBERAÇÃO 

A legislação Portuguesa, apesar de escassa para o ambiente acústico em recintos desportivos, tais como 

piscinas, rege-se com base no Regulamento de Requisitos Acústicos dos Edifícios (RRAE). 

O RRAE [86] estabelece os requisitos acústicos dos edifícios, com vista a melhorar as condições de 

qualidade acústica dos mesmos. As normas nele presente aplicam-se à construção, reconstrução, ampli-

ação ou alteração dos seguintes tipos de edifícios: 

• Edifícios habitacionais e mistos, e unidades hoteleiras (art.º 5.º); 

• Edifícios comerciais e de serviços, e partes similares em edifícios industriais (art.º 6.º); 

• Edifícios escolares e similares, e de investigação (art.º 7.º); 

• Edifícios hospitalares e similares (art.º 8.º); 

• Recintos desportivos (art.º 9.º); 

• Estações de transporte de passageiros (art.º 10.º); 

• Auditórios e salas (art.º 10. -Aº). 

Para a corrente dissertação, importa refletir sobre o artigo 9.º (Recintos desportivos). Nesta categoria 

estão traçados certos requisitos acústicos, extensíveis às piscinas públicas interiores.  
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Face às diminutas imposições legais existentes em Portugal, referentes às piscinas, o Conselho Nacional 

da Qualidade desenvolveu a Diretiva CNQ N.º 23/93, visando o controlo e incremento da qualidade das 

piscinas coletivas de uso público. [87]   

Tais disposições, devem ser observadas na ausência de outras normas ou requisitos legais que sejam 

aplicáveis, e sem prejuízo das competências reconhecidas aos diferentes organismos da administração 

central e local nas matérias correspondentes. 

 

No que ao tempo de reverberação importa, o RRAE fixa os seguintes requisitos [86] : 

1 - No interior dos recintos desportivos, considerados mobilados normalmente e sem ocupação, o tempo 

de reverberação, T, correspondente à média aritmética dos valores obtidos para as bandas de oitava 

centradas nas frequências de 500 Hz, 1000 Hz e 2000 Hz, deve satisfazer as condições seguintes, nas 

quais V se refere ao volume interior do recinto em causa: 

a) T(500−2k Hz) ≤ 0,15 V1/3;  

b) T(500−2k Hz) ≤ 0,12 V1/3, se os espaços forem dotados de sistema de difusão pública de mensagens 

sonoras.  

2 - A determinação do tempo de reverberação deve ser efetuada em conformidade com o disposto na 

normalização portuguesa aplicável ou, caso não exista, na normalização europeia ou internacional.  

3 - Nas avaliações in situ destinadas a verificar o cumprimento dos requisitos acústicos dos edifícios 

deve ser tido em conta um fator de incerteza, I, associado à determinação das grandezas em causa. 

4 - O edifício, ou qualquer das suas partes, é considerado conforme aos requisitos acústicos aplicáveis 

quando o valor obtido para o tempo de reverberação, T, diminuído do fator I no valor de 25 % do limite 

regulamentar, satisfaça o limite regulamentar. 

Resume-se no quadro 3.3. o valor limite regulamentar do TR, segundo o RRAE, que deverá ser posteri-

ormente comparado com os valores medidos. 

 

Quadro 3.2 - Valor máximo do tempo de reverberação para o interior dos recintos desportivos imposto pelo 

RRAE. [86] 

Local TRmédio(S) [500, 1K, 2K] HZ 

Recintos desportivos 0,12 V1/3 

 

Ainda relativamente ao tempo de reverberação, a DIRECTIVA CNQ N.º 23/93, estabelece os seguintes 

requisitos [87] : 

11.6 - Nas zonas de atividades ou de banho das piscinas cobertas ou convertíveis, as disposições cons-

trutivas serão de modo a conter os valores dos tempos de reverberação dentro dos seguintes limites, 

calculados com a nave não ocupada: 

- 2,2 segundos, para as frequências baixas (125 - 300 Hz); 

- 1,5 segundos, para as médias frequências (500 - 1000 Hz). 

Nota: Para as frequências altas (>1000 Hz), a presente diretiva CNQ N.º 23/93 não estabelece qualquer 

requisito. 
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O único parâmetro abrangido pelo RRAE relacionado com piscinas públicas interiores é o Tempo de 

Reverberação. O regulamento não faz referência a nenhum requisito para a inteligibilidade da palavra 

ou para o ruído de fundo. Deste modo a única norma aplicável é a NP EN ISO 3382-2 – Medição de 

parâmetros de acústica de salas Parte 2: Tempo de reverberação em salas correntes. [88] 

 

3.3.2.2. RUÍDO DE EQUIPAMENTOS 

Relativamente ao Ruído de Equipamentos, a Directiva CNQ N.º 23/93 fixa o seguinte [87] : 

11.7 - O nível de perturbação acústica nas zonas de banho ou de atividades, resultante do ruído exterior 

ou gerado pelo funcionamento das instalações tecnológicas não deverá ultrapassar a intensidade de 40 

decibéis. 

 

3.3.2.3. INTELIGIBILIDADE DO SISTEMA DE AVISOS SONOROS 

Nas piscinas, para transmitir informações aos utilizadores por meio do sistema de PA, tem de se recorrer 

à amplificação, caso contrário a mensagem não é percetível, sendo até ultrapassada pelo ruído de fundo. 

Assim sendo, considera-se importante efetuar a medição da inteligibilidade do sistema de avisos sonoros 

com o parâmetro RASTI. Classifica-se este parâmetro segundo uma escala subjetiva, como elucidado 

no quadro 2.10, sendo que os limites extremos assumem os valores de 0 e 1, respetivamente má e exce-

lente inteligibilidade. Nas piscinas pretende-se atingir valores de inteligibilidade razoáveis, logo não 

inferiores a 0,45.  

 

3.3.3. VALORES PRESENTES NA LEGISLAÇÃO INTERNACIONAL 

3.3.3.1. ALEMANHA 

A norma alemã DIN 18041 [89] publicada em 2016 com o título Acoustic quality in rooms - require-

ments, recommendations and instructions for planning. A mais recente edição da norma, inclui uma 

série de esclarecimentos, acréscimos e certas exclusões, face à edição anterior (2004). Destaca-se o facto 

de pela primeira vez, apresentar um guia direcionado para espaços que atendem às necessidades especí-

ficas de pessoas com deficiências auditivas.  

Esta norma define cinco subcategorias, da categoria A, em função da tipologia do espaço. As piscinas 

públicas interiores estão incluídas na classe A5 (Desporto). Da análise da fig. 3.35, verifica-se que uma 

piscina pública interior com um volume de 4000 m3 não deverá ultrapassar 1,7 segundos de tempo de 

reverberação. Para piscinas de volumetrias superiores, por exemplo 10000 m3, limita-se o tempo de 

reverberação aos 2,0 segundos. Os requisitos definidos para o tempo de reverberação, aplicam-se à gama 

de frequências compreendida entre os 125 e os 4000 Hz. 
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Fig. 3.35 - Tempo de Reverberação (s) desejado (125 a 4k Hz), em função da tipologia e volume do espaço 

(adaptado de [89]).  

 

Apesar de serem definidos tempos de reverberação limite, a norma estabelece um intervalo de tolerância 

para cada valor de frequência (fig. 3.36). Deste modo, verifica-se que para a frequência dos 4000 Hz 

(por exemplo), é estabelecida uma tolerância entre os 65 e os 120%, o que significa que o TRmédio deve 

estar compreendido entre 1,1 segundos e 2,04 segundos. 

 

Fig. 3.36 - Tolerância conferida ao TR limite (s) (fig. 3.35) em função da frequência (Hz). [89] 
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3.3.3.2. SUÉCIA 

A norma sueca designa-se por SS 25268 Acoustics - Sound classification of spaces in buildings - Insti-

tutional premises, rooms for education, preschools and leisure-time centers, rooms for office work and 

hotels [90] e apresenta exigências no que diz respeito ao tempo de reverberação e ao nível de pressão 

sonora. Cada tipologia de edifício possui exigências acústicas diferentes, sendo agrupados segundo clas-

ses acústicas distintas (A, B, C ou D). As piscinas públicas interiores regem-se pelos valores presentes 

na coluna C (quadro 3.3). Deste modo, o tempo de reverberação limite para piscinas públicas interiores 

é 1,5 segundos. Estes valores estão associados a frequências compreendidas entre os 250 e os 4000 Hz. 

Para a frequência dos 125 Hz considera-se uma tolerância de 20% face aos referidos valores. Para vo-

lumes superiores a 1500 m3 são esperados tempos de reverberação superiores.  

A Autoridade Nacional de Saúde Pública sueca (Folkhälsomyndigheten) determina valores de pressão 

sonora e níveis sonoros equivalentes, para evitar situações de incomodidade (quadro 3.4). Observando 

o quadro 3.5, constata-se que são também estipulados valores máximos de pressão sonora para baixas 

frequências. Sons de baixa frequência mascaram sons de frequências mais elevadas, facto que justifica 

o cuidado adicional com os primeiros. 

Salienta-se que as vogais pertencem à banda de frequências mais baixa e por isso, sobrepõem-se geral-

mente às consoantes, dificultando a percetibilidade do discurso.  

 

Quadro 3.3 - Tempos de Reverberação limite (250 - 4k Hz), em função do tipo de espaço e classe sonora, esta-

belecidos pela norma sueca 25268:2007. [90] 

 TR (s) 

Tipologia do Espaço / Classe Acústica A B C D 

Ensino Superior 1,2 1,5 1,5 2,0 

Ensino Escolar e Pré-Escolar 1,0 1,2 1,2 2,0 

 

Quadro 3.4 - Nível de pressão sonora e nível sonoro equivalente máximo, segundo a Autoridade Nacional de Sa-

úde Pública sueca, para piscinas públicas interiores. (Folkhälsomyndigheten, 2014A) [90] 

Nível de Pressão Sonora máximo (LAmax) 45 dB 

Nível Sonoro Equivalente máximo (LAeq) 30 dB 
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Quadro 3.5 - Níveis de pressão sonora máximos para baixas frequências, estipulados pela Autoridade Nacional 

de Saúde Pública sueca. (Folkhälsomyndigheten, 2014A) [90] 

Frequência (Hz) Nível de Pressão Sonora máximo (LAmax) (dB) 

31,5 56 

40 49 

50 43 

63 42 

80 40 

100 38 

125 36 

160 34 

200 32 

 

3.3.4. VALORES ACÚSTICOS ADEQUADOS PARA PISCINAS PÚBLICAS INTERIORES 

Face ao que foi exposto nos subcapítulos anteriores, resume-se no quadro 3.6 os valores desejáveis do 

tempo de reverberação, ruído de fundo e de inteligibilidade do sistema de avisos sonoros, para piscinas 

públicas interiores. 

 

Quadro 3.6 - Valores desejáveis do tempo de reverberação médio, ruído de fundo e inteligibilidade do sistema de 

avisos sonoros, para atender aos requisitos acústicos das piscinas públicas interiores. 

Parâmetros acústicos Parâmetro Valores Desejáveis 

Tempo de Reverberação médio 

(500-2k Hz) 
TR (s) ≤ 2 s 

Ruído de Fundo com máquinas 

ligadas 
LAeq (dB) ≤ 40  

Inteligibilidade do Sistema de 

Avisos Sonoros 
RASTI ≥ 0,45 

 

3.4. INFLUÊNCIA DAS CARACTERÍSTICAS DO ESPAÇO NA ACÚSTICA 

As propriedades e características da envolvente de um espaço estão intimamente relacionadas com o 

desempenho acústico do mesmo. 

A adequabilidade dos valores do tempo de reverberação depende do uso e funcionalidade de determi-

nado espaço. Num determinado local, o tempo de reverberação elevado é favorável pois aumenta o nível 

sonoro devido ao acréscimo das ondas refletidas à onda direta, o que no caso de espaços destinados à 

música tem um efeito benéfico na redução de clareza das notas musicais. Visto de outro prisma, tem 
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desvantagens, dado que mascara o som direto pela sobreposição dos sons reverberados, conduzindo a 

dificuldades ao nível comunicação. Face às díspares consequências da reverberação é útil ter certos 

valores de tempo de reverberação referência em função de cada local. [1]  

No caso das piscinas públicas interiores, pode-se associar o elevado volume dos recintos a um longo 

tempo de reverberação e a um aumento da absorção sonora do ar, principalmente nas frequências mais 

altas. 

A geometria do espaço relaciona-se com a reflexão e a difusão sonora, essenciais para a definição e 

transmissão do som para o local pretendido. As ondas sonoras são enviadas para todas as direções a 

partir da fonte, e quando “colidem” com as superfícies a direção de propagação altera-se, em função da 

geometria das mesmas (fig. 3.37).  

• Planas: existe reflexão quando as ondas sonoras encontram a superfície envolvente, difundindo 

a energia com um ângulo igual ao de incidência; 

• Planas paralelas: gera-se um eco repetido (flutter echo), refletindo consecutivamente o som ori-

ginal; 

• Côncavas: focalizam e concentram o som refletido num ponto e são prejudiciais quando se pre-

tende difundir o sinal sonoro; 

• Convexas: difundem as ondas sonoras em todas as direções. 

 

 

Fig. 3.37 - Som proveniente de uma fonte pontual refletido numa superfície plana (esq.), côncava (centro) e con-

vexa (dir.) (adaptado de [91]). 

 

As reflexões permitem dar uma noção do tamanho e composição do espaço, assim como a forma da 

envolvente, condição que facilita a definição do som característico desse local. No entanto, as ditas 

“más” reflexões, ou seja, os ecos (fig. 3.38), constituem uma problemática comum às piscinas públicas 

interiores, caracterizadas por “pé-direitos” consideráveis, intimamente relacionados com a reverberação 

excessiva que se cria neste tipo de recintos. [15] 
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Fig. 3.38 - O eco caracteriza-se por ser uma reflexão (superior à sua “vizinhança”) com um atraso de pelo menos 

50 ms face ao som direto (adaptado de [36]). 

As piscinas públicas interiores, apresentam muitas vezes o formato de um paralelepípedo, apresentado 

superfícies planas paralelas. A distância entre paredes, é ainda considerável, facto que implica a exis-

tência de ecos e não ecos flutuantes (flutter echo). Estes últimos, correspondem a reflexões que “saltam” 

sucessivamente de uma parede para a outra quando estas são paralelas (fig. 3.39). Este efeito acústico 

assemelha-se a dois espelhos, onde se vê uma série de imagens repetidas. [15] 

 

Fig. 3.39 - Flutter echo, entre paredes paralelas (adaptado de [36]). 

 

Importa referir, que o som refletido atua em duas vertentes: aumenta o nível de pressão sonora comple-

mentando o som direto e por outro lado, mascara este último. 

Com base na fórmula de Sabine (equação 2.27), confirma-se a relação de dependência do valor do tempo 

de reverberação face ao volume do espaço e à área de absorção sonora total das superfícies. Caso se 

utilizem materiais mais absorventes (coeficiente de absorção sonora mais próximo de um), por exemplo, 

para o dobro, o valor do tempo de reverberação eventualmente diminui para cerca de metade. No en-

tanto, o mesmo não se pode afirmar da duplicação do volume, uma vez que isso alteraria as dimensões 

do espaço e por consequência, aumentaria a absorção sonora total das superfícies da envolvente.  

As características das piscinas públicas interiores e a consequente influência nos parâmetros acústicos, 

é resumidamente, traduzida pelo quadro 3.7: 
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Quadro 3.7 - Características das piscinas públicas interiores e a influência das mesmas nos parâmetros acústi-

cos. 

Característica do espaço Associada ao Afeta a  

Volume elevado 

(motivado essencialmente 

pelo enorme pé-direito) 

Tempo de Reverberação 

Inteligibilidade 

da palavra e dos 

avisos sonoros 

Superfícies “duras” e pouco 

absorventes 
Tempo de Reverberação 

Inteligibilidade e 

Ruído de fundo 

Elevada ocupação do espaço Ruído de Fundo 

Inteligibilidade e 

Privacidade da 

palavra 

 

3.5. ACÚSTICA DAS PISCINAS PÚBLICAS INTERIORES 

Dado que a segurança, o bom funcionamento das atividades e a diversão são fatores vitais, é importante 

abordar um problema constante nas piscinas cobertas: a acústica. 

A prática de atividades de características informais e o desporto, propiciam a geração de ruído, uma pela 

dinâmica que é implementada nas aulas (componente lúdica e recreativa) e a outra pela necessidade 

constante de estimular e incentivar o atleta a superar-se para atingir os objetivos inerentes ao treino.  

A dimensão das piscinas públicas interiores aliada aos custos de manutenção das mesmas, implica que 

a ocupação seja sempre muito alta, permitindo aulas que decorrem em simultâneo, facto que cria um 

ambiente sujeito a níveis de pressão sonora elevados, sobretudo pela presença de crianças e ou atividades 

de grupo, aliadas à reprodução de música, acrescendo ainda a utilização de apitos, avisos sonoros e a 

verbalização requerida para a transmissão das informações. O ambiente sonoro desconfortável, não re-

sulta apenas do ruído proveniente da comunicação, devendo-se também aos equipamentos e instalações 

da piscina (sistemas de ventilação ou circulação de água). Caso as bombas da piscina não estejam loca-

lizadas numa sala completamente isolada, o ruído faz-se sentir por todo o espaço. 

As piscinas públicas interiores, são estruturas geralmente desprovidas de cuidados de ordem acústica. 

Os materiais utilizados (betão, pedra, vidro, etc.) são muitas vezes acusticamente desadequados, não 

apresentando um papel relevante, no que à absorção sonora diz respeito. 

As superfícies duras existentes nas piscinas interiores têm uma capacidade de resposta insuficiente pe-

rante a absorção. Os tetos rígidos podem constituem também motivo de preocupação, no que diz respeito 

a este ponto. Quando o som é emitido, sofre reflexões sucessivas, uma vez que não existem condições 

para o absorver. Além disso, o espelho de água é por si só um elemento perturbador em termos acústicos 

(superfície acusticamente “dura”). 

Atualmente, depara-se com edifícios públicos cada vez mais multifuncionais, onde não só é possível a 

prática da natação como também outro tipo de atividades físicas. Associada à crescente inovação surgem 

também novos requisitos que o Homem deve procurar satisfazer, de modo a tornar estes espaços cada 

vez mais confortáveis e eficientes do ponto de vista da utilização. 

Deste modo, é importante caracterizar acusticamente os espaços e refletir acerca da influência que os 

materiais constituintes, dimensões e restantes fatores têm nos mesmos, visando assim criar boas condi-

ções de comunicação, quer direta, quer difundida pelos meios áudio e acima de tudo garantir a segurança 

dos utilizadores. 
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3.6. EXEMPLOS DE PISCINAS PÚBLICAS INTERIORES COM INTERVENÇÃO ACÚSTICA 

3.6.1. INTRODUÇÃO 

Primeiramente, importa referir que os dois métodos mais comuns para intervenções acústicas em pisci-

nas públicas interiores, são a utilização de materiais absorventes projetados e ou painéis acústicos. Estes 

últimos podem revestir tetos e paredes, sendo colados ou aplicados com caixa de ar, ou em alternativa, 

podem ser suspensos do teto (baffles). [1] 

Centrando assim o foco, na análise de soluções tipo que permitem resolver problemas acústicos, comuns 

às piscinas públicas interiores importa referir o seguinte [90]: 

• O ambiente das piscinas caracteriza-se por apresentar condições extremas de humidade e flutu-

ações de temperatura consideráveis, pelo que se recomenda a utilização de materiais acústicos 

resistentes, de fácil limpeza e obviamente adequados à água e ao impacto. Posto isto, é de evitar 

a utilização de materiais com alta capacidade de deformação, ou seja, que contraiam ou expan-

dam devido a alterações de humidade ou temperatura; 

• Relativamente ao posicionamento de materiais absorventes sonoros no teto, importa realçar que 

é a solução mais corrente para reduzir as reflexões e consequentemente o nível sonoro; 

• O posicionamento de materiais absorventes nas paredes consiste em conjugar a utilização de 

materiais macios e materiais mais duros, sendo os primeiros posicionados a maior altura (cerca 

de três metros do piso) e os segundos, numa zona mais próxima do piso (cerca de sessenta 

centímetros acima do solo). Estes materiais devem estar devidamente fixados na(s) parede(s) e 

apresentar boa resistência, dado estarem sujeitos ao contacto pelos utilizadores das piscinas. 

Geralmente, apresentam uma camada exterior resistente, provida de material absorvente no seu 

interior. A fixação na parede é fulcral, de modo a evitar-se constrangimentos relacionados com 

a humidade; 

• Dotar as paredes de certa inclinação, poderá também resolver os problemas acústicos comuns 

às piscinas públicas interiores. O objetivo da inclinação passa por garantir que as ondas sonoras 

atinjam os materiais absorventes do teto mais rapidamente, reduzindo assim as reflexões. No 

caso de paredes de vidro, para além de ser necessário limpar a superfície com frequência, não é 

muito prático colocar materiais absorventes, de modo que a inclinação constitui uma solução 

interessante.  

Numa perspetiva mais prática, abordar-se-á de seguida diversas soluções de materiais utilizados na re-

qualificação acústica de piscinas públicas interiores, não só em Portugal, mas também noutros países, 

com maior desenvolvimento na área da acústica, como por exemplo os Estados Unidos da América e a 

Austrália.  

 

3.6.2. CONTEXTO NACIONAL 

Os exemplos de seguida enunciados, baseiam-se na aplicação de uma solução acústica, definitiva para 

tetos e paredes, designada por SonaSpray ou k-13.  

O SonaSpray ou k-13 consiste na projeção de massas porosas, à pistola, constituídas por celulose maio-

ritariamente reciclada. Estas permitem responder às correntes exigências acústicas, térmicas, de controlo 

de condensação e também estéticas (textura e cor). Pode ser aplicada em vários tipos de superfícies, 

nomeadamente, betão, gesso, gesso cartonado, aço, madeira, vidro, etc. 
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Existem três graus de acabamento distintos [92]: 

• k-13 standard: qualidade mais texturada, com acabamento tipo “alcatifa”. Permite um bom aca-

bamento e é indicado para áreas desportivas (piscinas incluídas), indústrias, grandes espaços 

públicos, aeroportos, estacionamentos, hangares, ou aplicações em tetos com pé-direito elevado. 

A gama de espessuras disponível varia entre 10 e 76 mm; 

• k-13 special: representa um acabamento intermédio, podendo ser aplicada basicamente nos mes-

mos espaços que a solução standard, oferecendo, no entanto, um acabamento mais refinado. 

Solução cujas espessuras variam entre 10 e 32 mm; 

• SonaSpray fc: é micro estruturada, com um acabamento próximo das tintas de areia. Utiliza-se 

particularmente em zonas nobres, como lugares públicos, escritórios, salas de espetáculos e 

conferências, teatros, estúdios, igrejas, escolas, auditórios, restaurantes, hotéis, etc. Apresenta 

uma estrutura muito fina, sendo que as espessuras variam entre 8 e 20 mm. 

Com base nas figs. 3.40 e 3.41, é possível ter uma perceção das diferentes estruturas de pulverização de 

cada solução e respetivas cores disponíveis.  

 

Fig. 3.40 - Estrutura e cores disponíveis das soluções: Sonaspray (k-13) standard (a), Sonaspray (k-13) special 

(b) (adaptado de [93]). 

 

Fig. 3.41 - Estrutura e cores disponíveis da solução Sonaspray FC (adaptado de [93]). 

 

A pintura dos materiais utilizados como isoladores sonoros, proporciona muitas vezes problemas no que 

diz respeito ao seu desempenho acústico. No entanto, no caso de massas projetadas SonaSpray, é possí-

vel pintar a superfície do teto, utilizando Sonacolor, isto é, uma tinta à base de água, com a garantia que 

os valores de desempenho acústicos são mantidos. 
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Este acabamento acústico, pelas suas propriedades e características, resolve diversos problemas, típicos 

de qualquer construção, nomeadamente:   

a) Problemas acústicos 

Pela sua resiliência, as fibras SonaSpray absorvem enormes quantidades de energia acústica, diminuindo 

a potência sonora, o tempo de reverberação e tornando inteligíveis a música e a voz. Deste modo, o 

excesso de ruído é eliminado. Importa referir, que uma aplicação standard de 25 mm pode reduzir o 

nível de ruído em mais de 8 dB e reduzir o tempo de reverberação em 80% ou mais. 

b) Problemas de natureza térmica  

A aplicação de SonaSpray assegura, por si só, um importante efeito térmico com um 𝜆 = 0,031 W/mºK. 

A técnica de aplicação utilizada, consiste numa camada monolítica que permite cobrir possíveis entradas 

de ar e assim desempenhar um papel de isolamento térmico eficaz. Para áreas tais como piscinas cobertas 

e pavilhões com coberturas não isoladas, um balanço ajustado entre a ventilação e a aplicação de So-

naSpray, garante a eliminação ou redução sensível da condensação em metais, betão ou outras superfí-

cies, descartando o recurso a equipamentos adicionais ou custos energéticos extra. 

c) Deficiências ao nível da iluminação 

Esta metodologia possibilita também um controlo da iluminação, desde a utilização das cores negro e 

azul profundo ou em sentido inverso com a aplicação de cores claras, nomeadamente o branco e branco 

ártico (índices refletores de 73% e 81%, respetivamente). [92] 

Com base no quadro 3.8 é possível analisar o comportamento de uma solução k-13 standard, em função 

da espessura da mesma, através dos valores do coeficiente de absorção sonora por anda de oitava e NRC. 

[92] 

De acordo com a fig. 3.42, verifica-se que o aumento da espessura da solução de massa projetada (k-13 

standard), proporciona coeficientes de absorção sonora mais elevados, no intervalo compreendido entre 

os 125 e os 2000 Hz. Analisando as linhas horizontais a vermelho, conclui-se que na frequência dos 

1000 Hz, por exemplo, um incremento de 10 mm traduz-se num aumento do coeficiente de absorção 

sonora, em cerca de 0,3 (diferença entre 0,95 e 0,65). Assim sendo, na referida frequência, a solução k-

13 standard 20 mm absorve 30% mais, face à k-13 standard 10 mm. 

 

Quadro 3.8 - Desempenho acústico de uma solução k-13 standard. [92] 

Espessura 
(mm) 

Coeficiente de absorção sonora por banda de oitava (Hz) 

NRC 

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 

16 0,14 0,43 0,93 0,95 1,05 1,14 0,85 

25 0,20 0,55 0,95 1,00 1,00 0,95 0,90 

38 0,20 0,66 1,09 1,04 1,05 1,06 0,95 

50 0,31 0,89 1,01 1,01 1,06 1,08 1,00 

76 0,49 1,04 1,07 1,07 1,05 1,09 1,00 

 



Caracterização Acústica de Piscinas Públicas Interiores 

 

75 

 

 

Fig. 3.42 - Coeficientes de absorção sonora (𝛼) para massas projetadas k-13 standard de diferentes espessuras. 

k-13 standard 10 mm (azul), k-13 standard 15 mm (violeta), k-13 standard 20 mm (preto) (adaptado de [94]). 

 

Introduzido este acabamento acústico projetado para tetos e paredes, apresenta-se de seguida alguns 

exemplos de piscinas públicas interiores com intervenção acústica, em Portugal (quadro 3.9). 

As piscinas municipais de Lisboa (Campo de Ourique, Vale Fundão, Olivais e Ameixoeira) inicialmente 

não reuniam condições que permitissem a comunicação, quer direta, quer difundida pelos meios áudio. 

O tempo de reverberação apresentava distorções várias com picos aleatórios.  

De forma a resolver os problemas acústicos das quatro piscinas enunciadas, a S.T.I.E.R aplicou k-13 nas 

coberturas (espessura de 30 mm), tendo permitido a redução do tempo de reverberação, dos seis para os 

dois segundos [95]. Nas condições pós requalificação, importa referir que os requisitos mínimos da 

inteligibilidade da palavra são atingidos, verificando-se comunicação adequada, com e sem sistema de 

amplificação. O ruído interior foi reduzido, através da solução acústica implementada. 

 

Quadro 3.9 - Exemplo de piscinas públicas interiores com intervenção acústica, em território nacional. 

Projeto Consultor Acústico Promotor Especificações da intervenção 

Condicionamento 
acústico de 4 piscinas 
municipais de Lisboa: 

Campo de Ourique 
(fig. 3.43), Vale Fun-

dão, Olivais e Ameixo-
eira 

S.T.I.E.R, Lda .[96] 
Alves Ribeiro, S.A. 

SonaSpray k-13 std (30 mm), 
cinzento claro, em toda a     
cobertura (4 x 1300 m2) 
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Fig. 3.43 - Piscina municipal de Campo de Ourique (interior), Lisboa (adaptado de [97]). 

 

3.6.3. CONTEXTO INTERNACIONAL 

A utilização de tetos acústicos suspensos (baffles) é uma solução bastante válida e corrente, caracteri-

zando-se como uma das formas mais económicas de controlar a reverberação excessiva das ondas so-

noras, em grandes espaços abertos, sendo que não causa qualquer transtorno aos utilizadores e ao de-

correr das atividades. Os baffles consistem habitualmente em painéis de fibra de vidro, revestidos a vinil 

PVC (ou outro material), suspensos no teto, destacando-se por apresentar elevada durabilidade, facili-

dade de montagem e excelente relação custo-qualidade. A disposição ao longo do teto, permite a absor-

ção sonora segundo uma área bastante considerável, sendo por isso, outro ponto positivo. O facto de se 

posicionar verticalmente os painéis, tem a vantagem de se conseguir realizar a absorção por ambos os 

lados.  

No mercado existem diversas marcas que se dedicam à produção de baffles, como por exemplo a Sound-

Sorba [98] e a NetWell [99]. Os baffles comercializados pela SoundSorba, designam-se por Bafflesorba 

e estão disponíveis segundo duas versões de design distinto (fig. 3.44). 

Os painéis podem ser inicialmente pintados por motivos estéticos, ou posteriormente para eliminar pos-

síveis marcas de sujidade. Contudo, é de destacar que na pintura deverá utilizar-se uma tinta à base de 

água, aplicada numa camada de spray muito leve, caso contrário as propriedades acústicas poderão ser 

alteradas. 

 

Fig. 3.44 - Versões Bafflesorba comercializadas: Standard baffle (esq.) Wave baffle (dir.) (adaptado de [100]). 
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Relativamente à instalação dos baffles, importa referir que existem duas opções distintas [100]: 

• Baffles suspensos verticalmente ao teto através de um cabo e respetivo kit de suspensão (fig. 

3.45); 

• Baffles suspensos verticalmente ao teto através de uma secção em T (fig. 3.46). 

 

Fig. 3.45 - Ilustração da instalação de baffles sonoros suspensos verticalmente ao teto, através de um cabo 

(adaptado de [100]). 

 

Fig. 3.46 - Ilustração da instalação de baffles sonoros suspensos verticalmente ao teto, através de uma secção 

em T (adaptado de [100]). 

 

A chave para o correto tratamento acústico, com base nesta solução, passa por garantir a existência de 

painéis acústicos suficientes para a área em questão. Posto isto, é crucial calcular a quantidade de painéis 

necessários com base no tamanho e forma do espaço em questão, bem como respetivas superfícies.  

Quanto à disposição dos painéis, é possível distinguir duas situações distintas:  

• teto com inclinação: aconselha-se o posicionamento dos painéis na direção paralela à linha mais 

inclinada, de modo a aumentar a capacidade de capturar os reflexos da primeira onda, que de 

outra forma seriam refletidos para o centro do espaço em questão (fig. 3.47); 

• teto paralelo ao piso: sugere-se a alteração da direção dos painéis, isto é, criar um padrão de 

tabuleiro de xadrez (fig. 3.48). 
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Fig. 3.47 - Baffles posicionados paralelamente à linha mais inclinada, Daytona State College, Daytona Beach, 

Flórida, E.U.A. [101] 

 

 

Fig. 3.48 - Baffles posicionados segundo direções ortogonais, Wasatch Peak Academy,Utah, E.U.A. [102] 

 

O quadro 3.10 identifica alguns exemplos de piscinas públicas interiores com intervenção acústica, nos 

Estados Unidos da América e na Austrália. 
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Quadro 3.10 - Exemplos de piscinas públicas interiores com intervenção acústica, nos E.U.A. [103] 

Projeto Consultor Acústico 
Especificações da   

Intervenção 

East Carolina University’s Minges Aquatic Cen-
ter Greenville,NC (fig. 3.49) 

MHAworks [104] 

SonaSpray fc Branco 
Ártico  

Espessura: 12 mm  

Highland High School indoor pool, California 
(fig. 3.50) 

Hunter, Heiges, Sabo, 
Douglas & Rogers [105] 

k-13 fc Branco  
Espessura: 25 mm   

Daytona State College Aquatic Center, Daytona 
Beach (fig. 3.51) 

Netwell [99] VET Baffles 

Fort Mill Aquatic Center, Fort Mill, NC (fig. 3.52) 

Armstrong Ceiling and  
Wall Solutions [106] Tectum Baffles  

Wollongdilly Leisure Centre Swimming Pool, 
Picton (fig. 3.54) 

Rodney Stevens  
Acoustics [107] Baffles 

Broadmeadows Aquatic & Leisure Centre, Bro-

admeadows (fig. 3.58) 
 Megasorber P50G 

 

a) East Carolina University’s Minges Aquatic Center 

Inicialmente verificou-se, que as numerosas superfícies “duras” presentes no interior do Minges Aquatic 

Center (Greenville) (fig. 3.49) refletiam o som em demasia, registando-se níveis de ruído, tempos de 

reverberação e NC excessivos.  

De modo a resolver estes problemas, a MHAworks [104] optou por implementar um sistema de celulose 

projetada (SonaSpray fc), aplicado diretamente no teto e na parte superior das paredes de alvenaria, 

garantindo assim um controlo acústico adequado. Além disso, o SonaSpray fc em branco ártico, conferiu 

um significativo incremento de iluminação do espaço em questão. 

 

Fig. 3.49 - East Carolina University’s Minges Aquatic Center, Greenville, Carolina do Norte, Estados Unidos da 

América, com SonaSpay fc no teto (adaptado de [108]). 
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b) Highland High School indoor pool 

Antes da requalificação da piscina interior da Highland High School (Natrona Heights, Pensilvânia) (fig. 

3.50), era praticamente impossível estabelecer a comunicação, assim como transmitir instruções durante 

as aulas de natação, uma vez que o ruído era excessivamente ampliado, dado o elevado volume do 

espaço associado às diversas superfícies refletoras no seu interior. Uma solução k-13 standard de 25 

mm permitiu resolver os problemas de ruído assinalados. [109] 

Para além disso, a condensação do recinto diminuiu drasticamente, fruto da conjugação desta solução 

com o nível de ventilação adequado. À semelhança do que se verificou no exemplo anterior o k-13 fc 

branco confere ao teto um aspeto brilhante, proporcionando assim uma boa iluminação do espaço. [109] 

 

 

Fig. 3.50 - Highland High School indoor pool, Natrona Heights, Pensilvânia, Estados Unidos da América, com k-

13 no teto (adaptado de [109]). 

 

c) Daytona State College Aquatic Center 

À semelhança do que se verificou nos exemplos atrás referidos, a piscina interior existente no “Daytona 

State College” (Daytona Beach, Flórida) (fig. 3.51), possui também diversas superfícies “duras” no seu 

interior, as quais condicionam acusticamente o espaço em questão. Antes da requalificação acústica, 

observavam-se ecos e ruídos indesejáveis, facto que comprometia o bom funcionamento das aulas e 

competições de natação. 

Neste caso, procedeu-se à instalação de painéis acústicos leves no teto (VET baffles [102]), produto de 

referência da NetWell Noise Control [99]. Esta empresa americana conta com 26 anos de experiência e 

mais de 15000 intervenções acústicas. Dentro das opções comercializadas pela empresa, os Vet baffles 

são considerados o produto referência, devido à excelente relação custo/benefício, bem como elevada 

capacidade de absorção e além disso resistência ao fogo e à água. Esta opção é particularmente indicada 

para recintos grandes, tais como: ginásios, espaços industriais, restaurantes, piscinas, etc. 

A aplicação dos baffles suspensos permitiu a absorção sonora e consequente redução do tempo de re-

verberação para valores inferiores a dois segundos. 
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Fig. 3.51 - Daytona State College Natatorium,Daytona Beach, Florida, Estados Unidos da América, com baffles 

no teto (adaptado de [101]). 

 

d) Fort Mill Aquatic Center 

Neste recinto desportivo (fig. 3.52), foram utilizados dois produtos distintos: 

• Baffles acústicos (TECTUM Blades and Baffles); 

• Painéis acústicos diretamente aplicados na parede (TECTUM Direct-Attach Walls). 

Os painéis verticais suspensos, da marca Tectum (Tectum Baffles) [110], são constituídos por fibras de 

madeira, podendo ser aplicados segundo formas e tamanhos distintos e respetivas necessidades de pro-

jeto. Esta solução permite controlar o tempo de reverberação e valoriza o aspeto estético do espaço em 

questão. Fruto da sua leveza, a aplicação destes painéis é feita com recurso a um sistema de arames 

suspensos (fig. 3.45).  

Para além dos baffles acústicos, a Armstrong Ceiling and Wall Solutions [106] optou por aplicar painéis 

acústicos nas paredes (fig. 3.53). Estes apresentam um acabamento com recurso a tinta látex, estando 

por isso disponíveis em várias cores. Os painéis podem ser pintados até seis vezes, sem prejuízos no que 

ao seu comportamento perante a acústica e à resistência ao fogo diz respeito. Relativamente à aplicação 

dos mesmos, importa referir que é feita mecanicamente, podendo ser aplicados diretamente em superfí-

cies de madeira, alvenarias, vigas, treliças, etc. Os diferentes valores de NRC (noise reduction coeffici-

ent) apresentados no quadro 3.11 resultam das diferentes espessuras e modalidades de montagem, as 

quais conferem maior ou menor absorção sonora. 

A título de curiosidade, acrescenta-se que tanto os painéis acústicos como os baffles possuem uma ga-

rantia de fábrica de 30 anos, facto que comprova a sua resistência e durabilidade. 
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Fig. 3.52 - Fort Mill Aquatic Center, Fort Mill, Carolina do Sul, Estados Unidos da América, com baffles no teto 

(adaptado de [111]). 

 

 

Fig. 3.53 - Baffles aplicados com kits de suspensão e painéis acústicos posicionados diretamente nas paredes da 

piscina de Fort Mill (Fort Mill Aquatic Center), Fort Mill, E.U.A (adaptado de [111]). 

 

Quadro 3.11 - Valores do NRC (noise reduction coefficient) característicos dos painéis acústicos TECTUM. 

[48,54] 

Painéis 

acústicos 

Espessura (m) NRC (noise reduction coefficient) 

0,038 0,55 0,60 0,90 0,95 

0,051 0,60 0,70 0,95 1,00 
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e) Wollongdilly Leisure Centre Swimming Pool 

Apresenta-se o caso de estudo de uma piscina pública interior (fig. 3.54), localizada na cidade de Picton, 

na Austrália, a qual foi requalificada, com o objetivo de reduzir os tempos de reverberação, para valores 

aceitáveis. De salientar que este caso de estudo, foi apresentado no congresso de 2017 da Acústica, que 

ocorreu em Perth. [112] A firma responsável pelo projeto de requalificação acústico, trata-se da Rodney 

Stevens Acoustics [107], empresa com um vasto currículo na área da acústica. 

O formato do complexo é retangular, sendo o comprimento e largura 42 e 40 metros, respetivamente. A 

altura varia entre 12 (extremidades) e 16 metros (zona central da nave). Este recinto desportivo é cons-

tituído por dois tanques com áreas de 435 m2 e 480 m2 (fig. 3.55). Importa salientar que uma das pare-

des da piscina apresenta portas e janelas em vidro, com 6 mm de espessura.  

Para o projeto acústico de requalificação deste complexo, foi utilizado um programa de modelação 

(EASE) [113] (fig. 3.56), de modo a prever-se rigorosamente os níveis de reverberação dentro da pis-

cina, bem como a escolha dos materiais apropriados e devida localização dos mesmos. 

 

 

Fig.3.54 - Wollongdilly Leisure Centre, Picton, Austrália. [114] 

 

O processo de modelação tem por base a fórmula de Sabine, presente no subcapítulo 2.3.3.2. No pro-

cesso de modelação, desprezou-se a parcela de absorção sonora, referente aos utilizadores, essencial-

mente para agilizar o processo de cálculo. 

Com base nas figs. 3.54 e 3.56, constata-se que os baffles suspensos foram a solução de tratamento 

acústico definida. Estes garantem a absorção sonora através dos dois lados, em virtude de estarem dis-

postos segundo a direção vertical. Os painéis acústicos utilizados em piscinas públicas interiores têm de 

ser resistentes perante níveis de humidade elevados, fácies de montar e registar uma boa resposta, no 

que à absorção sonora diz respeito. Neste caso específico, utilizaram-se painéis de espuma da marca 

Stratocell Whisper [115], que segundo os catálogos apresentam valores de NRC (noise reduction coef-

ficient) na ordem dos 1,0. Os valores do coeficiente de absorção sonora, associados às diferentes fre-

quências por banda de uma oitava, podem ser analisados com base no quadro 3.12. [115] 
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Fig. 3.55 - Planta referente à piscina pública interior de Wollongdilly Leisure Centre, Picton, Austrália. [112] 

 

 

Fig. 3.56 - Modelação da piscina nas condições pré-requalificação (esq.) e pós-requalificação (dir.), recorrendo 

ao software “EASE”. [112] 
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Quadro 3.12 - Coeficientes de absorção sonora (𝛼) associados aos diferentes materiais e frequências. [112]  

Material 

 
 

Coeficiente de absorção sonora (𝛼), por bandas de 
frequências de 1/1 oitava (Hz) 

125  250  500  1000 2000 4000 

Água 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 

Paredes de 
Alvenaria 

0,05 0,04 0,02 0,04 0,05 0,05 

Betão 0,02 0,02 0,02 0,03 0,04 0,04 

Vidro (6mm) 0,10 0,08 0,04 0,03 0,02 0,02 

Baffles 0,48 0,85 1,00 1,00 0,96 0,89 

 

O tempo de reverberação foi medido em seis pontos distintos, sendo que o TR médio (125 a 4k Hz) 

resulta da média aritmética das seis medições. Com base na fig. 3.57, é possível observar os resultados 

do ensaio de tempo de reverberação efetuado antes de se proceder à requalificação da piscina em causa 

e após requalificação da mesma. O tempo de reverberação médio inicial corresponde a 3,1 segundos e 

o tempo de reverberação médio, nas condições pós-tratamento acústico, é de 2,0 s. A aplicação de 45 

painéis verticais suspensos, permitiu uma diminuição significativa do tempo de reverberação de 3,1 

segundos para 2,0 segundos.  

 

 

Fig. 3.57 - Valores do tempo de reverberação médio (125-4k Hz), pré (azul) e pós (laranja) tratamento acústico 

da piscina pública interior de Wollongdilly Leisure Centre, Picton, Austrália. [112] 
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f) Broadmeadows Aquatic & Leisure Centre 

A requalificação acústica da piscina de Broadmeadows (fig. 3.58), localizada no estado australiano de 

Victoria, incidiu na diminuição dos tempos de reverberação. De modo a resolver este problema, típico 

de piscinas públicas interiores, implementaram-se painéis acústicos na cobertura, através de um sistema 

de suspensão, composto por uma estrutura de alumínio, que estabelece a ligação entre os painéis e a 

cobertura (fig. 3.59). 

Os painéis utilizados, são desenvolvidos pela Megasorber [116], empresa australiana, sediada em Mel-

bourne. 

Os requisitos exigidos no projeto em questão foram os seguintes: 

• Minimizar os tempos de reverberação existentes; 

• Solução esteticamente atrativa; 

• Resistência e adaptabilidade ao possível contacto com a água; 

• Facilidade de limpeza e manutenção simples; 

• Custos de instalação reduzidos. 

A solução escolhida para minimizar os problemas acústicos e proporcionar aos utilizadores um ambiente 

confortável, consistiu na aplicação de painéis acústicos (Megasorber P50G.RW) [117] ao longo da co-

bertura, os quais são constituídos por lã de poliéster.  

Relativamente à designação da solução utilizada (Megasorber P50G-RW) [117] importa referir que, o 

primeiro número (50) diz respeito à espessura do painel, a letra G representa a cor cinzenta (grey) e o 

RW caracteriza o acabamento exterior do painel, neste caso, tinta repelente branca (water-repellent 

white). Os painéis têm originalmente 2,4 metros de comprimento por 1,2 metros de largura, podendo ser 

cortados segundo as dimensões pretendidas. Para além de ser impermeáveis, são também resistentes ao 

fogo (ISO 5660 Group 1 Fire Classification) (fig. 3.60). [118] 

 

 

Fig. 3.58 - Interior da piscina de Broadmeadows, Broadmeadows, Victoria, Austrália. [119] 
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Fig. 3.59 - Detalhe da cobertura da piscina de Broadmeadows (Victoria, Austrália), após instalação dos painéis 

Megasorber P50G.RW. [119] 

 

Fig. 3.60 - Camada exterior do painel (Soundmesh G8), sujeita ao fogo (esq.) e consequente resultado do con-

tacto com a chama (dir.). [118] 

 

A fig. 3.61, esquematiza o princípio de funcionamento dos painéis acústicos Megasorber P50G-RW. A 

rede situada na extremidade do painel (Soundmesh G8), permite que as ondas sonoras o atravessem, 

sendo divididas em pequenas componentes, as quais são retidas no interior do painel e posteriormente 

absorvidas pela espuma. 

 

Fig. 3.61 - Princípio de funcionamento dos painéis acústicos Megasorber P50G e respetiva camada exterior 

(Soundmesh G8). [117] 
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Relativamente ao processo de instalação, os painéis acústicos (Megasorber P50G) são aplicados na di-

reção paralela à cobertura (horizontal), através da implementação de um sistema de teto suspenso (fig. 

3.62). Os painéis são colados à estrutura de alumínio através de uma cola específica (Megasorber A200), 

produzida pela própria marca. [117] 

 

Fig. 3.62 - Esquema do sistema de aplicação dos painéis Megasorber P50G-RW, na piscina de Broadmeadows, 

Victoria, Austrália. [117]  

 

De acordo com a fig. 3.63, é possível analisar os resultados do ensaio realizado, em câmara reverberante 

para determinar o coeficiente de absorção sonora, de três painéis acústicos Megasorber, caracterizados 

por espessuras distintas (25, 50 e 100 mm). Os painéis acústicos Megasorber P50 (linha azul), caracte-

rizam-se como extremamente eficientes para frequências compreendidas entre os 250 e os 5000 Hz.  No 

referido intervalo, o coeficiente de absorção sonora toma valores nunca inferiores a 0,8. O NRC (noise 

reduction coefficient) correspondente aos painéis utilizados na piscina de Broadmeadows, assume o va-

lor de 1,0. 

 

 

Fig. 3.63 - Coeficiente de absorção sonora (a) dos painéis Megasorber P, em função da espessura (mm) e da 

frequência (Hz). [117] 
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4 
CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA  

 

 

4.1. INTRODUÇÃO 

No âmbito desta dissertação, o estudo acústico das piscinas foi restringido às piscinas interiores, uma 

vez que estas têm um comportamento acústico bastante diferente das piscinas ao ar livre, facto que 

motiva a análise e medição de alguns parâmetros acústicos, nomeadamente o tempo de reverberação, o 

RASTI e o ruído de fundo. 

Deste modo, caracterizam-se as piscinas públicas interiores selecionadas como casos de estudo: Piscina 

Municipal Aurora Cunha, Piscina Municipal da Granja-Semicoberta, Piscina Municipal de Lever e Pis-

cina Municipal de Vila D’Este. Todas as piscinas estão localizadas em Vila Nova de Gaia, distrito do 

Porto, Portugal (fig. 4.1). Estes espaços são diariamente muito frequentados, destacando-se particular-

mente a Piscina Municipal da Granja-Semicoberta, que apresenta uma média diária de 400 utilizadores.   

Define-se a localização das piscinas, data de inauguração, plantas e, além disso, certas configurações 

espaciais e geométricas relevantes para o processo de caracterização acústica. 

 

Fig. 4.1 - Mapa das Piscinas Públicas Interiores avaliadas (1 – Piscina Municipal Aurora Cunha, 2 – Piscina Muni-

cipal da Granja-Semicoberta, 3 – Piscina Municipal de Lever, 4 – Piscina Municipal de Vila D’Este). [120] 
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4.2. CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

4.2.1. CARACTERIZAÇÃO GLOBAL 

Para melhor se entender os resultados obtidos nas piscinas em estudo é conveniente conhecer as suas 

características, nomeadamente: período de construção, parâmetros espaciais e arquitetónicos, número 

de tanques e número médio diário de utilizadores. O quadro 4.1 apresenta os principais dados relativos 

às características das piscinas analisadas. 

 

Quadro 4.1 - Características das piscinas em estudo. [121] 

Piscinas Aurora Cunha Granja Lever Vila D’Este 

C
a
ra

c
te

rí
s
ti
c
a
s
 

Ano de 

 construção 
2015 2000 2006 2001 

Dimensões (m) 

Comprimento - 

40,0 

Largura - 21,0 

Altura 1 - 4,4 

Altura 2 - 6,8 

Comprimento - 

33,0 

Largura - 25,0 

Altura 1 - 6,4 

Altura 2 - 9,2 

Comprimento - 

40,0 

Largura - 21,0 

Altura 1 - 4,6 

Altura 2 - 6,6 

Comprimento - 

45,0 

Largura - 24,0 

Altura 1 - 4,4 

Altura 2 - 8,8 

Área das naves 

(m2) 
840 825 840 1080 

Volume (m3) 4830 6735 4662 7128 

Configuração  

geométrica 
Retangular Retangular Retangular Retangular 

Nº de  

tanques 
2 1 2 2 

Afluência  

média diária (n.º 

utilizadores) 

316 460 147 476 

 

4.2.2. PISCINA MUNICIPAL AURORA CUNHA 

A Piscina Municipal Aurora Cunha (figs. 4.2 e 4.3), foi inaugurada no dia 14 de março de 2015, e teve 

um custo de 1,445 milhões de euros. Situa-se na freguesia de Pedroso, na Rua Rio da Costa, n.º 143, 

concelho de Vila Nova de Gaia (fig. 4.4).  

Implantado nos terrenos a poente das instalações do Estádio de Futebol Dr. Jorge Sampaio, este equipa-

mento é constituído por uma nave principal, onde se inserem as piscinas e por um bloco secundário, 

destinado aos serviços de apoio (fig. 4.5). Neste caso, a casa das máquinas encontra-se no exterior da 

nave, estando localizada ao nível do Piso 1. O acesso à mesma só é possível através do exterior da nave 

(fig. 4.6). De salientar que as bombas estão no interior da casa das máquinas. As UTAS (unidades de 

tratamento de ar) e as desumidificadoras estão localizadas junto da casa das máquinas, também ao nível 

do primeiro piso (fig. 4.5). Por fim, as caldeiras localizam-se no piso -1.   
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Fig. 4.2 - Piscina Municipal Aurora Cunha (exterior). [Foto do autor] 

 

  

Fig. 4.3 - Piscina Municipal Aurora Cunha (interior). [Foto do autor] 
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Fig. 4.4 - Localização da Piscina Municipal Aurora Cunha (área da estação sinalizada na imagem). [120]  

 

 

Fig. 4.5 - Planta do Piso -1 Piscina Municipal Aurora Cunha (CM - Casa das Máquinas, UD - UTAS e Desumidifi-

cadoras). [122] 

 



Caracterização Acústica de Piscinas Públicas Interiores 

 

93 

 

 

Fig. 4.6 - Localização da Casa das Máquinas (UTAS e Desumidificadoras) na Piscina Municipal Aurora Cunha. 

[Foto do autor] 

 

Observando a fig. 4.7, verifica-se que o piso da piscina é composto por azulejos, a parede lateral apre-

senta janelas de vidro de dimensão considerável e a cobertura (inclinada) é composta por chapa metálica, 

ou seja, predominam as superfícies “duras”, o que define o comportamento acústico da infraestrutura 

em análise. 

Os dois tanques existentes (fig. 4.5 e quadro 4.2), face às dimensões que apresentam, permitem que a 

piscina em causa acolha provas de competição e, além disso, proporcionam a aprendizagem e adaptação 

ao meio aquático. Importa referir que, o tanque n.º 1, dispõe de uma cadeira que permite o acesso à 

piscina por parte de pessoas portadoras de deficiências (fig. 4.7). 

 

Quadro 4.2 - Caracterização dos tanques da Piscina Municipal Aurora Cunha. [121] 

Tanque n.º N.º pistas Comprimento 
[m] 

Largura 
[m] 

Profundidade 
mínima [m] 

Profundidade 
máxima [m] 

1 8 25 18 1,40 1,60 

2 4 18 9 0,90 1,10 
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Fig. 4.7 - Características do revestimento do piso, parede lateral de maior comprimento e cobertura da Piscina 

Municipal Aurora Cunha (esq.) e cadeira de apoio a pessoas portadores de deficiências (dir.) da Piscina Munici-

pal Aurora Cunha. [Foto do autor] 

 

4.2.3. PISCINA MUNICIPAL DA GRANJA-SEMICOBERTA 

Com vista privilegiada para a praia da Granja, a Piscina Municipal da Granja-Semicoberta (fig. 4.8) 

situa-se na freguesia de Arcozelo, Rua Eng.º Rocha Melo n.º 1, concelho de Vila Nova de Gaia (fig. 

4.9). Fruto da localização ímpar, a piscina em causa é de água salgada, facto que explica, de alguma 

forma, a grande afluência diária registada. Muitos dos utilizadores apresentam uma idade bastante con-

siderável, e procuram a piscina sobretudo para sessões de hidroterapia e hidroginástica. Esta é a única 

piscina da amostra que possui apenas um tanque (fig. 4.10 e quadro 4.3). 

A Piscina Municipal da Granja-Semicoberta foi inaugurada a 7 de novembro de 2000, caracterizando-

se por apresentar uma cobertura semi-amovível e caixilharia de abrir, facto que confere bem-estar e 

comodidade aos utilizadores da mesma (fig. 4.8). O complexo está equipado com posto médico, arreca-

dação, ginásio, uma sala técnica, bar e restaurante.  

Na Piscina Municipal da Granja-Semicoberta, a casa das máquinas localiza-se no interior da nave, mais 

especificamente no primeiro piso, aproximadamente alinhada com a zona central do tanque (figs. 4.10 

e 4.11). Tanto as caldeiras como as UTAS (unidades de tratamento de ar) encontram-se no interior deste 

espaço. As condutas das desumidificadoras estão posicionadas no piso 0, junto às extremidades do tan-

que (fig. 4.10), contribuindo para o ruído de fundo. 
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Fig. 4.8 - Piscina Municipal da Granja-Semicoberta (interior). [Foto do autor] 

 

 

Fig. 4.9 - Localização da Piscina Municipal da Granja-Semicoberta (área da estação sinalizada na imagem). [120]  
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Fig. 4.10 - Planta do Piso -1 da Piscina Municipal da Granja-Semicoberta (CD - Condutas das Desumidificadoras, 

CM - Casa das Máquinas). [122] 

 

 

Fig. 4.11 - Localização da Casa das Máquinas na Piscina Municipal da Granja-Semicoberta. [Foto do autor] 
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Observando a fig. 4.12, verifica-se que o revestimento do piso da piscina em análise é semelhante ao da 

Piscina Municipal Aurora Cunha, e o mesmo se aplica à parede lateral de maior dimensão. A cobertura 

(inclinada) é composta por chapa metálica e, no núcleo central, apresenta uma caixilharia de abrir, con-

tudo, segundo se averiguou, esta não é utilizada, permanecendo por isso sempre fechada. Mais uma vez, 

predominam as superfícies “duras”, facto que determina o comportamento acústico da infraestrutura em 

análise. 

 

Fig. 4.12 - Características do revestimento do piso, parede lateral de maior comprimento e cobertura da Piscina 

Municipal da Granja-Semicoberta. [Foto do autor] 

 

Quadro 4.3 - Caracterização do tanque da Piscina Municipal da Granja – Semicoberta. [121]  

Tanque n.º N.º pistas Comprimento 
[m] 

Largura 
[m] 

Profundidade 
mínima [m] 

Profundidade 
máxima [m] 

1 8 25,00 16,60 1,20 1,70 

 

4.2.4. PISCINA MUNICIPAL DE LEVER 

A Piscina Municipal de Lever (figs. 4.13 e 4.14) foi inaugurada no final do ano de 2006, apresentando 

um custo na ordem dos 1,1 milhões de euros. Esta situa-se na freguesia de Lever, Rua General Humberto 

Delgado, concelho de Vila Nova de Gaia (fig. 4.15).  

O envolvimento do espaço físico (fig. 4.15), aliado à paisagem e à tranquilidade do local, compõem os 

ingredientes essenciais para tornar esta instalação num suporte indispensável à dinamização da ocupação 

de tempos livres da população, ao desenvolvimento de aprendizagens e ao estímulo desportivo. Ao nível 

de instalações de apoio, destaca-se a existência de um posto médico, sala técnica e arrecadação, que 

permite guardar os equipamentos utilizados nas aulas de aprendizagem.  

Neste caso, a casa das máquinas está localizada na cave, podendo o acesso à mesma ser feito por meio 

da infraestrutura da nave, onde se insere a piscina (fig. 4.15). As bombas encontram-se no interior da 
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casa das máquinas, bem como as caldeiras e UTAS (unidades de tratamento de ar). Relativamente às 

desumidificadoras, situam-se no Piso 1, por cima da casa das máquinas. 

A Piscina Municipal de Lever engloba dois tanques, ambos de forma retangular (fig. 4.16), sendo que o 

tanque n.º 1 tem 25 metros de comprimento e o tanque n.º 2 apresenta dimensões mais reduzidas, tra-

tando-se de um tanque de aprendizagem (quadro 4.4).  

O revestimento do piso, a constituição da parede lateral e a constituição da cobertura são idênticas aos 

exemplos enunciados anteriormente (fig. 4.17). Predominam as superfícies “duras”, as quais definem o 

comportamento acústico da infraestrutura em análise. 

 

Fig. 4.13 - Piscina Municipal de Lever (exterior). [Foto do autor] 

 

 

Fig. 4.14 - Piscina Municipal de Lever (interior). [Foto do autor] 
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Fig. 4.15 - Localização da Piscina Municipal de Lever (área da estação sinalizada na imagem). [120] 

 

 

Fig. 4.16 - Planta do Piso -1 da Piscina Municipal de Lever (CM - Casa das Máquinas). [122] 
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 Fig. 4.17 - Características do revestimento do piso, parede lateral de maior comprimento e cobertura Piscina Mu-

nicipal de Lever. [Foto do autor] 

 

Quadro.4.4 - Caracterização dos tanques da Piscina Municipal de Lever. [121]  

Tanque n.º N.º pistas Comprimento 
[m] 

Largura  
[m] 

Profundidade 
mínima [m] 

Profundidade 
máxima [m] 

1 6 25,00 12,50 1,20 1,60 

2 4 12,50 8,00 1,00 1,30 

 

4.2.5. PISCINA MUNICIPAL DE VILA D’ESTE 

A Piscina Municipal de Vila D'Este (figs. 4.18 e 4.19) foi inaugurada a 18 de novembro de 2001, junta-

mente com o Pavilhão Municipal Prof. Miranda de Carvalho (fig. 4.20), sendo que o investimento global 

atingiu os 5 milhões de euros. Situa-se na freguesia de Vilar de Andorinho, Praceta José Pinto Correia-

Lote 7, concelho de Vila Nova de Gaia (fig. 4.20). 

Os dois equipamentos integraram o plano de revitalização urbana de Vila D’Este e a sua área de implan-

tação foi complementada com jardins, mobiliário urbano, percursos pedestres, zonas arborizadas, esta-

cionamentos e novos arruamentos que circundam todo o complexo desportivo.  

Este complexo está preparado para a utilização e aprendizagem de pessoas portadoras de deficiência, 

apresentando assim todas as acessibilidades e meios necessários para esse efeito. Possui dois bares, um 

destinado a atletas, e outro para o público em geral, como complemento de uma bancada para sensivel-

mente sessenta pessoas. 
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Fig. 4.18 - Piscina Municipal de Vila D’Este (exterior). [Foto do autor] 

 

 

Fig. 4.19 - Piscina Municipal de Vila D’Este (interior). [Foto do autor] 

 

 

Fig. 4.20 - Localização da Piscina Municipal de Vila D’Este (área da estação sinalizada na imagem). [120]  
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A Piscina Municipal de Vila D'Este apresenta dois tanques (fig. 4.21 e quadro 4.5). O tanque n.º 1 está 

vocacionado para competições nacionais, apresentando as medidas exigidas e aprovadas pela Federação 

Nacional de Natação. O tanque n.º 2 destina-se, essencialmente, à aprendizagem.  

Esta piscina destaca-se das demais, pelo facto de apresentar a casa das máquinas (fig. 4.21 e 4.22) a 

cerca de 3 metros da extremidade do tanque de maior dimensão. A ventilação das caldeiras (fig. 4.23) 

não pode ser interrompida, uma vez que os equipamentos não se encontram nas melhores condições e 

tal poderia gerar condensações elevadas. Deste modo, verificam-se valores de ruído de fundo superiores, 

tal como se constatará no capítulo seguinte. As bombas estão localizadas no piso inferior à casa das 

máquinas, bem como as UTAS (unidades de tratamento de ar). As desumidificadoras encontram-se no 

piso superior à casa das máquinas (Piso 1). 

Observando a fig. 4.24, verifica-se que, tal como acontece nas restantes piscinas em estudo, o revesti-

mento do piso, a constituição da parede lateral e a constituição da cobertura caracterizam-se ambos por 

apresentarem superfícies “duras” e, por isso, bastante refletoras. 

.  

Fig. 4.21 - Planta do Piso -1 da Piscina Municipal de Vila D’Este (B - Bancadas, CM - Casa das Máquinas). [122] 

 

 

Fig. 4.22 - Acesso à casa das máquinas, junto ao limite do tanque de maior dimensão, na Piscina da Vila D’Este. 

[Foto do autor] 
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Fig. 4.23 - Identificação da ventilação de caldeira no interior da casa das máquinas da Piscina de Vila D’Este. 

[Foto do autor]  

 

 

Fig. 4.24 - Características do revestimento do piso, parede lateral de maior comprimento e cobertura Piscina Mu-

nicipal de Vila D’Este. [Foto do autor] 

Quadro 4.5 - Caracterização dos tanques da Piscina Municipal de Vila D’Este. [121] 

Tanque n.º N.º pistas Comprimento 
[m] 

Largura 
[m] 

Profundidade 
mínima [m] 

Profundidade 
máxima [m] 

1 8 25 18 1,40 1,60 

2 4 18 9 0,90 1,10 
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5 

ENSAIOS 

 

5.1. INTRODUÇÃO 

O processo de caracterização acústica das piscinas alvo de estudo envolveu a medição de três parâme-

tros: Tempo de Reverberação, RASTI e o Ruído de Equipamentos. 

Em consequência da despreocupação acústica, característica do projeto de piscinas públicas interiores 

em Portugal, os materiais utilizados no interior das naves das piscinas são geralmente fracos a absorver 

som. Materiais como betão, azulejo e vidro caracterizam-se acusticamente como superfícies duras e 

refletoras. Para além disso, grande parte da área do recinto é composto por água (superfície igualmente 

“dura”) e o pé-direito dos pavilhões é bastante elevado, facto que proporciona volumes igualmente ele-

vados. A conjugação de todos estes fatores, torna as piscinas públicas interiores bastante reverberantes. 

Tal como já foi referido neste trabalho, um dos maiores problemas acústicos existente nas piscinas está 

intimamente relacionado com a capacidade de perceção do discurso, seja para quem conversa como para 

quem escuta um aviso sonoro, com a agravante que os avisos sonoros assumem particular importância, 

neste tipo de recintos. Assim, com a medição do RASTI, pretende-se avaliar a inteligibilidade da pala-

vra, através do sistema áudio das piscinas.  

O nível de perturbação acústica no interior das piscinas resulta, em grande parte, do funcionamento 

permanente dos seus equipamentos de apoio (AVAC e outros). De modo a avaliar a incomodidade pro-

vocada por estes, efetuaram-se dois ensaios, que permitem assim comparar o ruído de fundo existente 

com e sem os equipamentos em atividade. 

Os ensaios foram efetuados entre os dias 11 e 26 de novembro de 2020, com as piscinas encerradas ao 

público devido à pandemia COVID-19. 

 

5.2. TEMPO DE REVERBERAÇÃO 

5.2.1. METODOLOGIA 

O Tempo de Reverberação (TR), mediu-se in situ, recorrendo a uma fonte sonora que emite um ruído 

aproximado a um ruído branco, durante 10 segundos. [64] Este ruído tem de ser suficientemente intenso 

para que seja possível registar-se um decaimento acima do ruído de fundo. Durante a emissão do ruído 

em questão o nível de pressão sonoro na nave da piscina sobe de forma acentuada, facto que implica 

que o técnico responsável pelo ensaio e restantes elementos envolvidos no processo utilizem obrigato-

riamente protetores de ouvido (fig. 5.1). O recetor regista o nível de pressão sonora ao longo dos dez 

segundos de emissão e após o terminar do som emitido, este calcula o tempo de decaimento que corres-

ponde a 30 dB, seguindo uma prática comum em medições de tempo de reverberação. De seguida, faz-
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se uma extrapolação para o valor de 60 dB (calculado e referido no próprio sonómetro), para bandas de 

terços de oitava entre os 100 e os 5000 Hz (obtendo-se assim o TR30).  

Para cada um dos três pontos medidos (fig. 5.2) realizaram-se duas leituras, uma à esquerda e outra à 

direita, rodando o microfone do sonómetro aproximadamente 30º, sendo que a altura definida para o 

sonómetro (apoiado em tripé) foi de 1,30 m. O tempo de reverberação final, para cada ponto, é então 

calculado pela média aritmética das duas leituras realizadas em cada direção. 

A fonte sonora foi sempre posicionada a meio da largura da piscina. Face à particularidade de o posici-

onamento do sonómetro na água não ser viável, optou-se por definir três posições distintas em redor da 

piscina (a fig. 5.2 ilustra a localização típica adotada para a fonte sonora e localização dos três pontos 

definidos para o recetor). De salientar que o ponto 3 poderia ser posicionado a meia largura da piscina, 

contudo o posicionamento definido é igualmente válido uma vez que a distância à fonte sonora é bas-

tante elevada (superior a 25 m), de modo que o posicionamento adotado acaba por ser equivalente. O 

ponto 1 definiu-se por simetria, em relação ao ponto 3. 

Para a medição do tempo de reverberação foi utilizado um sonómetro da marca Brüel & Kjaer, modelo 

2260 (fig. 5.3), apoiado num tripé e deslocado pelo técnico para executar as medições nos vários pontos 

(fig. 5.3), bem como uma fonte sonora Brüel & Kjaer, modelo 4224, a qual é posicionada sobre o piso, 

inclinada a 45º com o mesmo. 

O tempo de reverberação é um parâmetro bastante importante no comportamento acústico dos espaços. 

A sua influência é sentida principalmente na inteligibilidade da palavra, fator bastante relevante em 

piscinas interiores. 

 

 

Fig. 5.1 - Medição do tempo de reverberação com recurso à fonte sonora e sonómetro. [Foto do autor] 
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Fig. 5.2 - Esquema da localização típica adotada para a fonte sonora (FS), para as diferentes posições do sonó-

metro (1,2,3) na medição do tempo de reverberação (C- comprimento do tanque, L- largura do tanque). 

 

 

 

Fig. 5.3 - Equipamentos utilizados na medição do tempo de reverberação nas piscinas: Fonte sonora Brüel & 

Kjaer, modelo 4224 (esquerda) e Sonómetro Brüel & Kjaer, modelo 2260 (direita). [Fotos do autor] 
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5.2.2. RESULTADOS 

5.2.2.1. PISCINA AURORA CUNHA 

Os valores obtidos para as três medições realizadas na piscina Aurora Cunha por bandas de 1/3 de oitava 

estão apresentados na fig. 5.5. Os mesmos valores podem ser verificados no quadro 5.1, assim como a 

média e o desvio padrão para cada frequência. Os valores do desvio padrão salientam a variabilidade 

das medições entre os pontos e determinadas frequências. O valor médio do tempo de reverberação 

(100-5000 Hz) da piscina Aurora Cunha ronda os três vírgula nove segundos. 

 

 

Fig. 5.4 - Esquema da localização adotada para a fonte sonora (FS) e diferentes posições do sonómetro (1, 2, 3) 

na medição do tempo de reverberação na Piscina Aurora Cunha. 

 

 

Fig. 5.5 - Valores do TR (s) por banda de 1/3 oitava, medidos em cada um dos três pontos da Piscina Municipal 

Aurora Cunha. 
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Quadro 5.1 - Valores do TR(s) por banda de 1/3 oitava, medidos em cada um dos três pontos da Piscina Munici-

pal Aurora Cunha. 

 Tempo de Reverberação (s) 

Frequência (Hz) Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 Média Desvio padrão 

100 3,69 4,34 4,78 4,27 0,45 

125 4,31 3,95 4,14 4,13 0,15 

160 4,15 4,01 4,18 4,11 0,07 

200 4,19 4,48 4,22 4,30 0,13 

250 5,25 4,94 4,44 4,88 0,33 

315 4,81 4,54 4,78 4,71 0,12 

400 4,64 4,42 4,66 4,57 0,11 

500 4,53 4,26 4,26 4,35 0,13 

630 4,35 4,28 4,25 4,29 0,04 

800 4,19 4,09 4,18 4,15 0,04 

1k 3,90 4,05 3,78 3,91 0,11 

1,25k 3,75 3,87 3,73 3,78 0,06 

1,6k 3,38 3,47 3,35 3,40 0,05 

2k 3,29 3,28 3,26 3,28 0,01 

2,5k 3,24 3,24 3,26 3,25 0,01 

3,15k 3,17 3,21 3,19 3,19 0,02 

4k 2,85 2,84 2,91 2,87 0,03 

5k 3,05 2,67 2,75 2,82 0,16 

Média TR (400-2,5k) (s) 3,89 

 

5.2.2.2. PISCINA DA GRANJA-SEMICOBERTA 

Para a piscina da Granja, os valores das três medições estão apresentados na fig. 5.7. No quadro 5.2 

estão descritos os valores medidos, juntamente com a média e o desvio padrão por banda de frequência. 

O valor médio do tempo de reverberação (100-5000 Hz) da piscina da Granja é aproximadamente quatro 

vírgula nove segundos. 

 

Fig. 5.6 - Esquema da localização adotada para a fonte sonora (FS) e diferentes posições do sonómetro (1, 2, 3) 

na medição do tempo de reverberação na Piscina da Granja-Semicoberta. 
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Fig. 5.7 - Valores do TR(s) por banda de 1/3 oitava, medidos em cada um dos três pontos da Piscina Municipal 

da Granja-Semicoberta. 

 

Quadro 5.2 - Valores obtidos do TR (s) na Piscina Municipal da Granja-Semicoberta (σ - desvio padrão). 

 Tempo de Reverberação (s) 

Frequência (Hz) Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 Média Desvio padrão 

100 5,43 6,62 5,98 6,01 0,49 

125 4,86 4,97 5,40 5,08 0,23 

160 4,79 5,56 4,91 5,09 0,34 

200 4,94 5,30 4,80 5,01 0,21 

250 4,21 4,37 4,53 4,37 0,13 

315 6,21 4,97 4,72 5,30 0,65 

400 4,61 4,57 4,51 4,56 0,04 

500 4,67 5,00 4,96 4,88 0,15 

630 5,11 5,11 5,27 5,16 0,08 

800 5,11 5,75 5,74 5,53 0,30 

1k 4,95 5,35 5,27 5,19 0,17 

1,25k 5,01 5,25 5,15 5,14 0,10 

1,6k 5,31 5,51 5,29 5,37 0,10 

2k 5,10 5,17 5,14 5,14 0,03 

2,5k 4,71 4,85 4,78 4,78 0,06 

3,15k 4,05 3,90 3,86 3,94 0,08 

4k 3,80 3,71 3,67 3,73 0,05 

5k 3,22 4,73 3,76 3,90 0,62 

Média TR (400-2,5k) (s) 5,08 

 

5.2.2.3. PISCINA DE LEVER 

Para a piscina de Lever, os valores das três medições são enumerados na fig. 5.9. No quadro 5.3 identi-

fica-se os valores obtidos para o tempo de reverberação, bem como a média e desvio padrão associados 

a cada frequência. O valor médio do tempo de reverberação (100-5000 Hz) da piscina é cinco vírgula 

um segundos. 
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Fig. 5.8 - Esquema da localização adotada para a fonte sonora (FS) e diferentes posições do sonómetro (1, 2, 3) 

na medição do tempo de reverberação na Piscina de Lever. 

 

 

Fig. 5.9 - Valores do TR(s) por banda de 1/3 oitava, medidos em cada um dos três pontos da Piscina Municipal 

de Lever. 
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Quadro 5.3 - Valores obtidos do TR (s) na Piscina Municipal de Lever (σ - desvio padrão). 

 Tempo de Reverberação (s) 

Frequência (Hz) Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 Média Desvio padrão 

100 4,53 - 4,99 4,76 0,23 

125 5,58 5,34 4,97 5,30 0,25 

160 5,05 6,15 6,12 5,77 0,51 

200 5,78 5,69 6,00 5,82 0,13 

250 5,83 6,19 5,35 5,79 0,34 

315 5,99 6,21 6,09 6,10 0,09 

400 6,19 5,98 6,14 6,10 0,09 

500 6,42 6,73 6,43 6,53 0,14 

630 5,50 5,60 5,88 5,66 0,16 

800 5,51 5,57 5,32 5,47 0,11 

1k 3,79 3,88 3,95 3,87 0,07 

1,25k 3,90 3,85 3,82 3,86 0,03 

1,6k 5,08 5,10 5,15 5,11 0,03 

2k 5,24 5,15 5,13 5,17 0,05 

2,5k 4,85 4,98 5,05 4,96 0,08 

3,15k 4,67 4,65 4,56 4,63 0,05 

4k 4,01 4,06 4,08 4,05 0,03 

5k 3,42 3,40 3,38 3,40 0,02 

Média TR (400-2,5k) (s) 5,19 

 

5.2.2.4. PISCINA DE VILA D’ESTE 

Na fig. 5.11 é possível observar a evolução dos valores dos tempos de reverberação medidos na piscina 

de Vila D’Este, em função da respetiva frequência. Além dos valores dos TR por banda de 1/3 de oitava, 

exibe-se também no quadro 5.4 a média e o desvio padrão, referentes a cada frequência medida. O valor 

médio do tempo de reverberação (100-5000 Hz) da piscina em causa, é cerca de quatro vírgula um 

segundos.  

 

Fig. 5.10 - Esquema da localização adotada para a fonte sonora (FS) e diferentes posições do sonómetro (1, 2, 

3) na medição do tempo de reverberação na Piscina de Vila D’Este. 
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Fig. 5.11 - Valores do TR(s) por banda de 1/3 oitava, medidos em cada um dos três pontos da Piscina Municipal 

de Vila D’Este. 

 

Quadro 5.4 - Valores obtidos do TR (s) na Piscina Municipal de Vila D’Este (σ - desvio padrão). 

 Tempo de Reverberação (s) 

Frequência (Hz) Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 Média Desvio padrão 

100 - 2,06 5,01 3,54 1,48 

125 2,35 - 2,21 2,28 0,07 

160 1,82 2,03 1,74 1,86 0,12 

200 2,69 3,14 3,02 2,95 0,19 

250 4,34 3,73 4,04 4,04 0,25 

315 3,70 4,09 3,94 3,91 0,16 

400 4,36 4,99 4,90 4,75 0,28 

500 4,46 4,58 4,46 4,50 0,06 

630 4,54 4,42 4,68 4,55 0,11 

800 4,64 5,05 5,94 5,21 0,54 

1k 4,85 4,77 4,78 4,80 0,04 

1,25k 4,55 4,27 4,60 4,47 0,15 

1,6k 4,04 4,25 4,22 4,17 0,09 

2k 5,12 5,72 5,20 5,35 0,27 

2,5k 4,96 5,50 5,11 5,19 0,23 

3,15k 5,19 4,58 4,89 4,89 0,25 

4k 3,68 3,89 4,82 4,13 0,50 

5k 3,17 3,34 3,30 3,27 0,07 

Média TR (400-2,5k) (s) 5,19 

 

Em consequência de apresentar certas particularidades, observáveis na fig. 5.7, a piscina de Vila D’Este 

merece uma análise cuidada. Observando com detalhe os valores de TR obtidos na banda de frequência 

dos 100 Hz, conclui-se que os valores são bastante díspares, o que se traduz por um desvio padrão 

bastante acentuado. De facto, uma variação de três segundos de um ponto de medição para o outro é 

motivo de reflexão e tal acontecimento poderá dever-se a uma situação de modos próprios distintos. 
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5.2.2.5. ANÁLISE GLOBAL ENTRE OS TRÊS PONTOS DE MEDIÇÃO 

 

Fig. 5.12 - Valores médios do TR (s) nas bandas de frequência de 1/1 oitava, nas quatro piscinas. 

 

 

Fig. 5.13 - Valores do TR médio (s) dos três pontos de medição, por banda de 1/3 oitava, nas quatro piscinas. 

 

Primeiramente, e com base na fig. 5.12., importa referir que, no que diz respeito à evolução dos valores 

do tempo de reverberação em função frequência, não se verifica um desenvolvimento semelhante, para 

as quatro piscinas em análise.  

Da análise da fig. 5.13, é evidente que a piscina de Vila D’Este apresenta uma diminuição drástica na 

transição para a frequência dos 160 Hz. Importa salientar que a confiança nos valores obtidos na referida 

frequência é bastante significativa, uma vez que o desvio padrão correspondente apresenta um valor 

muito reduzido (0,12 s). Assim sendo, tal diminuição de TR poderá dever-se à existência de um sistema 

ou estrutura com absorção sonora elevada na frequência em questão. Após uma análise cuidada da nave 
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da piscina de Vila D’Este, considera-se que exista possibilidade das condutas existentes junto da cober-

tura (visíveis na fig. 5.14), quer pela sua espessura (reduzida) quer pela débil rigidez de fixação, registem 

elevada vibração perante as ondas sonoras e consequentemente tenham um papel relevante na absorção 

sonora.   

A significativa diminuição do TR nas altas frequências (2-4k Hz) resulta certamente da boa absorção do 

ar nas altas frequências em espaços de dimensão considerável, como é o caso das naves que constituem 

as piscinas públicas interiores. 

O comportamento apresentado pela piscina Aurora Cunha (fig. 5.12), caracteriza-se por uma diminuição 

progressiva do TR à medida que a frequência aumenta, tendência que se esperava obter para a generali-

dade dos casos estudados.   

 

 

Fig. 5.14 - Detalhe das condutas existentes junto da cobertura na Piscina Municipal de Vila D’Este. [Foto do au-

tor] 

 

Na fig. 5.15 estão representados os tempos de reverberação médios (500-2000 Hz) de cada piscina, 

sendo que a que tem um menor TR é a Piscina Municipal Aurora Cunha, com 3,9 segundos. A piscina 

de Lever destaca-se por apresentar o valor de TR mais elevado, atingindo os 5,2 segundos. A piscina 

com o tempo de reverberação mais favorável é a piscina Aurora Cunha, com uma diferença de 0,9 se-

gundos para a piscina de Vila D’Este e de 1,2 segundos para a Granja. 
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Quadro 5.5 - Valores médios do TR (s) nas bandas de frequência de 1/1 oitava em cada uma das piscinas, assim 

como o seu valor médio nas bandas de frequências de [500-2k Hz]. 

Piscina 125 250 500 1k 2k 4k TR500−2𝑘 𝐻𝑧 

Aurora Cunha 4,17 4,63 4,40 3,95 3,31 2,96 3,89 

Granja 5,39 4,89 4,87 5,29 5,10 3,86 5,08 

Lever 5,28 5,90 6,10 4,40 5,08 4,03 5,19 

Vila D’Este 2,56 3,63 4,60 4,83 4,90 4,10 4,78 

 

 

Fig. 5.15 - Tempo de Reverberação Médio (500-2000 Hz) de cada piscina. 

 

5.2.3. COMPARAÇÃO E ANÁLISE DE RESULTADOS 

Antes de mais importa salientar, que os volumes das piscinas em estudo na corrente dissertação foram 

determinados com recurso a plantas, medições in situ e ao software AutoCAD com a sua funcionalidade 

3D. As quatro piscinas foram modeladas de forma simplificada, obtendo-se assim os respetivos valores 

dos volumes das naves. Os modelos 3D desenvolvidos podem ser observados nas figs. 5.16 e 5.17. 

Os volumes obtidos para as quatro piscinas podem ser observados no quadro 5.6. Seria de esperar que a 

piscina com menor tempo de reverberação correspondesse à piscina com menor volume. Contudo, ve-

rifica-se que a piscina de Lever é a que possui o TR mais elevado, e, em contrapartida, tem um volume 

inferior a todas as outras. De salientar, que os volumes das naves referentes às piscinas Aurora Cunha e 

Lever são semelhantes (ΔV≈ 170 m3) e apesar disso os seus TR diferem em quase segundo e meio, 

valor bastante considerável.  

A correlação presente na fig. 5.18. mostra os valores obtidos do TR (500-2000 Hz) em função do Vo-

lume total (m3) de cada nave das piscinas estudadas. Seria expectável, conseguir-se uma linha de ten-

dência crescente em função do Volume, traduzida por um coeficiente de determinação (R2) elevado, 

mas tal não acontece. A curva de potência representada, apresenta um coeficiente de determinação muito 

reduzido (R2 =0,10), o que significa que apenas 10% da variabilidade dos valores do TR são explicados 

pela diferença de volume (m3). 
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Fig. 5.16 - Modelo 3D para cálculo do volume das Piscinas Municipais de Aurora Cunha, Lever e Vila D’Este. 

 

 

Fig. 5.17 - Modelo 3D para cálculo do volume das Piscinas Municipais da Granja-Semicoberta. 

 

Quadro 5.6 - Comprimentos, larguras, alturas e volumes referentes às naves da piscina Aurora Cunha, Lever e 

Vila D’Este. 

Piscina 
Comprimento 
(c) da Nave 

(m) 

Largura (l) 
da Nave 

(m) 

h1 
(m) 

h2 
(m) 

Volume (m3) 
Volume Cobertura 

Semi-Amovível 
(m3) 

Aurora Cunha 40 21 4,40 6,80 4830 - 

Lever 40 21 4,55 6,55 4662 - 

Vila D’Este 45 24 4,40 8,80 7128 - 

Granja 33 25 6,40 9,20 6735 300 

 

De modo a tentar interpretar quais as variáveis que podem estar na origem das diferenças obtidas ao 

nível dos valores do tempo de reverberação para a amostra em estudo e também perceber certos valores 

que surgiram em determinadas frequências procurou-se estabelecer algumas correlações.   

Assim, de modo a completar a análise estabeleceram-se três correlações: a primeira, entre os valores da 

área de superfície de vidro e o tempo de reverberação (figs. 5.19 e 5.20); a segunda, entre os valores da 

área de superfície de água e o tempo de reverberação (figs. 5.21 e 5.22); e a última entre os valores da 

área dos tanques (área de superfície de água) e os valores das áreas de superfície do vidro (fig. 5.23). 

O quadro 5.7 apresenta as áreas de superfície de vidro, bem como as áreas de superfície de água refe-

rentes às quatro piscinas.  
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Os resultados da primeira e segunda correlações, associados a cada gama de frequência podem ser in-

terpretados segundo os quadros 5.8 e 5.9, respetivamente. 

 

 

Fig.5.18 - Relação entre o TR médio (500-2000 Hz) (s) e o volume (m3) de cada piscina em estudo. 

 

Quadro 5.7 - Áreas de superfície de vidro e áreas de superfície de água de casa piscina em estudo. 

Piscina Ssup. de vidro (m2) Stanques(m2) 

Aurora Cunha 176 612 

Granja 70 415 

Lever 97 450 

Vila D’Este 296 612 

 

Quadro 5.8 - Resultados das regressões lineares entre as áreas de vidro e o TR, por bandas de frequências iso-

ladas de 1/3 de oitava, para as quatro piscinas.  

f (Hz) R2 f (Hz)  R2 

100 0,53 800 0,10 

125 0,86 1k 0,00 

160 0,92 1,25k 0,03 

200 0,86 1,6k 0,43 

250 0,29 2k 0,00 

315 0,78 2,5k 0,01 

400 0,10 3,15k 0,10 

500 0,29 4k 0,01 

630 0,47 5k 0,29 
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Fig. 5.19 - Relação entre o TR (160 Hz) e as áreas de vidro para as quatro piscinas. 

 

 

Fig. 5.20 - Relação entre o TR (200 Hz) e as áreas de vidro para as quatro piscinas. 

 

Com base na primeira análise, a área de vidro (Sv) parece ter correlação forte e inversa com os resultados 

do TR nas bandas dos 160 aos 200 Hz. A piscina com maior área de vidro é aquela que apresenta um 

tempo de reverberação menor, observando-se assim que o vidro (apesar de refletor) parece absorver o 

som nas frequências dos 160 e 200 Hz. Em sentido inverso, a piscina caracterizada por uma menor área 

de superfície de vidro, destaca-se por um tempo de reverberação maior.  

Da segunda análise, resulta que a área de superfície de água (Sa) parece apresentar boa correlação in-

versa com os resultados do TR nas bandas dos 100 e 125 Hz. A piscina com maior área de superfície de 

água possui um tempo de reverberação menor, observando-se assim que a água (apesar de ser uma 

superfície “dura”) parece ter algum efeito de absorção o som nas frequências dos 100 e 125 Hz. Por 

oposição, a piscina com menor área de água à superfície nos tanques, caracteriza-se por um tempo de 

reverberação maior. 
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Quadro 5.9 - Resultados das regressões lineares entre as áreas de superfície de água e o TR, por bandas de 

frequências isoladas de 1/3 de oitava, para as quatro piscinas. 

f (Hz) R2 f (Hz)  R2 

100 0,94 800 0,54 

125 0,90 1k 0,07 

160 0,64 1,25k 0,20 

200 0,65 1,6k 0,88 

250 0,13 2k 0,24 

315 0,66 2,5k 0,17 

400 0,16 3,15k 0,02 

500 0,41 4k 0,13 

630 0,76 5k 0,71 

 

 

Fig. 5.21 - Relação entre o TR (100 Hz) e as áreas de superfície de água para as quatro piscinas. 

 

 

Fig. 5.22 - Relação entre o TR (125 Hz) e as áreas de superfície de água para as quatro piscinas. 

 

No entanto, com base na fig. 5.23, constata-se que as áreas dos tanques e de vidro estão bem correlaci-

onadas (R2 potência = 0,88) pelo que as duas variáveis não são de todo independentes, o que diminui 

drasticamente os resultados antes obtidos, levantando mesmo certas dúvidas quanto à validade das duas 

primeiras correlações. 
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Fig. 5.23 - Relação entre as áreas de vidro e áreas dos tanques para as quatro piscinas. 

 

5.3. RASTI 

5.3.1. METODOLOGIA 

O RASTI mede a inteligibilidade da palavra de forma objetiva, como já foi descrito neste trabalho, 

requerendo dois instrumentos: o emissor e o recetor. De modo a garantir fiabilidade, devem medir-se 

vários pontos, cada um dos quais mais do que uma vez. Nos ensaios realizados utilizou-se o analisador 

do RASTI, da marca Brüel & Kjær, cujo emissor corresponde ao modelo 4225 (fig. 5.24) e o recetor 

consiste no modelo 4419 (fig. 5.25). 

 

 

Fig. 5.24 - Emissor RASTI B&K 4225. [Foto do autor] 

 

O ensaio em questão, baseia-se na emissão de um sinal sonoro, através do emissor de RASTI, o qual é 

colocado num tripé com uma altura aproximadamente de um ser humano (1,6 m), junto ao sistema so-

noro (fig. 5.26), sendo que o recetor é transportado pelo técnico, permitindo assim  que este faça dife-

rentes medições em volta da piscina, nos pontos previamente definidos, a uma altura de aproximada-

mente 1,20 m do piso (fig. 5.27). Este ruído emitido pelo emissor, é muito característico pois pretende 

ser próximo de um humano a falar, compactado em frequências dos 500 e 2000 Hz. 

Aurora Cunha

Granja
Lever

Vila D'Este

Sv = 1E-06 Sa2,9655

R² = 0,88

400 450 500 550 600 650

0

50

100

150

200

250

300

350

Stanques(m
2)

S s
u

p
. d

e 
vi

d
ro

 (m
2 )



Caracterização Acústica de Piscinas Públicas Interiores  

 

122    

 

 

Fig. 5.25 - Recetor RASTI B&K4419. [Foto do autor] 

 

 

Fig. 5.26 - Pormenor da instalação do emissor de RASTI junto do sistema P.A. [Foto do autor] 

 

Neste ensaio foram considerados sete pontos e efetuaram-se três medições para cada um deles. Importa 

também referir, que a escolha dos pontos de medição do RASTI nas diversas piscinas seguiu o mesmo 

critério de configuração espacial, de forma a garantir uma comparação de resultados mais realista e 

fidedigna. Assim sendo, estabeleceram-se duas configurações, em função do posicionamento das colu-

nas de som, que transmitem os avisos sonoros necessários e reproduzem faixas de música utilizadas nas 

diversas aulas de aprendizagem.  

De salientar, que para a medição da inteligibilidade do sistema de avisos sonoros, optou-se por realizar 

as medições segundo dois momentos distintos. Primeiramente mediu-se com os equipamentos desliga-

dos e de seguida, ligaram-se todas as máquinas inerentes ao funcionamento usual da piscina e mediu-se 

novamente. 
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Fig. 5.27 - Medição do RASTI num ponto do recinto. [Foto do autor] 

 

É fulcral referir que se constatou que o número de colunas definido em cada piscina, bem como a dis-

posição das mesmas não segue na maioria dos casos um critério lógico. Verifica-se assim que as unida-

des de colunas disponíveis são quase sempre insuficientes, com a agravante que o seu posicionamento 

muitas vezes não é o ideal e a orientação das mesmas não é a correta. De modo a contextualizar-se cada 

caso e com o objetivo de justificar as conclusões retiradas face aos resultados obtidos em cada uma das 

piscinas, apresentar-se-á a disposição e orientação das colunas de som existentes em cada uma delas 

(figs. 5.29, 5.31, 5.33 e 5.35). 

Tal como explicitado no capítulo 2, os valores do RASTI podem ser comparados e avaliados segundo 

uma escala subjetiva da inteligibilidade da palavra que é apresentada no quadro 2.10.  

 

5.3.2. RESULTADOS 

5.3.2.1. PISCINA AURORA CUNHA 

Observando a fig. 5.29, verifica-se que a disposição e orientação do sistema de som, proporciona melhor 

inteligibilidade da informação sonora à zona central e direita do tanque, pois a direção de propagação 

sonora, é exatamente perpendicular ao mesmo. Apesar de não ser a configuração ideal, comparando às 

restantes disposições de colunas observadas nas restantes piscinas, constata-se que esta é a mais equili-

brada, no que à direção de propagação do som diz respeito.  
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Fig. 5.28 - Esquema da localização adotada para as diferentes posições do recetor (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) na medi-

ção do RASTI na Piscina Aurora Cunha (CM - Casa das Máquinas; CS - Colunas de Som; UD - UTAS e Desumi-

dificadoras). 

 

 

Fig. 5.29 - Esquema representativo do posicionamento e orientação das colunas sonoras existentes na Piscina 

Municipal Aurora Cunha (C - comprimento do tanque; L - Largura do tanque; E - Emissor; CS - Colunas de Som; 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 - posições ocupadas pelo recetor RASTI). 

 

Tendo em conta os resultados obtidos no ensaio de RASTI com os equipamentos e máquinas em funci-

onamento (quadro 5.11), destaca-se o seguinte: 

• O RASTI diminui do ponto 1 para o ponto 2 e aumenta sucessivamente até ao ponto 4; 

• Ponto 6 apresenta o menor valor de RASTI; 

• O RASTI no ponto 7 é ligeiramente superior ao ponto 6; 
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• Os pontos 3 e 4 registam os melhores valores de inteligibilidade, pois estão localizados segundo 

a direção de duas das quatro colunas sonoras. O ponto 4 supera o ponto 3, devido ao facto de 

ocupar a posição central da nave, estando assim no raio de influência de três colunas sonoras; 

• O ponto 6 encontra-se na posição mais desfavorável, no que diz respeito à receção dos avisos 

sonoros, uma vez que está situado na extremidade esquerda do tanque;  

• A inteligibilidade no ponto 7 consegue ser superior ao ponto 6, uma vez que a distância à fonte 

sonora mais próxima é mais reduzida, comparativamente ao ponto 6. 

 

Quadro 5.10 - Valores da medição RASTI obtidos para os sete pontos de medição na Piscina Municipal Aurora 

Cunha (equipamentos desligados). 

RASTI (equipamentos desligados) 

Ponto 1ª Medição 2ª Medição 3ª Medição Média Média Total 

1 0,38 0,37 0,38 0,38 

0,36 
 

2 0,35 0,35 0,34 0,35 

3 0,37 0,38 0,38 0,38 

4 0,37 0,37 0,37 0,37 

5 0,34 0,35 0,35 0,35 

6 0,34 0,33 0,34 0,34 

7 0,35 0,34 0,35 0,35 

 

Quadro 5.11 - Valores da medição RASTI obtidos para os sete pontos de medição na Piscina Municipal Aurora 

Cunha (equipamentos em funcionamento). 

RASTI (equipamentos em funcionamento) 

Ponto 1ª Medição 2ª Medição 3ª Medição Média Média Total 

1 0,30 0,29 0,31 0,30 

0,29 
 

2 0,28 0,29 0,29 0,29 

3 0,31 0,32 0,31 0,31 

4 0,32 0,32 0,31 0,32 

5 0,27 0,28 0,28 0,28 

6 0,26 0,26 0,27 0,26 

7 0,27 0,27 0,28 0,27 

 

5.3.2.2. PISCINA DA GRANJA 

A piscina Municipal da Granja, constitui um exemplo claro, da má orientação das colunas adotada nestes 

locais. Pela análise da fig. 5.31, verifica-se que as duas unidades existentes estão ambas orientadas para 

o lado esquerdo do tanque, facto que justifica a discrepância de valores obtidos nas extremidades do 

tanque em questão.  
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Fig. 5.30 - Esquema da localização adotada para as diferentes posições do recetor (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) na medi-

ção do RASTI na Piscina da Granja-Semicoberta (CD - Condutas das Desumidificadoras; CM - Casa das Máqui-

nas; CS - Colunas de Som). 

 

Fig. 5.31 - Esquema representativo do posicionamento e orientação das colunas sonoras existentes na Piscina 

Municipal da Granja-Semicoberta (C - Comprimento do tanque; L - Largura do tanque; E - Emissor; CS - Colunas 

de Som; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 - posições ocupadas pelo recetor RASTI). 

 

Relativamente aos resultados obtidos no ensaio de RASTI com os equipamentos em funcionamento 

(quadro 5.13), assinala-se o seguinte: 

• RASTI diminui da posição 1 para a posição 2; 

• O valor do RASTI aumenta desde o ponto 2 até ao ponto 4; 

• RASTI diminui sucessivamente desde o ponto 4 até ao ponto 7; 

• O ponto 1 encontra-se a distância mais curta uma curta da coluna sonora localizada na extremi-

dade da nave, comparativamente com o ponto 2, daí ocorrer a referida diminuição da posição 1 

para a posição de medição n.º 2; 

• O valor do RASTI aumenta desde o ponto 2 até ao ponto 4, devido à orientação das colunas. 



Caracterização Acústica de Piscinas Públicas Interiores 

 

127 

 

O último ponto explica-se pelo facto de a coluna localizada na zona mais central apontar diretamente 

para o ponto 4, ou seja, o ponto 7 está claramente fora do raio de ação do sistema sonoro.  

 

Quadro 5.12 - Valores da medição RASTI obtidos para os sete pontos de medição no caso Piscina Municipal da 

Granja-Semicoberta (equipamentos desligados). 

RASTI (equipamentos desligados) 

Ponto 1ª Medição 2ª Medição 3ª Medição Média Média Total 

1 0,37 0,38 0,38 0,38 

0,39 
 

2 0,42 0,42 0,43 0,42 

3 0,40 0,41 0,40 0,40 

4 0,43 0,42 0,43 0,43 

5 0,38 0,37 0,38 0,38 

6 0,37 0,36 0,36 0,36 

7 0,37 0,36 0,37 0,37 

 

Quadro 5.13 - Valores da medição RASTI obtidos para os sete pontos de medição no caso Piscina Municipal da 

Granja-Semicoberta (equipamentos em funcionamento). 

RASTI (equipamentos em funcionamento) 

Ponto 1ª Medição 2ª Medição 3ª Medição Média Média Total 

1 0,25 0,26 0,26 0,26 

0,26 
 

2 0,24 0,23 0,24 0,24 

3 0,28 0,27 0,27 0,27 

4 0,30 0,31 0,30 0,30 

5 0,26 0,27 0,26 0,26 

6 0,25 0,25 0,25 0,25 

7 0,23 0,22 0,23 0,23 

 

5.3.2.3. PISCINA DE LEVER 

Observando o esquema do posicionamento das colunas de som, existentes na Piscina Municipal de Lever 

(fig. 5.33), facilmente se compreende que a orientação das mesmas não segue um critério lógico, facto 

que se justificará mais á frente, nomeadamente pela análise dos valores obtidos para o RASTI, nos 

diversos pontos de medição. 

Face aos resultados obtidos no ensaio de RASTI com os equipamentos e máquinas em funcionamento 

(quadro 5.15), salienta-se o seguinte: 

• O RASTI na piscina em questão aumenta desde o ponto 1 ao ponto 5 e de seguida diminui 

ligeiramente até ao ponto 7; 

• Com o auxílio da fig.5.33 é percetível que o ponto 5 de facto encontra-se numa posição privile-

giada no que à receção sonora diz respeito, uma vez que as duas colunas estão orientadas para 

este ponto; 

• Em sentido inverso, os pontos 1 e 2 assumem os menores valores de RASTI, pois a orientação 

das colunas não permite que estes pontos tirem o devido proveito das mensagens sonoras emi-

tidas; 

• Os pontos 6 e 7, embora localizados em posição simétrica de 1 e 2 apresentam valores de RASTI 

bastante superiores, devido ao facto de estarem bastante mais próximos das colunas face aos 

primeiros.  
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Fig. 5.32 - Esquema da localização adotada para as diferentes posições do recetor (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) na medi-

ção do RASTI na Piscina de Lever (CM - Casa das Máquinas, CS - Colunas de Som). 

 

 

Fig. 5.33 - Esquema representativo do posicionamento e orientação das colunas sonoras existentes na Piscina 

Municipal de Lever (C - comprimento do tanque; L - Largura do tanque; E - Emissor; CS - Colunas de Som; 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7 - posições ocupadas pelo recetor RASTI). 
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Quadro 5.14 - Valores da medição RASTI obtidos para os sete pontos de medição no caso Piscina Municipal de 

Lever (equipamentos desligados). 

RASTI (equipamentos desligados) 

Ponto 1ª Medição 2ª Medição 3ª Medição Média Média Total 

1 0,27 0,26 0,26 0,26 

0,34 
 

2 0,29 0,30 0,28 0,29 

3 0,33 0,34 0,34 0,34 

4 0,37 0,36 0,37 0,37 

5 0,39 0,39 0,38 0,39 

6 0,38 0,38 0,38 0,38 

7 0,37 0,36 0,36 0,36 

 

Quadro 5.15- Valores da medição RASTI obtidos para os sete pontos de medição no caso Piscina Municipal de 

Lever (equipamentos em funcionamento). 

RASTI (equipamentos em funcionamento) 

Ponto 1ª Medição 2ª Medição 3ª Medição Média Média Total 

1 0,22 0,21 0,20 0,21 

0,26 
 

2 0,23 0,24 0,24 0,24 

3 0,24 0,25 0,24 0,24 

4 0,28 0,28 0,29 0,28 

5 0,30 0,31 0,30 0,30 

6 0,28 0,30 0,29 0,29 

7 0,27 0,20 0,28 0,27 

 

5.3.2.4. PISCINA DE VILA D’ESTE 

No que diz respeito aos resultados obtidos no ensaio de RASTI com os equipamentos em funcionamento 

(quadro 5.17), destaca-se o seguinte: 

• O RASTI diminui progressivamente desde o ponto 1 (RASTI mais elevado) até ao ponto 5; 

• O valor da inteligibilidade sofre um aumento considerável deste o ponto 5 até ao ponto 7. 

 

 
Fig. 5.34 - Esquema da localização adotada para as diferentes posições do recetor (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) na medi-

ção do RASTI na Piscina de Vila D’Este (CM - Casa das Máquinas, CS - Colunas de Som). 
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Fig. 5.35 - Esquema representativo do posicionamento e orientação das colunas sonoras existentes na Piscina 

Municipal de Vila D’Este (C - comprimento do tanque; L - largura do tanque; E - emissor; CS – Colunas de Som; 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 - posições ocupadas pelo recetor RASTI). 

 

Relativamente ao primeiro ponto importa mencionar que, este beneficia de estar muito próximo de duas 

colunas sonoras, e também do facto da direção das mesmas coincidir aproximadamente com o seu po-

sicionamento. A contínua diminuição do RASTI desde o ponto 1 até ao ponto 5 justifica-se essencial-

mente pelo progressivo aumento da distância às fontes sonoras. 

No que diz respeito ao ponto 7, importa salientar que este está claramente localizado a uma distância 

mais curta de um dos dispositivos de saída do som, condição que motiva melhorias ao nível da inteligi-

bilidade do sistema de avisos sonoros, nesse mesmo local. 

 

Quadro 5.16 - Valores da medição RASTI obtidos para os sete pontos de medição no caso da Piscina Municipal 

Piscina Municipal de Vila D’Este (equipamentos desligados). 

Medição do RASTI no caso (equipamentos desligados) 

Ponto 1ª Medição 2ª Medição 3ª Medição Média Média Total 

1 0,41 0,39 0,40 0,40 

0,35 
 

2 0,35 0,36 0,36 0,36 

3 0,34 0,35 0,34 0,34 

4 0,32 0,32 0,32 0,32 

5 0,33 0,32 0,33 0,33 

6 0,32 0,32 0,32 0,32 

7 0,34 0,36 0,35 0,35 
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Quadro 5.17 - Valores da medição RASTI obtidos para os sete pontos de medição no caso da Piscina Municipal 

Piscina Municipal de Vila D’Este (equipamentos em funcionamento). 

Medição do RASTI no caso (equipamentos em funcionamento) 

Ponto 1ª Medição 2ª Medição 3ª Medição Média Média Total 

1 0,32 0,31 0,32 0,32 

0,28 
 

2 0,27 0,29 0,30 0,29 

3 0,29 0,28 0,27 0,28 

4 0,25 0,26 0,25 0,25 

5 0,24 0,24 0,23 0,24 

6 0,26 0,27 0,27 0,27 

7 0,28 0,29 0,29 0,29 

 

5.3.3. COMPARAÇÃO E ANÁLISE DE RESULTADOS 

As figs. 5.36 e 5.37 resumem os resultados obtidos para o RASTI em cada ponto de medição, para cada 

uma das piscinas, com equipamentos desligados e em funcionamento, respetivamente. 

Apesar de se ter medido primeiramente o RASTI com os equipamentos desligados e só depois em fun-

cionamento, privilegiar-se-á os resultados referentes ao segundo ensaio, uma vez que as aulas de natação 

e restantes atividades, requerem obrigatoriamente as máquinas em funcionamento contínuo. 

 

Fig. 5.36 - Valores do RASTI, medidos em cada um dos pontos de cada piscina (equipamentos desligados). 

 

 

Fig. 5.37 - Valores do RASTI, medidos em cada um dos pontos de cada piscina (equipamentos em funciona-

mento). 
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Com base na fig. 5.38, verifica-se que a piscina com o RASTI mais elevado trata-se da Piscina Municipal 

da Granja-Semicoberta, seguida da Aurora Cunha, Vila D’Este e Lever, isto no caso em que as máquinas 

se encontram desligadas e por isso não têm influência no ensaio. 

Os resultados obtidos para o mesmo ensaio, mas com as máquinas em funcionamento foram semelhan-

tes, existindo uma exceção particular. A Piscina Municipal da Granja-Semicoberta neste caso, destacou-

se pela negativa, assumindo juntamente com a Piscina Municipal de Lever o menor valor de RASTI. 

Visualizando a fig. 5.39, é percetível que esta piscina de facto apresenta a maior variação de RASTI, 

comparando os resultados obtidos com e sem máquinas em funcionamento. 

Em função de tal drástica variação, tudo indica que as máquinas existentes na Piscina da Granja, com-

parativamente com as outras são bastante mais ruidosas, tendo assim maior influência no ensaio em 

questão. 

Com base nas figs. 5.38 e 5.39, verifica-se que os valores de inteligibilidade são naturalmente maiores, 

na situação em que os equipamentos se encontram desligados, ou seja, efetivamente o ruído inerente ao 

funcionamento das máquinas acarreta prejuízos ao nível do RASTI. Tal impacto, produzido pelo ruído 

dos equipamentos é numericamente quantificado na fig. 5.40. 

 

Fig. 5.38 - Valores médios do RASTI em cada piscina, com as máquinas desligadas. 

 

 

Fig. 5.39 - Valores médios do RASTI em cada piscina, com as máquinas em funcionamento. 
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Apesar de todas as piscinas em estudo apresentarem resultados bastante insatisfatórios no que diz res-

peito aos valores do RASTI, importa salientar que a Piscina Municipal Aurora Cunha globalmente é a 

que apresenta melhor inteligibilidade do sistema de avisos sonoros. Importa salientar, que o mínimo 

valor de RASTI, admitido com classificação suficiente assume o valor 0,45 (quadro 2.10). 

Em sentido inverso, identifica-se a Piscina Municipal de Lever como aquela que apresenta menores 

valores de RASTI, quer para o caso em que as máquinas se encontram desligadas, quer para a situação 

que contempla o funcionamento de todos os equipamentos da piscina. 

 

 

Fig. 5.40 - Diferença entre os valores médios do RASTI em cada piscina, medida por comparação do ensaio que 

contempla o funcionamento das máquinas face ao ensaio com as máquinas desligadas. 

 

Quadro 5.18 - Síntese dos Resultados de RASTI obtidos no ensaio com as máquinas desligadas. 

Piscinas RASTI médio 
Classificação da inteligibilidade 

da palavra 

Aurora Cunha 0,36 Medíocre 

Granja-Semicoberta 0,39 Medíocre 

Lever 0,34 Medíocre 

Vila D'Este 0,35 Medíocre 

 

Quadro 5.19 - Síntese dos Resultados de RASTI obtidos no ensaio com as máquinas em funcionamento. 

Piscinas RASTI médio 
Classificação da inteligibilidade 

da palavra 

Aurora Cunha 0,29 Má 

Granja-Semicoberta 0,26 Má 

Lever 0,26 Má 

Vila D'Este 0,28 Má 

 

Anteriormente classificou-se a piscina Aurora Cunha como piscina mais equilibrada, no que diz respeito 

à direção de propagação do som, o que pode ser confirmado segundo o quadro 5.20. De facto, a ampli-

tude de valores obtidos no ensaio do RASTI com todos os equipamentos e máquinas em funcionamento, 
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foi mais reduzida no caso da piscina em questão, o que traduz uma certa homogeneidade de resultados 

verificados, quando comparados com as outras piscinas em estudo.  

 

Quadro 5.20 - Variação dos valores de RASTI de cada piscina, resultante da diferença entre os resultados obti-

dos com máquinas desligadas e em funcionamento. 

 

 

 

 

 

 

Tal como se referiu anteriormente, a Piscina da Granja-Semicoberta, assumiu particular destaque no que 

diz respeito à diferença de resultados do RASTI, decorrente dos ensaios efetuados com e sem máquinas 

em funcionamento. Observando o quadro 5.20, constata-se que no Ponto 2 da piscina em questão, ob-

teve-se uma variação de RASTI de 0,19, valor bastante considerável. 

Apesar de se ter atribuído as designações de “melhor caso” e “pior caso” às piscinas que assumiram o 

valor de RASTI mais alto e mais baixo, importa concluir que de facto todas as piscinas em análise estão 

bastante aquém das expectativas de projeto. A classificação da inteligibilidade do sistema de avisos 

sonoros assumiu em todas as piscinas a classificação mais baixa possível (ensaio com máquinas em 

funcionamento), sendo que os valores do RASTI estão bastante distantes do limite mínimo desejado, 

condição que claramente indicia que há muito espaço para melhorar no que diz respeito ao projeto Acús-

tico de piscinas púbicas interiores. 

Inicialmente esperava-se que piscinas com volume menor (Lever e Aurora Cunha) apresentassem os 

maiores valores de RASTI médio da amostra e, em sentido inverso a piscina de maior volume (Vila 

D’Este) o menor valor de RASTI. Regra geral, edifícios correntes dotados de volumes maiores asso-

ciam-se a áreas de superfície superiores, que por sua vez implicam mais reflexões e consequentemente 

originam uma menor inteligibilidade da palavra. 

A fig. 5.41 mostra a relação gráfica dos valores médios de RASTI em função do Volume (m3) das 

piscinas. Analisando o R2 obtido, constata-se que apenas 8% da variabilidade nos valores do RASTI 

médio são explicados pelas variações do volume. 

Pela análise da fig. 5.42, é possível confirmar que para uma melhor inteligibilidade da palavra, o tempo 

de reverberação médio (500-2k Hz) teria de diminuir. A correlação obtida, foi linear com um R2 de 0,91 

e de função: RASTI = -0,0228 TR500-2k + 0,3797. Com base no R2 determinado, pode-se dizer que 91% 

da variabilidade dos valores médios obtidos do RASTI é justificada pelos valores de TR500-2k (Hz). Os 

resultados da referida correlação, encontram-se expostos no quadro 5.21, por bandas de frequências de 

1/3 de oitava. Na fig. 5.43, é representada a melhor regressão obtida (R2=0,99) que é linear e pode-se 

então considerar que 99% da variabilidade dos valores médios de RASTI são explicados pelos resultados 

de TR na banda de frequência 1600 Hz. 

Os resultados obtidos distanciam-se das expectativas iniciais, mas importa salientar que as piscinas em 

estudo não podem ser analisadas como edifícios correntes, uma vez que possuem certas variáveis como 

as áreas de superfície de vidro e as áreas dos tanques, que fazem delas casos de estudo ímpares. Relati-

vamente às variáveis mencionadas, constatou-se (figs. 5.44 e 5.45) que não variam linearmente com o 

volume, o que poderá de certo modo justificar, o facto de os valores de inteligibilidade do sistema de 

Piscinas 
Ponto de medição 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 

Aurora Cunha 0,08 0,06 0,06 0,05 0,07 0,07 0,07 

Granja-Semicoberta 0,12 0,19 0,13 0,12 0,11 0,11 0,14 

Lever 0,05 0,05 0,09 0,08 0,08 0,09 0,09 

Vila D'Este 0,08 0,07 0,06 0,07 0,09 0,05 0,06 
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avisos sonoros não aumentarem com a diminuição do volume, pois não se verifica que piscinas com 

volumes maiores possuem necessariamente maiores áreas de superfícies refletoras, como é o caso do 

vidro e da água. 

Após se terem abordado os parâmetros geométricos (volume, áreas de superfícies dos tanques e áreas 

de vidro) importa elaborar uma nota acerca dos sistemas sonoros observados nas piscinas em estudo. 

Tal como explicitado em 5.3.2, as deficiências observadas ao nível dos resultados qualitativos do 

RASTI, resumem-se de certo modo aos insuficientes e ou ineficazes recursos utilizados para a transmis-

são dos sinais sonoros, bem como à ausência de aproveitamento e rentabilidade dos mesmos. Cuidados 

simples como a correta orientação das colunas não são satisfeitos. Assim conclui-se que a melhoria do 

sistema de som existente em cada piscina, quer pelo incremento do número de colunas, quer pelo posi-

cionamento criterioso das mesmas, deveria de ser encarada como uma das primeiras medidas de modo 

a obter-se valores de inteligibilidade mais dignos. 

 

 

Fig. 5.41 - Relação entre os valores de RASTI médio e o Volume (m3). 

 

 

Fig. 5.42 - Relação entre valores médios de RASTI médio e o TR500-2k Hz (s). 
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Quadro 5.21 - Regressões lineares entre os valores de RASTI médio e os valores de TR por bandas de frequên-

cias isoladas de 1/3 de oitava. 

f (Hz) 𝑅2 f (Hz)  𝑅2 

100 0,96 800 0,91 

125 0,60 1k 0,23 

160 0,24 1,25k 0,36 

200 0,28 1,6k 0,99 (fig. 5.43) 

250 0,02 2k 0,66 

315 0,34 2,5k 0,57 

400 0,16 3,15k 0,26 

500 0,36 4k 0,49 

630 0,75 5k 0,88 

 

 

Fig. 5.43 - Relação entre valores médios de RASTI médio e o TR (s) na banda de frequência de 1/3 de oitava 

1,6k Hz. 

 

 

Fig. 5.44 - Relação entre as Áreas de Superfície dos tanques (m2) e os Volumes (m3). 
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Fig. 5.45 - Relação entre as áreas de superfície de vidro (m2) e os volumes (m3). 

 

5.4. RUÍDO DE EQUIPAMENTOS 

5.4.1. METODOLOGIA 

Primeiramente, importa enumerar os equipamentos responsáveis pelo ruído de fundo, que se manifesta 

nas piscinas públicas interiores: 

• UTAS- Unidades de tratamento de ar; 

• Desumidificador; 

• Bombas de circulação de ar; 

• Ventilador da caldeira. 

A realização deste ensaio compreende duas fases distintas. Na primeira, executam-se todas as medições 

com os equipamentos em funcionamento e na segunda, repetem-se as medições, sendo que se interrompe 

previamente o funcionamento das referidas máquinas, com exceção da ventilação da caldeira, que não 

pode ser desligada. 

O sonómetro da marca Brüel & Kjaer, modelo 2260, trata-se do único equipamento necessário para 

executar a medição do ruído dos equipamentos, sendo que o técnico apenas tem de iniciar a leitura e de 

colocar termo à mesma, passado um determinado tempo (fig. 5.46). Os equipamentos da piscina encon-

tram-se em funcionamento contínuo, facto que serve de motivo lógico iniciar os ensaios pela medição 

do ruído de fundo e não pelo tempo de reverberação, uma vez que este último parâmetro exige que o 

funcionamento das máquinas e equipamentos seja interrompido. Assim, o primeiro parâmetro a medir é 

o ruído de equipamentos, essencialmente por questões logísticas e de otimização de tempo. 

O equipamento é montado num tripé e posteriormente colocado em zonas que simulam a posição dos 

utilizadores da piscina (fig. 5.46). Tendo em conta a já referida condicionante da água, posicionou-se 

este equipamento, em três pontos diferentes (fig. 5.47): 

• O ponto 1 corresponde a meio da largura da extremidade da piscina; 

• O ponto 2 situa-se exatamente a meio do comprimento da piscina; 

• O ponto 3 é simétrico do ponto 1. 
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Em cada ponto, a medição do ruído residual durou aproximadamente 5 minutos e do ruído de fundo com 

equipamentos em funcionamento, cerca de 3 a 4 minutos. Apresentam-se nos quadros 5.22, 5.23, 5.25, 

5.26, 5.28, 5.29, 5.31 e 5.32, os resultados em valores médios globais (nível de pressão sonora e nível 

sonoro do ruído de fundo), em espectro sonoro para as bandas de 1/1 oitava dos 31 aos 16k Hz. 

 

 

Fig. 5.46 - Sonómetro para a medição do ruído de fundo. [Foto do autor] 

 

 

Fig. 5.47 - Planta esquemática que ilustra os três pontos considerados (1, 2 e 3) no posicionamento do sonóme-

tro em todas as piscinas, para a medição do ruído de fundo (C - Comprimento do tanque, L - Largura do tanque). 
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5.4.2. RESULTADOS 

5.4.2.1. PISCINA AURORA CUNHA 

Mediram-se os níveis de pressão sonora de ruído de fundo no dia 19 de novembro de 2020, na Piscina 

Municipal Aurora Cunha. Os quadros 5.22 e 5.23 ilustram os resultados das medições do ruído de fundo 

(discriminando os valores por banda de oitava) com e sem máquinas em funcionamento, respetivamente. 

Os valores foram também ajustados à percetibilidade do ouvido humano (isto é, ponderados com o filtro 

A) utilizando o quadro 2.1 deste trabalho. O nível sonoro equivalente permite ter a perceção do ruído de 

fundo nas piscinas em estudo, pois reduz a um valor equivalente todos os valores medidos durante o 

espaço de tempo da medição. 

De acordo com o quadro 5.22 observa-se que o maior nível sonoro de ruído de fundo é obtido pelo ponto 

P2 com 74,9 dB(A), seguido do ponto P3 com 74,6 dB(A) e por fim pelo ponto P1 com 74,0 dB(A), 

valores correspondentes à frequência dos 1k Hz e bastante semelhantes. 

Com base quadro 5.23, verifica-se que o maior nível sonoro de ruído de fundo é apresentado pelo ponto 

P1 com 42,8 dB(A), seguido do ponto P2 com 42,6 dB(A) e por fim pelo ponto P3 com 41,2 dB(A), 

ambos para a frequência dos 4k Hz. 

Por observação das figs. 5.49 e 5.50., torna-se evidente que a aplicação do filtro A reduz significativa-

mente a sensibilidade às frequências baixas. Apesar do filtro A contrariar a sensibilidade a esta gama de 

frequências, ela não é desprezável, pois está muitas vezes relacionada com o ruído particular dos equi-

pamentos. 

 

Fig. 5.48 - Esquema das diferentes posições adotadas para o sonómetro (1, 2, 3) na medição do nível sonoro 

equivalente e localização das fontes de ruído, na Piscina de Aurora Cunha. (CM - Casa das Máquinas, UD - 

UTAS e Desumidificadoras). 
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Quadro 5.22 - Níveis de pressão sonora e níveis sonoros na medição do ruído de fundo, obtidos para os três 

pontos de medição na Piscina Municipal Aurora Cunha (equipamentos em funcionamento). 

L (dB) 
𝐿𝑒𝑞(dB) 

F (Hz) 31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 16k 

Ponto 

P1 23,9 43,4 46,7 62,5 70,7 74,0 68,2 61,4 52,4 37,6 78,8 

P2 23,2 42,5 46,3 62,6 71,7 74,9 68,8 62,6 54,9 41,1 79,4 

P3 22,7 42,9 48,9 63,3 72,0 74,6 69,0 62,3 54,3 40,0 79,7 

Média log. 
(dB) 

23,3 43,0 47,5 62,8 71,5 74,5 68,7 62,1 54,0 39,8 79,3 

Filtro A -40 -26 -15,5 -8,5 -3 0 1 1 -1 -7 
𝐿𝐴𝑒𝑞(dB) 

LA (dB) 

Ponto 

P1 - 17,4 31,2 54,0 67,7 74,0 69,2 62,4 51,4 30,6 76,7 

P2 - 16,5 30,8 54,1 68,7 74,9 69,8 63,6 53,9 34,1 77,5 

P3 - 16,9 33,4 54,8 69,0 74,6 70,0 63,3 53,3 33,0 77,4 

Média log. 
(dB) 

- 17,0 32,0 54,3 68,5 74,5 69,7 63,1 53,0 32,8 77,2 

 

Quadro 5.23 - Níveis de pressão sonora e níveis sonoros na medição do ruído de fundo, obtidos para os três 

pontos de medição na Piscina Municipal Aurora Cunha (equipamentos desligados). 

 

Com as médias de todos os pontos medidos no espectro sonoro, determinaram-se para a Piscina Muni-

cipal Aurora Cunha, as curvas NC e NR do ruído de fundo, associado ao funcionamento dos equipa-

mentos (quadro 5.24). Obteve-se para o ruído de fundo (equipamentos e máquinas em funcionamento), 

NC - 70 e NR - 75. Face à ausência de limites legislativos nacionais para a ocupação desta tipologia de 

espaços, adota-se pelas referências bibliográficas [111] os valores máximos recomendados de NC de 45 

dB e NR de 50, ambos válidos para piscinas interiores e ginásios. Deste modo, conclui-se que a piscina 

em causa ultrapassa largamente os valores adequados.  

L(dB) 
𝐿𝑒𝑞(dB) 

F (Hz) 31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 16k 

L(dB) 

P1 15,2 21,1 23,4 28,0 33,9 39,4 41,4 41,8 34,8 20,1 55,4 

P2 14,0 20,6 22,9 27,7 34,0 39,2 41,1 41,6 34,6 20,7 55,2 

P3 12,1 20,3 28,6 36,5 34,3 37,7 40,4 40,2 33,5 19,5 55,0 

Média log. 
(dB) 

13,9 20,7 25,8 32,8 34,1 38,8 41,0 41,2 34,4 20,1 55,2 

Filtro A -40 -26 -15,5 -8,5 -3 0 1 1 -1 -7 
𝐿𝐴𝑒𝑞(dB) 

LA (dB) 

LA 

(dB) 

P1 - - 7,9 19,5 30,9 39,4 42,4 42,8 33,8 13,1 46,5 

P2 - - 7,4 19,2 31,0 39,2 42,1 42,6 33,6 13,7 46,3 

P3 - - 13,1 28,0 31,3 37,7 41,4 41,2 32,5 12,5 45,9 

Média log. 
(dB) 

- - 15,1 29,0 35,8 43,6 46,8 47,0 38,1 17,9 46,2 
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Fig. 5.49 - Níveis de pressão sonora (L) medidos na piscina Aurora Cunha (P - equipamentos em funcionamento, 

P’ - equipamentos desligados). 

 

.  

Fig. 5.50 - Níveis sonoros do ruído de fundo (LA) medidos na piscina Aurora Cunha (P - equipamentos em funcio-

namento, P’ - equipamentos desligados). 

 

 

Fig. 5.51 - Variação do nível sonoro do ruído de fundo (LA) nos três pontos de medição da Piscina Aurora Cunha, 

resultante da diferença entre os resultados obtidos com equipamentos ligados e desligados. 
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Quadro 5.24 - Curvas NC e NR dos níveis de pressão sonora do ruído de fundo (equipamentos desligados), na 

Piscina Municipal Aurora Cunha. 

Piscina Aurora Cunha NC NR 

Ruído com equipamentos em 
funcionamento (dB) 

70 75 

 

5.4.2.2. PISCINA DA GRANJA 

No dia 13 de novembro de 2020 realizaram-se as medições dos níveis de pressão sonora de ruído de 

fundo, na Piscina Municipal da Granja. Os quadros 5.25 e 5.26 exibem os resultados das medições 

(discriminando os valores por banda de oitava) com e sem máquinas em funcionamento, respetivamente. 

 

 

Fig. 5.52 - Esquema das diferentes posições adotadas para o sonómetro (1, 2, 3) na medição do nível sonoro 

equivalente e localização das fontes de ruído, na Piscina da Granja-Semicoberta (CD - Condutas das Desumidifi-

cadoras, CM - Casa das Máquinas). 

 

Quadro 5.25 - Níveis de pressão sonora e níveis sonoros na medição do ruído de fundo, obtidos para os três 

pontos de medição na Piscina Municipal da Granja-Semicoberta (equipamentos em funcionamento). 

L(dB) 
𝐿𝑒𝑞(dB) 

F (Hz) 31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 16k 

L(dB) 
 

P1 25,6 34,7 46,6 56,3 62,0 63,3 63,4 59,9 52,1 39,6 73,3 

P2 25,1 34,5 46,1 55,8 61,6 63,1 63,0 59,5 51,3 38,4 72,9 

P3 25,2 35,8 44,8 54,6 60,4 62,9 63,2 59,8 51,2 38,2 73,6 

Média log. 
(dB) 

25,3 35,1 45,9 55,6 61,4 63,1 63,2 59,7 51,6 38,8 73,3 

Filtro A -40 -26 -15,5 -8,5 -3 0 1 1 -1 -7 
𝐿𝐴𝑒𝑞(dB) 

LA (dB) 

LA 

(dB) 

P1 - 8,7 31,1 47,8 59,0 63,3 64,4 60,9 51,1 32,6 68,8 

P2 - 8,5 30,6 47,3 58,6 63,1 64,0 60,5 50,3 31,4 68,4 

P3 - 9,8 29,3 46,1 57,4 62,9 64,2 60,8 50,2 31,2 68,1 

Média log. 
(dB) 

- 9,1 30,4 47,1 58,4 63,1 64,2 60,7 50,6 31,8 68,4 
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Quadro 5.26 - Níveis de pressão sonora e níveis sonoros na medição do ruído de fundo, obtidos para os três 

pontos de medição na Piscina Municipal da Granja-Semicoberta (equipamentos desligados). 

L(dB) 
𝐿𝑒𝑞(dB) 

F (Hz) 31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 16k 

L(dB) 

P1 20,4 29,2 37,9 43,1 46,6 46,4 46,7 44,4 36,6 23,5 64,9 

P2 19,2 30,2 37,7 43,1 46,6 45,5 45,3 43,0 35,0 21,6 64,7 

P3 20,2 30,4 37,9 43,3 46,6 45,3 44,9 42,6 34,5 21,2 65,4 

Média log. 
(dB) 

20,0 30,0 37,8 43,2 46,6 45,8 45,7 43,4 35,4 22,2 65,0 

Filtro A -40 -26 -15,5 -8,5 -3 0 1 1 -1 -7 
𝐿𝐴𝑒𝑞(dB) 

LA (dB) 

LA 

(dB) 

P1 - 3,2 22,4 34,6 43,6 46,4 47,7 45,4 35,6 16,5 52,9 

P2 - 4,2 22,2 34,6 43,6 45,5 46,3 44,0 34,0 14,6 52,2 

P3 - 4,4 22,4 34,8 43,6 45,3 45,9 43,6 33,5 14,2 52,0 

Média log. 
(dB) 

- 4,0 22,3 34,7 43,6 45,8 46,7 44,4 34,4 15,2 52,4 

 

Pelo quadro 5.25, observa-se que o maior nível sonoro de ruído de fundo é obtido pelo ponto P1 com 

64,4 dB(A), seguido do ponto P3 com 64,2 dB(A) e por fim pelo ponto P2 com 64,0 dB(A), valores 

correspondentes à frequência dos 2k Hz. 

Relativamente aos ensaios de medição do ruído de fundo  com os equipamentos desligados, conclui-se 

que o maior nível sonoro está associado ao ponto P1 com 47,7 dB(A), seguido do ponto P2 com 46,3 

dB(A) e por fim pelo ponto P3 com 45,9 dB(A), ambos para a frequência dos 2k Hz (quadro 5.26). 

 

 

Fig. 5.53 - Níveis de pressão sonora (L) medidos na piscina da Granja (P - equipamentos em funcionamento, P’ - 

equipamentos desligados). 
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Fig. 5.54 - Níveis ruído de fundo (LA) medidos na piscina da Granja (P - equipamentos em funcionamento, P’ - 

equipamentos desligados). 

 

 

Fig. 5.55 - Variação do nível sonoro do ruído de fundo (LA) nos três pontos de medição da Piscina da Granja-Se-

micoberta, resultante da diferença entre os resultados obtidos com equipamentos ligados e desligados. 

 

Ao analisar as curvas NC e NR definidas no quadro 5.27, verifica-se para o ruído de fundo (equipamen-

tos em funcionamento), respetivamente, NC - 64 e NR - 66. 

O ruído de fundo associado ao funcionamento contínuo dos equipamentos e máquinas na piscina da 

Granja excede consideravelmente os valores ideais. 

 

Quadro 5.27 - Curvas NC e NR dos níveis de pressão sonora do ruído de fundo (equipamentos e máquinas desli-

gadas), na Piscina Municipal da Granja-Semicoberta. 

Piscina da Granja NC NR 

Ruído com equipamentos em 
funcionamento (dB) 

64 66 

 

63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 16k

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Frequência (Hz)

LA
 (

d
B

)

P1 (LA)

P2 (LA)

P3 (LA)

P'1 (LA)

P'2 (LA)

P'3 (LA)

31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 16k

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Frequência (Hz)

Δ
LA

 (
d

B
)

P1 (LA)

P2 (LA)

P3 (LA)



Caracterização Acústica de Piscinas Públicas Interiores 

 

145 

 

5.4.2.3. PISCINA DE LEVER 

Os níveis de pressão sonora de ruído de fundo da Piscina Municipal de Lever, foram medidos no dia 26 

de novembro de 2020 e os resultados das medições do ruído de fundo (por banda de oitava) com e sem 

máquinas em funcionamento, podem ser analisados nos quadros 5.28 e 5.29. 

Com base quadro 5.28, verifica-se que os níveis sonoros de ruído de fundo máximos, obtidos para a 

frequência dos 4k Hz, são praticamente iguais nos três pontos ensaiados, rondando os 60 dB(A).  

Analisando o quadro 5.29, conclui-se que o maior nível sonoro de ruído de fundo é obtido mais uma vez 

para a frequência dos 2k Hz. O ponto P1 apresenta o valor máximo de 39,2 dB(A), seguido do ponto P2 

com 38,6 dB(A) e por fim pelo ponto P3 com 37,6 dB(A). 

 

 

Fig. 5.56 - Esquema das diferentes posições adotadas para o sonómetro (1, 2, 3) na medição do nível sonoro 

equivalente e localização das fontes de ruído, na Piscina de Lever (CM - Casa das Máquinas). 

 

Quadro 5.28 - Níveis de pressão sonora e níveis sonoros na medição do ruído de fundo, obtidos para os três 

pontos de medição na Piscina Municipal de Lever (equipamentos em funcionamento). 

L(dB) 
𝐿𝑒𝑞(dB) 

F (Hz) 31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 16k 

L(dB) 

P1 25,8 38,9 47,2 53,1 56,6 58,7 59,0 54,6 46,1 30,5 70,6 

P2 24,9 38,3 47,1 53,5 56,9 58,9 59,1 54,9 46,5 31,5 70,8 

P3 25,1 38,3 47,2 53,5 56,9 58,9 59,1 54,8 46,4 31,3 70,8 

Média log. 
(dB) 

25,3 38,5 47,1 53,4 56,8 58,8 59,1 54,8 46,4 31,1 70,7 

Filtro A -40 -26 -15,5 -8,5 -3 0 1 1 -1 -7 
𝐿𝐴𝑒𝑞(dB) 

LA (dB) 

LA 

(dB) 

P1 - 12,9 31,7 44,6 53,6 58,7 60,0 55,6 45,1 23,5 64,1 

P2 - 12,3 31,6 45,0 53,9 58,9 60,1 55,9 45,5 24,5 64,4 

P3 - 12,3 31,7 45,0 53,9 58,9 60,1 55,8 45,4 24,3 64,3 

Média log. 
(dB) 

- 12,5 31,6 44,9 53,8 58,8 60,1 55,8 45,4 24,1 64,3 
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Quadro 5.29 - Níveis de pressão sonora e níveis sonoros na medição do ruído de fundo, obtidos para os três 

pontos de medição na Piscina Municipal de Lever (equipamentos desligados). 

L(dB) 
𝐿𝑒𝑞(dB) 

F (Hz) 31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 16k 

L(dB) 

P1 7,4 18,4 27,2 35,1 38,0 38,1 38,2 36,8 30,0 15,9 55,0 

P2 7,4 19,2 28,0 35,5 38,5 37,9 37,6 36,0 29,0 14,9 54,5 

P3 6,3 18,2 27,9 35,2 38,0 37,1 36,6 34,9 27,9 13,8 54,4 

Média log. 
(dB) 

7,1 18,6 27,7 35,3 38,2 37,7 37,5 36,0 29,0 15,0 54,6 

Filtro A -40 -26 -15,5 -8,5 -3 0 1 1 -1 -7 
𝐿𝐴𝑒𝑞(dB) 

LA (dB) 

LA 

(dB) 

P1 - - 11,7 26,6 35,0 38,1 39,2 37,8 29,0 8,9 44,6 

P2 - - 12,5 27,0 35,5 37,9 38,6 37,0 28,0 7,9 44,5 

P3 - - 12,4 26,7 35,0 37,1 37,6 35,9 26,9 6,8 43,8 

Média log. 
(dB) 

- - 12,2 26,8 35,2 37,7 38,5 37,0 28,0 8,0 44,3 

 

Em termos médios dos três pontos avaliados no espectro sonoro, obteve-se globalmente para a piscina 

de Lever, as curvas NC e NR: 

 

Quadro 5.30 - Curvas NC e NR dos níveis de pressão sonora do ruído de fundo (equipamentos desligados, na 

Piscina Municipal de Lever. 

Piscina de Lever NC NR 

Ruído com equipamentos em 
funcionamento (dB) 

60 62 

 

À semelhança dos casos de estudo anteriores, o ruído fundo (equipamentos e máquinas em funciona-

mento) na piscina municipal de Lever excede notavelmente o valor pretendido em espaços desta tipolo-

gia) (fig.5.58). 

 

 

Fig. 5.57 - Níveis de pressão sonora (L) medidos na piscina de Lever (P - equipamentos em funcionamento, P’ – 

equipamentos desligados).  

 

31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 16k

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Frequência (Hz)

L 
(d

B
)

P1 (L)

P2 (L)

P3 (L)

P'1 (L)

P'2 (L)

P'3 (L)



Caracterização Acústica de Piscinas Públicas Interiores 

 

147 

 

 

Fig. 5.58 - Níveis do ruído de fundo (LA) medidos na piscina de Lever (P - equipamentos em funcionamento, P’ – 

equipamentos desligados). 

 

 

Fig. 5.59 - Variação do nível sonoro do ruído de fundo (LA) nos três pontos de medição da Piscina de Lever, re-

sultante da diferença entre os resultados obtidos com equipamentos ligados e desligados. 

 

5.4.2.4. PISCINA DE VILA D’ESTE 

No dia 12 de novembro de 2020 realizaram-se as medições dos níveis de pressão sonora de ruído de 

fundo, na Piscina Municipal de Vila D’Este e os quadros 5.31 e 5.32 representam os resultados obtidos 

(por banda de oitava) com e sem máquinas em funcionamento. 

Analisando o quadro 5.31 constata-se que o maior nível sonoro de ruído de fundo é obtido pelo ponto 

P1, com 65,8 dB(A), na frequência dos 1k Hz. Os níveis máximos obtidos nos pontos P2 e P3 assumem 

ambos 65,5 dB(A) e dizem também respeito à frequência dos 1k Hz.  

Relativamente à medição do ruído de fundo realizada sem a influência dos equipamentos, destaca-se o 

ponto P3 com o nível sonoro máximo de 54,5 dB(A), seguido do ponto P2 com 47,3 dB(A) e pelo ponto 

P1 com 45,4 dB(A) (quadro 5.32). Importante referir que os resultados obtidos no ponto P3, destacam-

se largamente dos demais ao longo das diversas frequências, pois este localiza-se junto da casa das 

máquinas, sendo claramente perturbado pelo funcionamento contínuo da ventilação da caldeira. Assim 

sendo, o ponto P3 apresenta uma variação menos significativa entre regimes de funcionamento. 
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Pela média dos três pontos avaliados no espectro sonoro, alcançou-se globalmente para a piscina muni-

cipal de Vila D’Este, as curvas de ruído de fundo, NC - 65 e NR - 66 (quadro 5.33). 

Através das referências consideradas, o ruído de fundo na piscina em análise ultrapassa sobejamente 

qualquer um dos valores tomados como máximo adequados. 

 

 

Fig. 5.60 - Esquema das diferentes posições adotadas para o sonómetro (1, 2, 3) na medição do nível sonoro 

equivalente e localização das fontes de ruído, na Piscina de Vila D’Este (CM - Casa das Máquinas, B - Banca-

das).  

 

Quadro 5.31 - Níveis de pressão sonora e níveis sonoros na medição do ruído de fundo, obtidos para os três 

pontos de medição na Piscina Municipal de Vila D’Este (equipamentos em funcionamento). 

L(dB) 
𝐿𝑒𝑞(dB) 

F (Hz) 31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 16k 

L(dB) 

P1 16,7 30,2 39,9 54,1 60,9 65,8 63,5 57,3 47,6 32,3 71,1 

P2 23,9 31,2 44,8 57,0 61,8 65,5 64,2 58,3 49,0 34,6 73,0 

P3 23,7 31,2 45,0 57,1 62,0 65,5 64,5 58,5 49,3 34,7 73,1 

Média log. 
(dB) 

22,4 30,9 43,8 56,3 61,6 65,6 64,1 58,1 48,7 34,0 72,5 

Filtro A -40 -26 -15,5 -8,5 -3 0 1 1 -1 -7 
𝐿𝐴𝑒𝑞(dB) 

LA (dB) 

LA 

(dB) 

P1 - 4,2 24,4 45,6 57,9 65,8 64,5 58,3 46,6 25,3 69,1 

P2 - 5,2 29,3 48,5 58,8 65,5 65,2 59,3 48,0 27,6 69,5 

P3 - 5,2 29,5 48,6 59,0 65,5 65,5 59,5 48,3 27,7 69,7 

Média log. 
(dB) 

- 4,9 28,3 47,8 58,6 65,6 65,1 59,1 47,7 27,0 69,4 

 



Caracterização Acústica de Piscinas Públicas Interiores 

 

149 

 

Quadro 5.32 - Níveis de pressão sonora e níveis sonoros na medição do ruído de fundo, obtidos para os três 

pontos de medição na Piscina Municipal de Vila D’Este (equipamentos desligados). 

L(dB) 
𝐿𝑒𝑞(dB) 

F (Hz) 31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 16k 

L(dB) 

P1 19,3 28,2 31,4 38,3 46,0 44,9 44,4 36,4 21,3 9,2 61,9 

P2 13,7 23,4 28,3 40,8 47,5 45,6 46,3 38,7 22,6 9,5 59,9 

P3 18,5 28,9 36,1 48,5 51,3 52,4 53,5 46,3 30,8 19,2 68,5 

Média log. 
(dB) 

17,7 27,4 33,1 44,7 48,9 49,0 49,9 42,6 27,0 15,3 65,1 

Filtro A -40 -26 -15,5 -8,5 -3 0 1 1 -1 -7 
𝐿𝐴𝑒𝑞(dB) 

LA (dB) 

LA 

(dB) 

P1 - 2,2 15,9 29,8 43,0 44,9 45,4 37,4 20,3 2,2 50,5 

P2 - - 12,8 32,3 44,5 45,6 47,3 39,7 21,6 2,5 51,9 

P3 - 2,9 20,6 40,0 48,3 52,4 54,5 47,3 29,8 12,2 58,1 

Média log. 
(dB) 

- 1,4 17,6 36,2 45,9 49,0 50,9 43,6 26,0 8,3 54,8 

 

Quadro 5.33 - Curvas NC e NR dos níveis de pressão sonora do ruído de fundo (equipamentos desligados), na 

Piscina Municipal. 

Piscina de Vila D’Este NC NR 

Ruído com equipamentos em 
funcionamento (dB) 

65 66 

 

 

Fig. 5.61 - Níveis de pressão sonora (L) medidos na piscina de Vila D’Este (P - equipamentos em funcionamento, 

P’ - equipamentos desligados). 
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Fig. 5.62 - Níveis sonoros do ruído de fundo (LA) medidos na piscina de Vila D’Este (P - equipamentos em funcio-

namento, P’ - equipamentos desligados). 

 

 

Fig. 5.63 - Variação do nível sonoro do ruído de fundo (LA) nos três pontos de medição da Piscina de Vila D’Este, 

resultante da diferença entre os resultados obtidos com equipamentos ligados e desligados. 

 

5.4.3. COMPARAÇÃO E ANÁLISE DE RESULTADOS 

Relativamente às representações gráficas relativas aos níveis de ruído de fundo com equipamentos liga-

dos (figs. 5.50, 5.54, 5.58 e 5.62), observa-se um comportamento tipo, comum à diversas piscinas em 

estudo. Verifica-se uma acentuada subida dos níveis sonoros até aos 2k Hz e de seguida uma descida 

vertiginosa. 

Primeiramente importa explicar, que dada a situação de pandemia COVID-19 vivida no presente ano, 

não foi possível realizar os ensaios nas condições de normal funcionamento das piscinas, isto é, com a 

presença de público nas diversas atividades que normalmente ocorrem nestes espaços. Assim sendo, não 

foi possível avaliar e estudar o ruído produzido pela população nas piscinas públicas interiores. Deste 

modo, o ruído de fundo nas piscinas em estudo, deve-se essencialmente à presença de máquinas e equi-

pamentos. Este facto é comprovado através dos resultados dos ensaios. Para todas as medições efetuadas 

com as máquinas em funcionamento, os valores do nível sonoro contínuo equivalente são claramente 

superiores aos resultados provenientes das medições com as máquinas desligadas.  
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Fig. 5.64 - Valores médios do Nível Sonoro Equivalente (LAeq) nas piscinas com máquinas em funcionamento.  

 

 

Fig. 5.65 - Valores médios do Nível Sonoro Equivalente (LAeq) nas piscinas com máquinas desligadas.  

 

 

Fig. 5.66 - ΔLAeq (dB) decorrente da diferença entre os valores médios obtidos para os ensaios de ruído de 

fundo com máquinas em funcionamento e desligadas. 

 

Face aos resultados obtidos para o ruído de fundo, com as máquinas em funcionamento, identifica-se a 

piscina de Lever com o valor mais baixo, 64,3 dB(A). A piscina Aurora Cunha apresenta o resultado 

mais insatisfatório, atingindo os 77,2 dB(A) (fig.5.64). 
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No que diz respeito aos resultados obtidos para o ruído de fundo, com as máquinas desligadas (fig. 5.65), 

verifica-se que a piscina menos ruidosa é a de Lever, com 44,3 dB(A). A piscina de Vila D’Este apre-

senta o nível sonoro equivalente mais elevado, pelo facto de no decorrer do ensaio ter a ventilação de 

caldeira (no interior da casa das máquinas) a funcionar continuamente, atingindo assim os 55 dB(A).  

Analisando cuidadosamente os níveis sonoros equivalentes (LAeq) obtidos no ensaio efetuado sem a 

influência das máquinas (fig. 5.68), constata-se que a Piscina da Granja assume os maiores valores de 

nível sonoro, tanto no ponto 1 como no ponto 2. Apesar disso, analisando os valores obtidos no ponto 

de medição n.º 3, verifica-se que a Piscina de Vila D’Este apresenta um nível sonoro bastante superior 

(6,1 dB(A)) à Piscina Municipal da Granja, o que justifica o facto de a piscina de Vila D’Este se classi-

ficar como mais ruidosa (fig. 5.68).  

 

 

 Fig. 5.67 - Valores médios do Nível Sonoro Equivalente (LAeq) para cada piscina agrupados por ponto de medi-

ção com máquinas em funcionamento. 

 

 

Fig. 5.68 - Valores médios do Nível Sonoro Equivalente (LAeq) para cada piscina agrupados por ponto de medi-

ção com máquinas desligadas. 
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Fig. 5.69 - Variação dos valores médios do Nível Sonoro Equivalente (LAeq) (Equipamentos Ligados-Desligados), decor-

rente dos dois ensaios efetuados, para cada piscina, agrupados em função do ponto de medição.  

 

Analisando os resultados referentes à Piscina Municipal de Vila D’Este (figs. 5.67 e 5.68), conclui-se 

que os valores do nível sonoro equivalente são superiores do ponto 1 para o ponto 3, isto é, LAeq1  

< LAeq2 < LAeq3. Tal crescimento, deve-se ao facto de a casa das máquinas estar localizada a cerca de 3 

metros da extremidade do tanque de maior dimensão, ou seja, bastante próxima do ponto de medição 

número 3, comparativamente aos pontos 1 e 2. É importante referir que o valor do nível sonoro equiva-

lente no ponto 3, no caso em que as máquinas estão desligadas, destaca-se negativamente dos valores 

obtidos nas demais piscinas (+ 6,1 dB face à Piscina Municipal da Granja), uma vez que não foi possível 

interromper a ventilação de caldeira, existente no interior da casa das máquinas,  tal como mencionado 

em 4.2.4.  

De acordo com a fig. 5.66, a piscina de Vila D’Este apresenta a menor variação dos valores do Nível 

Sonoro Equivalente (LAeq), o que se explica pelo facto da ventilação da caldeira produzir um ruído 

constante durante os dois ensaios realizados (máquinas desligadas e em funcionamento). 

A fig. 5.66 traduz a variação do nível sonoro equivalente em cada piscina decorrente da paragem do 

funcionamento das máquinas e é possível constatar a forte influência dos equipamentos ao nível do ruído 

de fundo existente nas piscinas. Salienta-se o caso da piscina Aurora Cunha como o mais alarmante de 

todos, pois o funcionamento das máquinas e equipamentos traduz-se num acréscimo de 31 dB(A). 
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público de mensagens sonoras. O edifício, ou qualquer das suas partes, é considerado conforme aos 

requisitos acústicos aplicáveis quando o valor obtido para o tempo de reverberação, T, diminuído do 

fator I no valor de 25 % do limite regulamentar, satisfaça o limite regulamentar. [111] 

O cálculo do tempo de reverberação regulamentar foi calculado com base na equação T(500−2k Hz) ≤ 

0,12 V1/3 visto que as piscinas possuem sistema público de mensagens sonoras. Os valores do volume 

utilizados foram os obtidos no subcapítulo 5.2.3 com recurso a modelação 3D. Os valores do TR foram 

corrigidos com o fator de incerteza I no valor de 25% do limite máximo regulamentar. Nos quadros 5.34 

e 5.35 podem ser observados os valores calculados para verificar o cumprimento do tempo de reverbe-

ração regulamentar. O quadro 5.34 apresenta os valores de volume, do TR regulamentar calculado pela 

equação enunciada anteriormente e do Fator I (incerteza). O quadro 5.35 apresenta os valores do tempo 

de reverberação medido in situ e os valores do TR corrigidos do fator I (25% do TR regulamentar). Com 

base neste último quadro, é também possível observar a comparação entre os valores de TR regulamen-

tares e os valores de TR medidos já corrigidos do fator I e a diferença entre o TR corrigido e o TR 

regulamentar. 

 

Quadro 5.34 - Valores dos volumes das naves e do tempo de reverberação regulamentar máximo obtidos com a 

incerteza (I) (25% do TR regulamentar) para as quatro piscinas em estudo. 

Piscina Volume (m3) 
TR máximo regulamentar 

(s) (500-2k Hz) 
Incerteza (I) 

(25% TR regulamentar) 

Aurora Cunha 4830 2,03 0,51 

Granja 6735 2,27 0,57 

Lever 4662 2,00 0,50 

Vila D’Este 7128 2,31 0.58 

 

Quadro 5.35 - Comparação, para as quatro piscinas, dos valores do tempo de reverberação regulamentar com o 

tempo de reverberação medido in situ.  

Piscina 
TR médio 
medido in 

situ (s) 

TR medido in 
situ corrigido 

com I (s) 
Verificação Δ (s) = TRmedido-TRRRAE 

Aurora Cunha 3,89 3,38 K.O. 1,4 

Granja 5,08 4,51 K.O. 2,2 

Lever 5,19 4,69 K.O. 2,7 

Vila D’Este 4,78 4,20 K.O. 1,9 

 

Após uma análise do quadro 5.35, verifica-se que nenhuma das piscinas cumpre o limite regulamentar 

do tempo de reverberação estipulado pelo RRAE desde 2008 para recintos desportivos, o qual é também 

extensível às piscinas públicas interiores. As piscinas de Lever e da Granja ultrapassam o valor do TR 

em mais de dois segundos. Relativamente à piscina de Vila D’Este, importa salientar que excede o limite 

regulamentar em aproximadamente dois segundos. O caso menos alarmante, mas ainda assim insatisfa-

tório, consiste na piscina Aurora Cunha, uma vez que ultrapassa o limite desejado em cerca de segundo 

e meio.  

Relativamente à regulamentação internacional, importa analisar os quadros 5.36 e 5.37 que, resumida-

mente expõe os valores exigidos na Alemanha e Suécia, respetivamente.  Relativamente ao quadro 5.36, 

salienta-se que os valores TR limite foram calculados por observação gráfica (fig. 3.35) e posteriormente 

corrigidos com a devida tolerância (fig. 3.36). Comparando os tempos de reverberação medidos in situ 
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com os tempos de reverberação desejados, conclui-se que os limites regulamentares são largamente 

excedidos. 

A regulamentação em vigor na Suécia (SS 25268) [90], caracteriza-se como mais exigente face à legis-

lação alemã e portuguesa, facto que se comprova pelo menor tempo de reverberação exigido. Deste 

modo, verifica-se, através do quadro 5.37, que as piscinas da amostra em estudo apresentam tempos de 

reverberação bastante superiores face ao estipulado na norma SS 25268. [90]  

 

Quadro 5.36 - Comparação, dos valores do tempo de reverberação regulamentar imposto pela norma alemã DIN 

18041 [89] com o tempo de reverberação medido in situ nas quatro piscinas da amostra.  

Piscina 
TR médio 
medido in 

situ (s) 

TR limite 
(s) 

Tolerância aplicada ao 
TR limite 

(20% TR limite) 

TR limite 
corrigido com 
tolerância (s) 

Verificação 

Aurora Cunha 3,89 1,8 0,36 2,16 K.O. 

Granja 5,08 1,9 0,38 2,28 K.O. 

Lever 5,19 1,8 0,36 2,16 K.O. 

Vila D’Este 4,78 1,9 0,38 2,28 K.O. 

 

Quadro 5.37 - Comparação, dos valores do tempo de reverberação regulamentar fixado pela norma sueca 25268 

[90] com o tempo de reverberação medido in situ, nas quatro piscinas da amostra. 

Piscina 
TR médio 
medido in 

situ (s) 

TR Regulamentar 
(s) 

Verificação 

Aurora Cunha 3,89 1,5 K.O. 

Granja 5,08 1,5 K.O. 

Lever 5,19 1,5 K.O. 

Vila D’Este 4,78 1,5 K.O. 

 

5.5.2. RUÍDO DE EQUIPAMENTOS 

Tal como explicitado no capítulo 3.5.3., relativamente ao ruído de equipamentos, a DIRECTIVA CNQ 

N.º 23/93 [87] determina que: O nível de perturbação acústica nas zonas de banho ou de atividades, 

resultante do ruído exterior ou gerado pelo funcionamento das instalações tecnológicas não deverá ul-

trapassar a intensidade de 40 decibéis. 

Em contexto internacional, importa referir que Autoridade Nacional de Saúde Pública sueca (Folkhäl-

somyndigheten, 2014A) define um nível sonoro equivalente de 30 dB(A) como valor limite, para evitar 

situações de inconveniência. Verifica-se, à semelhança do que se constatou para o tempo de reverbera-

ção, que os valores regulamentares impostos em território sueco são mais exigentes face aos praticados 

em Portugal. 

Nas figs. 5.70 e 5.71, estabelece-se respetivamente a comparação entre os valores do nível sonoro equi-

valente (LAeq) obtidos para as quatro piscinas em estudo no ensaio realizado com equipamentos ligados 

e desligados com o limite regulamentar estabelecido na Diretiva CNQ N.º 23/93 e com o limite regula-

mentar imposto pela Autoridade Nacional de Saúde Pública sueca. 
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 Fig. 5.70 - Valores médios do Nível Sonoro Equivalente (LAeq) obtidos para as quatro piscinas em estudo no en-

saio realizado com equipamentos em funcionamento e limites regulamentares estabelecidos pela Diretiva CNQ 

N.º 23/93 e pela Autoridade Nacional de Saúde Pública sueca (Folkhälsomyndigheten, 2014A).  

 

 

Fig. 5.71 - Valores médios do Nível Sonoro Equivalente (LAeq) obtidos para as quatro piscinas em estudo no en-

saio realizado com equipamentos desligados e limites regulamentares estabelecidos pela Diretiva CNQ N.º 23/93 

e pela Autoridade Nacional de Saúde Pública sueca (Folkhälsomyndigheten, 2014A). 

 

Analisando as figs. 5.70 e 5.71, verifica-se que os limites máximos do nível sonoro equivalente são 

ultrapassados em todas as piscinas da amostra, até mesmo nos ensaios realizados sem a influência do 

ruído exercido pelos equipamentos e máquinas. 

Importa uma vez mais salientar, que em condições normais, o ruído de fundo poderia ser medido com 

as piscinas em registo normal de ocupação, o que permitiria perceber os efeitos concretos e em termos 

numéricos da presença da população neste tipo de espaços, o que não foi possível de efetuar em virtude 

da pandemia COVID-19. Seria expectável obter-se níveis de ruído superiores aos medidos neste estudo 

e consequentemente ainda mais insatisfatórios. 

 

5.6. COMPARAÇÃO COM CASO DE REFERÊNCIA 

O caso tomado como referência para comparação com os resultados das piscinas em estudo, consiste na 

Piscina de Hylliebadet (figs. 5.72 e 5.73), localizada na cidade sueca de Malmö e inaugurada a 15 de 

agosto de 2015. O complexo desportivo, tem uma área de 11500 m2, sendo que apresentam uma piscina 

de 50 metros, dois tanques de aprendizagem (dimensões mais reduzidas), uma piscina com escorregas, 

uma piscina exterior, uma área de relaxamento composta por sauna e três piscinas de água quente (fig. 
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5.74). Este complexo apresenta painéis solares na cobertura, o que permite que se classifique como 

autossuficiente. [123] 

Esta piscina foi alvo de um estudo [90] semelhante ao realizado na corrente dissertação, tendo sido 

também medidos os tempo de reverberação e ruído de fundo (com e sem equipamentos em funciona-

mento).  

Contrariamente ao que se constatou nas piscinas de Vila Nova de Gaia, a piscina de Hylliebadet apre-

senta diversas soluções de tratamento acústico, com o objetivo de elevar o seu desempenho no que diz 

respeito ao tempo de reverberação, ruído de fundo e inteligibilidade do sistema de avisos sonoros. O 

teto é integralmente constituído por material absorvente (fig. 5.75), as paredes são constituídas por chapa 

perfurada (fig. 5.75) e os painéis (amarelos) visíveis na fig. 5.73, são também absorventes. A área de 

vidro caracteriza-se por reduzida, facto que traduz mais um aspeto positivo do projeto da piscina Hyllie-

badet. De salientar, que as paredes apresentam irregularidades (na direção horizontal), não sendo por 

isso completamente paralelas. [123] 

 

 

Fig. 5.72 - Piscina Hylliebadet (exterior), Malmö, Suécia. [90]  

 

 

Fig. 5.73 - Piscina Hylliebadet (interior), Malmö, Suécia. [90] 
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Fig. 5.74 – Piscina de Hylliebadet (interior), Malmö, Suécia (adaptado de [90]). 

 

 

Fig. 5.75 - Teto da piscina de Hylliebadet (Malmö, Suécia) (esq.), integralmente composto por painéis absorven-

tes e fachada da piscina de Hylliebadet (dir.), revestida por painéis de chapa perfurados. [90] 

 

De acordo com os resultados do T20 médio e do LAeq (figs. 5.76 e 5.78), verifica-se que a piscina de 

referência apresenta valores muito melhores, face às piscinas da amostra em estudo, o que certamente 

se justifica pelos cuidados de índole acústica aplicados. 

O tempo de reverberação foi medido com base no T20. De acordo com a legislação sueca (standard 

025268) [90], o TR desejado para piscinas está compreendido entre 1,2 e 1,5 segundos (inclusive), de-

pendendo da classe de qualidade das mesmas. Deste modo, verifica-se que a piscina de Hylliebadet, 

cumpre os requisitos estabelecidos para o tempo de reverberação. [90] 

A fig. 5.77, permite uma análise detalha dos tempos de reverberação por banda de 1/3 oitava, permitindo 

comparar os resultados obtidos na piscina de referência (Hylliebadet) e piscinas da amostra (AC, G, L, 

VD). 
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Fig. 5.76 - Valores do tempo de reverberação (T20médio) nas piscinas em estudo e na piscina de Hylliebadet, 

Malmö, Suécia. 

 

 

Fig. 5.77 - Valores do TR médio (s) dos três pontos de medição, por banda de 1/3 oitava, nas quatro piscinas em 

estudo e na piscina de Hylliebadet, Malmö, Suécia. 

 

De acordo com os ensaios realizados na piscina de Hylliebadet (fig. 5.78), verifica-se que o ruído de 

fundo atinge os 47,6 dB(A), quando a piscina se encontra sem atividade, ou seja, no período em que as 

únicas fontes de ruído são as máquinas. Assim, constata-se que o desejável nível sonoro equivalente 

máximo (30 dB(A)), a partir do qual os utilizadores se encontram em regime de incomodidade é ultra-

passado, mesmo no caso em que a piscina se encontra sem a presença dos utilizadores.  

Relativamente ao normal funcionamento da piscina, que contempla não só o ruído dos equipamentos, 

mas também das pessoas, caracteriza-se por um nível sonoro equivalente de 68,1 dB(A) (quadro 5.41), 

superando assim os 65 dB(A), valor a partir do qual a inteligibilidade é praticamente nula. Com base no 

quadro 5.41, observa-se que o ruído resultante das atividades da piscina de Hylliebadet, traduz-se num 

acréscimo de 20,5 dB(A).  

As piscinas da amostra em estudo, apresentam resultados de ruído de fundo, com máquinas ligadas e 

sem utilizadores, superiores aos registados na piscina de referência, em regime de normal funcionamento 
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(máquinas ligadas e presença de utilizadores). Tal facto, é alarmante e comprova que existem inúmeras 

deficiências acústicas nas piscinas analisadas. 

Segundo dados publicados pela Organização Mundial de Saúde (OMS) [15], a perda de audição a longo 

prazo pode ocorrer para níveis sonoros superiores a 75 dB(A). O nível sonoro da piscina Aurora Cunha, 

em condições de normal funcionamento, ultrapassa os 75 dB(A), facto que realça as consequências ne-

gativas a que os utilizadores regulares da piscina estão diariamente expostos. 

 

 

Fig. 5.78 - Valores do Nível Sonoro Equivalente (LAeq)  nas piscinas da amostra em estudo (com máquinas em 

funcionamento e sem utilizadores) e na piscina de Hylliebadet (Malmö, Suécia) (com máquinas em funciona-

mento e presença dos utilizadores). 

 

Quadro 5.38 - Níveis sonoros equivalentes resultantes da medição do ruído de fundo com apenas equipamentos 

em funcionamento e em condições de normal funcionamento da Piscina de Hylliebadet (Malmö, Suécia). [90] 

LAeq (dB) ΔLAeq (dB) 

Ruído unicamente 

resultante dos 

equipamentos 

Ruído resultante do  

normal funcionamento da 

piscina (equipamentos e 

utilizadores) 

Variação do nível sonoro resultante do ruído 

produzido pelos utilizadores durante  

as atividades da piscina  

48 68 20 

 

5.7. SUGESTÕES DE MELHORIA 

O presente capítulo apresenta diversas soluções de tratamento acústico para cada uma das piscinas da 

amostra, visando melhorar significativamente os tempos de reverberação, tendo em conta os dois méto-

dos mais comuns para intervenções acústicas em piscinas públicas interiores, referenciados no capítulo 

3.6 (materiais projetados e painéis acústicos suspensos do teto).  

Inicialmente, este estudo incidiu em duas soluções especificadas no capítulo 3.5., nomeadamente o k-

13 standard (25mm) e os baffles Stratocell Whisper (2,4 m x 1,2 m x 0,025 m). Deste modo, calcularam-

se as áreas mínimas de materiais absorventes a colocar nos tetos das quatro piscinas, para se obterem 
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TR inferiores aos do RRAE e posteriormente os TR resultantes da aplicação do material absorvente ao 

longo de toda a cobertura, isto é, para uma área igual à área total de teto. O cálculo das áreas mínimas 

de materiais/sistemas absorventes a colocar nos tetos das quatro piscinas da amostra, apoiou-se na fór-

mula de Sabine genérica (explicitada em 2.3.3.2.), onde se introduziu o acréscimo de nova absorção 

sonora devido à presença do material, substituindo a absorção antiga da superfície a tratar. 

Caso se proceda à requalificação acústica de qualquer uma das piscinas da amostra, justifica-se a imple-

mentação do material absorvente em toda a cobertura e não apenas em determinada parte da mesma, 

uma vez que os TR alcançados para a disposição do material acústico em toda a cobertura, são signifi-

cativamente mais reduzidos, comparativamente com a aplicação parcial .  

As figs. 5.79, 5.80, 5.81 e 5.82 apresentam os resultados do TR (s) nas bandas de frequência de 1/1 

oitava para as quatro piscinas da amostra, decorrentes das medições iniciais, da aplicação da massa 

projetada k-13 std (25 mm) para satisfazer os valores regulamentares do RRAE e aplicação do k-13 std 

(25 mm)  em 100 % da área de teto. 

As figs. 5.83, 5.84, 5.85 e 5.86 apresentam os resultados do TR (s) nas bandas de frequência de 1/1 

oitava para as quatro piscinas da amostra, decorrentes das medições iniciais, da aplicação do número de 

baffles necessários para garantir os valores regulamentares do RRAE e aplicação de baffles ao longo de 

praticamente toda a área de superfície de teto, permitindo a diminuição drástica do TR (s) médio (500 - 

2k Hz) para valores significativamente inferiores aos regulamentares.  

As figs. 5.87, 5.88, 5.89 e 5.90 representam esquematicamente o posicionamento dos baffles Stratocell 

Whisper (0,025 m x 2,4 m x 1,2 m) suspensos do teto, em cada uma das piscinas da amostra. Estas 

representações traduzem as situações em que se maximizou o número de baffles, obtendo-se TR médios 

(500-2k Hz) inferiores aos valores regulamentares do RRAE (quadro 5.39). 

Analisando o quadro 5.39, constata-se que a aplicação da massa projetada k-13 standard (25 mm) em 

toda a área de superfície do teto e a instalação de baffles Stratocell Whisper (0,025 m x 2,4 m x 1,2 m) 

suspensos do teto das piscinas, garantem resultados semelhantes, permitindo reduzir o TR médio (500-

2k Hz), em cerca de 3 a 4 segundos.  

 

 

Fig. 5.79 - Valores médios do TR (s) nas bandas de frequência de 1/1 oitava, resultantes das medições iniciais, 

da aplicação do k-13 standard (25 mm) em 23% da área de teto e da aplicação do k-13 standard (25 mm) em 

100% da área de teto, na Piscina Aurora Cunha. 
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Fig. 5.80 - Valores médios do TR (s) nas bandas de frequência de 1/1 oitava, resultantes das medições iniciais, 

da aplicação do k-13 standard (25 mm) em 53% da área de teto e da aplicação do k-13 standard (25 mm) em 

100% da área de teto, na Piscina da Granja-Semicoberta. 

 

 

Fig. 5.81 - Valores médios do TR (s) nas bandas de frequência de 1/1 oitava, resultantes das medições iniciais, 

da aplicação do k-13 standard (25 mm) em 29% da área de teto e da aplicação do k-13 standard (25 mm) em 

100% da área de teto, na Piscina de Lever. 
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Fig. 5.82 - Valores médios do TR (s) nas bandas de frequência de 1/1 oitava, resultantes das medições iniciais, 

da aplicação do k-13 standard (25 mm) em 25% da área de teto e da aplicação do k-13 standard (25 mm) em 

100% da área de teto, na Piscina de Vila D’Este. 

 

 

Fig. 5.83 - Valores médios do TR (s) nas bandas de frequência de 1/1 oitava, resultantes das medições iniciais, 

da aplicação de 38 baffles Stratocell Whisper (0,025 m x 2,4 m x 1,2 m) suspensos do teto e da aplicação de 114 

baffles Stratocell Whisper (0,025 m x 2,4 m x 1,2 m) suspensos do teto, na Piscina Aurora Cunha. 
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Fig. 5.84 - Valores médios do TR (s) nas bandas de frequência de 1/1 oitava, resultantes das medições iniciais, 

da aplicação de 55 baffles Stratocell Whisper (0,025 m x 2,4 m x 1,2 m) suspensos do teto e da aplicação de 162 

baffles Stratocell Whisper (0,025 m x 2,4 m x 1,2 m) suspensos do teto, na Piscina da Granja-Semicoberta. 

 

 

Fig. 5.85 - Valores médios do TR (s) nas bandas de frequência de 1/1 oitava, resultantes das medições iniciais, 

da aplicação de 49 baffles Stratocell Whisper (0,025 m x 2,4 m x 1,2 m) suspensos do teto e da aplicação de 148 

baffles Stratocell Whisper (0,025 m x 2,4 m x 1,2 m) suspensos do teto, na Piscina de Lever. 
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Fig. 5.86 - Valores médios do TR (s) nas bandas de frequência de 1/1 oitava, resultantes das medições iniciais, 

da aplicação de 55 baffles Stratocell Whisper (0,025 m x 2,4 m x 1,2 m) suspensos do teto e da aplicação de 164 

baffles Stratocell Whisper (0,025 m x 2,4 m x 1,2 m) suspensos do teto, na Piscina de Vila D’Este. 

 

Quadro 5.39 - Valores médios do TR (s) nas bandas de frequências de (500-2k Hz). 

Piscina Aurora Cunha Granja Lever Vila D’Este 

TR (500-2k Hz)         

medidos (s) 
3,9 5,1 5,2 4,8 

TR (500-2k Hz) (s)    

máximo RRAE  
2,0 2,3 2,0 2,3 

TR (500-2k Hz) (s)      

resultantes da aplicação 

do k-13 em todo o teto 

0,8 1,5 0,8 0.9 

Δ TR (s) resultante da 

aplicação total do k-13 

no teto 

3,1 3,6 4,4 3,9 

TR (500-2k Hz) (s)      

resultantes da aplicação 

dos baffles  

1,0 1,1 0,9 1,1 

114 baffles   

(0,025 m x 2,4 

m x 1,2 m)    

162 baffles   

(0,025 m x 2,4 

m x 1,2 m)    

148 baffles 

(0,025 m x 2,4 

m x 1,2 m)    

164 baffles              

(0,025 m x 2,4 

m x 1,2 m)    

Δ TR (s) resultante da 

aplicação dos baffles no 

teto 

2,9 4,0 4,3 3,7 
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Fig. 5.87 - Esquema do posicionamento dos 114 baffles Stratocell Whisper (2,4 m x 1,2 m x 0,025 m) na Piscina 

Municipal Aurora Cunha (C - Comprimento da nave; L - Largura da nave; e1 - espaçamento entre linhas; e2 - es-

paçamento longitudinal entre colunas). 

 

 

Fig. 5.88 - Esquema do posicionamento dos 162 baffles Stratocell Whisper (2,4 m x 1,2 m x 0,025 m) na Piscina 

Municipal da Granja-Semicoberta (C - Comprimento da nave; L - Largura da nave; e1 - espaçamento entre li-

nhas; e2 - espaçamento longitudinal entre colunas). 
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Fig. 5.89 - Esquema do posicionamento dos 148 baffles Stratocell Whisper (2,4 m x 1,2 m x 0,025 m) na Piscina 

Municipal de Lever (C - Comprimento da nave; L - Largura da nave; e1 - espaçamento entre linhas; e2 - espaça-

mento longitudinal entre colunas). 

 

 

Fig. 5.90 - Esquema do posicionamento dos 164 baffles Stratocell Whisper (2,4 m x 1,2 m x 0,025 m) na Piscina 

Municipal de Vila D’Este (C - Comprimento da Nave; L - Largura da nave; e1 - espaçamento entre linhas; e2 - 

espaçamento longitudinal entre colunas). 

 

Com base nas figs. 5.91, 5.92, 5.93 e 5.94 é possível visualizar os TR médios nas bandas de frequência 

de 1/1 oitava, para as quatro piscinas da amostra em estudo nas condições atuais (sem correção) e em 

condições pós tratamento acústico,  decorrentes da aplicação da massa projetada k-13 standard (25 mm) 



Caracterização Acústica de Piscinas Públicas Interiores  

 

168    

 

em toda a área de superfície do teto e a instalação de baffles Stratocell Whisper (2,4 m x 1,2 m x 0,025 

m) suspensos do teto das piscinas.  

Efetuando uma breve análise custo-benefício, conclui-se que a solução mais adequada consiste na massa 

projetada k-13 standard (25 mm), pois apresenta um custo inferior aos baffles e resultados de TR médios 

(500-2k Hz) muito semelhantes (quadro 5.40).  

O quadro 5.41 apresenta outras soluções existentes no mercado, com especial aptidão para absorver nas 

médias e altas frequências, apresentando um devido comportamento, no que diz respeito aos fatores que 

causam diminuição da inteligibilidade da palavra. No quadro 5.41, indicam-se os valores médios dos 

coeficientes de absorção sonora para cada banda de frequência, em função do tipo de material e respetiva 

espessura e os valores do NRC (noise reduction coefficient) de cada solução. 

 

 

Fig. 5.91 - Variação dos valores do Tempo de Reverberação em função de cada hipótese de solução para a Pis-

cina Municipal Aurora Cunha. 

 

 

Fig. 5.92 - Variação dos valores do Tempo de Reverberação em função de cada hipótese de solução para a Pis-

cina Municipal da Granja-Semicoberta. 
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Fig. 5.93 - Variação dos valores do Tempo de Reverberação em função de cada hipótese de solução para a Pis-

cina Municipal de Lever. 

 

 

Fig. 5.94 - Variação dos valores do Tempo de Reverberação em função de cada hipótese de solução para a Pis-

cina Municipal de Vila D’Este. 
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Quadro 5.40 - Estimativa orçamental das correções considerando a aplicação do material absorvente em todo o 

teto da nave das piscinas. 

Produto 
Espessura 

[mm] 
Preço Piscina 

TR            

(500-2k Hz)       

previsto 

ΔTR* 
Preço por 

ΔTR [€/s] 

Preço total 

(aprox.) [€] 

K-13 standard 25 
29 € por 

m2 

Aurora 

Cunha 
0,8 3,1 7860 24400 

Granja 1,5 3,6 4255 15300 

Lever 0,8 4,4 5540 24400 

Vila 

D’Este 
0,9 3,9 8030 31300 

Baffles     

Stratocell 

Whisper           

(2,4 x 1,2) [m] 

25 
200 € por 

painel 

Aurora 

Cunha 
1,0 2,9 7865 22800 

Granja 1,1 4,0 8100 32400 

Lever 0,9 4,3 6885 29600 

Vila 

D’Este 
1,1 3,7 8865 32800 

*Diferença entre o Tempo de Reverberação (500-2k Hz) [s] com correção e o Tempo de Reverberação (500-2k 

Hz) [s] atual (sem correções). 

 

Os quadros 5.42, 5.43 ,5.44 e 5.45 expõem os valores do TR (s) para cada banda de frequência em 

função do tipo de produto utilizado e respetivos TR médios (500-2k Hz), nas quatro piscinas da amostra. 

Face aos resultados obtidos, verifica-se que os TR médios (500-2k Hz) garantidos pelas diferentes op-

ções de tratamento acústicos são muito semelhantes. No caso da Piscina Aurora Cunha, existe uma 

diferença de 0,3 s, entre o TR (500-2k Hz) mais reduzido e o TR (500-2k Hz) mais elevado. A Piscina 

da Granja, apresenta uma diferença de 0,6 s, entre o TR (500-2k Hz) mais baixo e o TR (500-2k Hz) 

mais alto. Tanto a Piscina de Lever como a Piscina de Vila D’Este, registam uma amplitude de 0,4 s, 

entre o TR (500-2k Hz) mais reduzido e o TR (500-2k Hz) mais elevado.  

Tal como se referiu anteriormente, todas os produtos evidenciados como opção de tratamento acústico 

(quadro 5.41), absorvem com grande eficácia nas frequências médias e altas, facto que justifica a redu-

zida discrepância existente entre os valores do TR médio (500-2k Hz) das diferentes soluções de trata-

mento acústico.  

Os quadros 5.46, 5.47, 5.48 e 5.49 apresentam um sumário das estimativas orçamentais para cada piscina 

da amostra, discriminado os custos unitários (por m2 e por baffle) e totais de cada material, aplicado na 

área de teto (total) de cada piscina. Contemplam também o Tempo de Reverberação médio (500-2k Hz) 

previsto para cada solução de tratamento acústico. Com base nos resultados obtidos, conclui-se que a 

solução mais ajustada é a solução k-13 standard (16 mm), pois a nível de custo define-se como a menos 

onerosa e a nível de benefício iguala, ou supera as restantes opções de tratamento acústico. 
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As figs. 5.95, 5.96, 5.97 e 5.98 representam a variação dos valores do tempo de reverberação por bandas 

de frequência de 1/1 oitava, em função de cada hipótese de tratamento acústico, para as quatro piscinas 

da amostra. 

 

Quadro 5.41 - Valores do coeficiente de absorção sonora para cada banda de frequência, em função do tipo de 

solução e respetiva espessura. [124] 

Produto 
Espessura 

(mm) 

Coeficiente de absorção sonora por banda de oitava 

(Hz) NRC 

125 250 500 1000 2000 4000 

k-13 standard 
16 0,14 0,43 0,93 0,95 1,00 1,00 0,85 

25 0,20 0,55 0,95 1,0 1,00 0,95 0,90 

k-13 special 
19 0,09 0,35 0,87 0,87 1,00 1,00 0,77 

25 0,14 0,54 0,93 1,00 1,00 1,00 0,87 

k-13 fc 
19 0,18 0,27 0,67 1,00 1,00 1,00 0,74 

25 0,22 0,38 0,88 1,00 1,00 1,00 0,82 

BASWAphon 

BASE 

30 0,10 0,32 0,83 0,89 0,73 0,65 0,70 

50 0,19 0,82 0,97 0,87 0,76 0,66 0,85 

70 0,28 0,95 0,98 0,83 0,72 0,61 0,85 

BASWAphon 

FINE 

30 0,11 0,34 0,81 0,81 0,68 0,59 0,65 

50 0,19 0,77 0,95 0,87 0,79 0,70 0,85 

70 0,35 0,92 0,83 0,72 0,63 0,59 0,80 

BASWAphon 

CLASSIC 

30 0,12 0,37 0,82 0,86 0,75 0,66 0,70 

50 0,17 0,79 0,83 0,74 0,63 0,56 0,75 

70 0,23 0,83 0,77 0,64 0,56 0,48 0,70 

Sonacoustics 25 0,08 0,40 0,83 0,86 0,82 0,81 0,73 

SonaKrete 
13 0,06 0,16 0,49 0,89 1,00 0,97 0,65 

19 0,25 0,48 0,81 0,85 0,85 0,94 0,75 

Baffles Statocell 

Whisper 
25 0,06 0,19 0,71 1,00 0,95 0,91 0,75 
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Quadro 5.42 - Valores do Tempos de Reverberação para cada banda de frequência em função do tipo de pro-

duto utilizado, admitindo a aplicação do k-13 std. em todo o teto da Piscina Municipal Aurora Cunha (≈ 840 m2) e 

aplicação de 114 baffles. 

Produto 
Espessura 

(mm) 

Banda de Frequência (Hz) TR (500 – 2k Hz) previsto 

[s] 125 250 500 1000 2000 4000 

k-13 standard 
16 2,8 1,5 0,8 0,8 0,7 0,7 0,8 

25 2,4 1,3 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 

k-13 special 
19 3,3 1,8 0,9 0,9 0,7 0,7 0,8 

25 2,8 1,3 0,8 0,8 0,7 0,7 0,8 

k-13 fc 
19 2,5 2,1 1,1 0,8 0,7 0,7 0,9 

25 2,2 1,7 0,9 0,8 0,7 0,7 0,8 

BASWAphon 

BASE 

30 3,2 1,9 0,9 0,8 1,0 0,2 0,9 

50 2,4 0,9 0,8 0,9 0,9 1,0 0,9 

70 2,0 0,8 0,8 0,9 1,0 1,1 0,9 

BASWAphon 

FINE 

30 3,1 1,8 0,9 0,9 1,0 1,1 0,9 

50 2,4 1,0 0,8 0,9 0,9 1,0 0,9 

70 1,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,1 1,0 

BASWAphon 

CLASSIC 

30 3,0 1,7 0,9 0,9 0,9 1,0 0,9 

50 3,0 1,0 0,9 1,0 1,1 1,1 1,0 

70 2,2 0,9 1,0 1,1 1,2 1,2 1,1 

Sonacoustics 25 3,4 1,6 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

SonaKrete 
13 3,7 2,8 1,4 1,3 0,7 0,7 1,1 

19 2,1 1,4 0,9 0,9 0,8 0,8 0,9 

Baffles Statocell 

Whisper 
25 3,4 2,7 1,2 0,9 0,9 1,1 1,0 

Atual (sem correções) 4,2 4,6 4,4 3,9 3,3 3,0 3,9 
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Quadro 5.43 - Valores do Tempos de Reverberação para cada banda de frequência em função do tipo de pro-

duto utilizado, admitindo a aplicação do k-13 std em todo o teto da Piscina Municipal da Granja-Semicoberta (≈ 

528 m2) e aplicação de 162 baffles. 

Produto 
Espessura 

(mm) 

Banda de Frequência (Hz) TR (500 – 2k Hz) previsto 

[s] 125 250 500 1000 2000 4000 

k-13 standard 
16 4,2 2,5 1,5 1,6 1,5 1,4 1,5 

25 3,7 2,2 1,5 1,5 1,5 1,4 1,5 

k-13 special 
19 4,7 2,8 1,6 1,7 1,5 1,4 1,6 

25 4,2 2,2 1,5 1,5 1,5 1,4 1,5 

k-13 fc 
19 3,9 3,1 1,9 1,5 1,5 1,4 1,6 

25 3,6 2,7 1,6 1,5 1,5 1,4 1,5 

BASWAphon 

BASE 

30 4,6 2,9 1,7 1,6 1,9 0,1 1,7 

50 3,8 1,7 1,5 1,7 1,8 1,8 1,7 

70 3,2 1,5 1,5 1,7 1,9 1,9 1,7 

BASWAphon 

FINE 

30 4,5 2,8 1,7 1,8 2,0 1,9 1,8 

50 3,8 1,8 1,5 1,7 1,8 1,7 1,7 

70 2,9 1,6 1,7 1,9 2,1 1,9 1,9 

BASWAphon 

CLASSIC 

30 4,4 2,7 1,7 1,7 1,8 1,8 1,7 

50 4,4 2,7 1,7 1,9 2,1 2,0 1,9 

70 3,5 1,7 1,8 2,0 2,2 2,1 2,0 

Sonacoustics 25 4,8 2,6 1,7 1,7 1,7 1,6 1,7 

SonaKrete 
13 5,0 3,7 2,3 2,4 1,5 1,4 2,1 

19 3,4 2,4 1,7 1,8 1,7 1,4 1,7 

Baffles Statocell 

Whisper 
25 4,0 2,5 1,2 1,0 1,0 1,1 1,1 

Atual (sem correções) 5,4 4,9 4,9 5,3 5,1 3,9 5,1 
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Quadro 5.44 - Valores do Tempos de Reverberação para cada banda de frequência em função do tipo de pro-

duto utilizado, admitindo a aplicação do k-13 std em todo o teto da Piscina Municipal de Lever (≈ 840 m2) e apli-

cação de 148 baffles. 

Produto 
Espessura 

(mm) 

Banda de Frequência (Hz) TR (500 – 2k Hz) previsto 

[s] 125 250 500 1000 2000 4000 

k-13 standard 
16 3,2 1,6 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

25 2,6 1,3 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

k-13 special 
19 3,9 1,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 

25 3,2 1,3 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

k-13 fc 
19 2,8 2,3 1,1 0,8 0,8 0,8 0,9 

25 2,5 1,8 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 

BASWAphon 

BASE 

30 3,7 2,0 0,9 0,8 1,0 0,2 0,9 

50 2,7 0,9 0,8 0,9 1,0 1,1 0,9 

70 2,1 0,8 0,8 0,9 1,0 1,1 0,9 

BASWAphon 

FINE 

30 3,6 1,9 1,0 0,9 1,1 1,2 1,0 

50 2,7 1,0 0,8 0,9 1,0 1,0 0,9 

70 1,8 0,9 0,9 1,0 1,2 1,2 1,0 

BASWAphon 

CLASSIC 

30 3,4 1,8 0,9 0,9 1,0 1,1 0,9 

50 3,4 1,8 0,9 1,0 1,2 1,2 1,0 

70 2,4 0,9 1,0 1,1 1,3 1,4 1,1 

Sonacoustics 25 4,1 1,7 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

SonaKrete 
13 4,5 3,2 1,5 1,3 0,8 0,8 1,2 

19 2,3 1,5 1,0 0,9 0,9 0,8 0,9 

Baffles Statocell 

Whisper 
25 3,9 2,6 1,0 0,7 0,8 0,9 0,9 

Atual (sem correções) 5,3 5,9 6,1 4,4 5,1 4,0 5,2 
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Quadro 5.45 - Valores do Tempos de Reverberação para cada banda de frequência em função do tipo de pro-

duto utilizado, admitindo a aplicação do k-13 std em todo o teto da Piscina Municipal de Vila D’Este (≈ 1080 m2) e 

aplicação de 164 baffles. 

Produto 
Espessura 

(mm) 

Banda de Frequência (Hz) TR (500 – 2k Hz) previsto 

[s] 125 250 500 1000 2000 4000 

k-13 standard 
16 2,0 1,5 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

25 1,8 1,3 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

k-13 special 
19 2,2 1,7 1,0 1,0 0,9 0,9 1,0 

25 2,0 1,3 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

k-13 fc 
19 1,9 2,0 1,2 0,9 0,9 0,9 1,0 

25 1,8 1,6 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 

BASWAphon 

BASE 

30 2,2 1,8 1,0 1,0 1,2 0,2 1,1 

50 1,8 1,0 0,9 1,0 1,1 1,2 1,0 

70 1,6 0,9 0,9 1,0 1,2 1,3 1,0 

BASWAphon 

FINE 

30 2,1 1,8 1,0 1,1 1,2 1,3 1,1 

50 1,8 1,0 0,9 1,0 1,1 1,2 1,0 

70 1,4 0,9 1,0 1,2 1,3 1,3 1,2 

BASWAphon 

CLASSIC 

30 2,1 1,7 1,0 1,0 1,1 1,2 1,1 

50 2,1 1,7 1,0 1,1 1,3 1,4 1,2 

70 1,7 1,0 1,1 1,3 1,4 1,5 1,3 

Sonacoustics 25 2,3 1,6 1,0 1,0 1,1 1,0 1,0 

SonaKrete 
13 2,4 2,5 1,5 1,6 0,9 0,9 1,3 

19 1,7 1,4 1,0 1,1 1,0 0,9 1,0 

Baffles Statocell 

Whisper 
25 2,1 2,5 1,2 1,0 1,1 1,2 1,1 

Atual (sem correções) 2,6 3,6 4,6 4,8 4,9 4,1 4,8 
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Quadro 5.46 - Estimativa orçamental das correções considerando a aplicação do material absorvente em todo o 

teto da Piscina Municipal Aurora Cunha (≈ 840 m2). 

Produto 
Espessura 

[mm] 

TR (500 – 2k Hz) 

previsto [s] 

Preço [1/ m2] 

(aprox.) 

Preço total 

(aprox.) [€] 

k-13 standard 
16 0,8 26 21900 

25 0,8 29 24400 

k-13 special 
19 0,8 28 23500 

25 0,8 31 26000 

k-13 fc 
19 0,9 39 32800 

25 0,8 42 35300 

BASWAphon 

BASE 

30 0,9 116 97500 

50 0,9 127 106700 

70 0,9 149 125200 

BASWAphon 

FINE 

30 0,9 116 97500 

50 0,9 127 106700 

70 1,0 149 125200 

BASWAphon 

CLASSIC 

30 0,9 116 97500 

50 1,0 127 106700 

70 1,1 149 125200 

Sonacoustics 25 0,9 132 110900 

SonaKrete 
13 1,1 72 60500 

19 0,9 77 64700 

Baffles Statocell 

Whisper 
25 1,0 

200 € por 

painel 
22800 

Atual (sem correções) 3,9 - - 
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Quadro 5.47 - Estimativa orçamental das correções considerando a aplicação do material absorvente em todo o 

teto da Piscina Municipal da Granja-Semicoberta (≈ 528 m2). 

Produto 
Espessura 

[mm] 

TR (500 – 2k Hz) 

previsto [s] 

Preço [1/ m2] 

(aprox.) 

Preço total 

(aprox.) [€] 

k-13 standard 
16 1,5 26 13700 

25 1,5 29 15300 

k-13 special 
19 1,6 28 14800 

25 1,5 31 16400 

k-13 fc 
19 1,6 39 20600 

25 1,5 42 22200 

BASWAphon 

BASE 

30 1,7 116 61300 

50 1,7 127 67100 

70 1,7 149 78700 

BASWAphon 

FINE 

30 1,8 116 61300 

50 1,7 127 67100 

70 1,9 149 78700 

BASWAphon 

CLASSIC 

30 1,7 116 61300 

50 1,9 127 67100 

70 2,0 149 78700 

Sonacoustics 25 1,7 132 69700 

SonaKrete 
13 2,1 72 38000 

19 1,7 77 40700 

Baffles Statocell 

Whisper 
25 1,1 

200 € por 

painel 
32400 

Atual (sem correções) 5,1 - - 
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Quadro 5.48 - Estimativa orçamental das correções considerando a aplicação do material absorvente em todo o 

teto da Piscina Municipal de Lever (≈ 840 m2). 

Produto 
Espessura 

[mm] 

TR (500 – 2k Hz) 

previsto [s] 

Preço [1/ m2] 

(aprox.) 

Preço total 

(aprox.) [€] 

k-13 standard 
16 0,8 26 21800 

25 0,8 29 24400 

k-13 special 
19 0,8 28 23500 

25 0,8 31 26000 

k-13 fc 
19 0,9 39 32800 

25 0,8 42 35300 

BASWAphon 

BASE 

30 0,9 116 97500 

50 0,9 127 106700 

70 0,9 149 125200 

BASWAphon 

FINE 

30 1,0 116 97500 

50 0,9 127 106700 

70 1,0 149 125200 

BASWAphon 

CLASSIC 

30 0,9 116 97500 

50 1,0 127 106700 

70 1,1 149 125200 

Sonacoustics 25 0,9 132 110900 

SonaKrete 
13 1,2 72 60500 

19 0,9 77 64700 

Baffles Statocell 

Whisper 
25 0,9 

200 € por 

painel 
29600 

Atual (sem correções) 5,2 - - 

 

 

 

 

 

 

 



Caracterização Acústica de Piscinas Públicas Interiores 

 

179 

 

Quadro 5.49 - Estimativa orçamental das correções considerando a aplicação do material absorvente em todo o 

teto da Piscina Municipal de Vila D’Este (≈ 1080 m2). 

Produto 
Espessura 

[mm] 

TR (500 – 2k Hz) 

previsto [s] 

Preço [1/ m2] 

(aprox.) 

Preço total 

(aprox.) [€] 

k-13 standard 
16 0,9 26 28100 

25 0,9 29 31300 

k-13 special 
19 1,0 28 30200 

25 0,9 31 33500 

k-13 fc 
19 1,0 39 42100 

25 0,9 42 45400 

BASWAphon 

BASE 

30 1,1 116 125300 

50 1,0 127 137200 

70 1,0 149 160900 

BASWAphon 

FINE 

30 1,1 116 125300 

50 1,0 127 137200 

70 1,2 149 160900 

BASWAphon 

CLASSIC 

30 1,1 116 125300 

50 1,2 127 137200 

70 1,3 149 160900 

Sonacoustics 25 1,0 132 142600 

SonaKrete 
13 1,3 72 77800 

19 1,0 77 83200 

Baffles Statocell 

Whisper 
25 1,1 

200 € por 

painel 
32800 

Atual (sem correções) 4,8 - - 
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Fig. 5.95 - Variação dos valores do Tempo de Reverberação em função de cada solução de tratamento acústico 

e respetivos custos (€) associados para a Piscina Municipal Aurora Cunha. 
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Fig. 5.96 - Variação dos valores do Tempo de Reverberação em função de cada solução de tratamento acústico 

e respetivos custos (€) associados para a Piscina da Granja-Semicoberta. 
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Fig. 5.97 - Variação dos valores do Tempo de Reverberação em função de cada solução de tratamento acústico 

e respetivos custos (€) associados para a Piscina Municipal de Lever. 
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Fig. 5.98 - Variação dos valores do Tempo de Reverberação em função de cada solução de tratamento acústico 

e respetivos custos (€) associados para a Piscina Municipal de Vila D’Este. 
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6 
APLICAÇÃO DO MÉTODO  

 MULTICRITÉRIO À AMOSTRA 

 

 

6.1. OBJETIVOS 

O presente capítulo apresenta um algoritmo que consiga quantificar, num único índice, a qualidade 

acústica global das piscinas públicas interiores. Designou-se este índice por Parâmetro Global de Aná-

lise Acústica (PGAA). 

Para tal recorre-se a uma análise multicritério, avaliando cada piscina através de parâmetros acústicos 

objetivos. Deste modo, definir-se-á os critérios de avaliação, importância relativa de cada critério e res-

petivas escalas de valor. 

O Parâmetro Global de Análise Acústica PGAA(ai) respeitante a cada piscina tem como objetivo, quan-

tificar o “valor” de cada alternativa (piscina), no que à qualidade acústica diz respeito. Esta função de-

pende dos critérios de decisão, que apresentam importâncias relativas (pesos) diferentes, na análise acús-

tica global. Uma condição fundamental e natural é a de que a soma de todos os pesos seja igual à unidade. 

Assim, para cada alternativa ai, o PGAA(ai) é determinado pela seguinte equação: 

 

                 PGAA (ai) = WTR x CTR (ai) + WLAeq x CLAeq (ai) + WRASTI x CRASTI (ai)                (6.1) 

 

Sendo: 

• CTR - valor do desempenho da alternativa ai conforme o critério Tempo de Reverberação mé-

dio (TR500−2k Hz); 

• CLAeq - valor do desempenho da alternativa ai conforme o critério Nível Sonoro Contínuo Equi-

valente (LAeq) com máquinas ligadas;       

• CRASTI - valor do desempenho da alternativa ai conforme o critério RASTI do sistema sonoro 

com máquinas ligadas; 

• WTR - peso atribuído ao critério TR500−2k Hz; 

• WLAe - peso atribuído ao critério LAeq com máquinas ligadas; 

• WRASTI - peso atribuído ao critério RASTI com máquinas ligadas. 

 

6.2. REQUISITOS PARA UM COMPORTAMENTO ACÚSTICO ADEQUADO 

É fundamental que uma piscina possua propriedades acústicas que possibilitem uma utilização confor-

tável das instalações e acima de tudo, que não coloque em risco a segurança e bem-estar dos utilizadores. 

Para que tal seja possível, é necessário controlar a reverberação (TR ≤ 2s), diminuir a intensidade dos 
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níveis sonoros a que os utilizadores e funcionários das piscinas estão expostos (LAeq ≤ 40 dB) e assegurar 

uma boa inteligibilidade do sistema de avisos sonoros e da palavra (RASTI ≥ 0,45).  

Garantir todas estas condições no ambiente das piscinas públicas interiores, acarreta diversas dificulda-

des, desde logo pelo modo como estes recintos desportivos são construídos. As piscinas inserem-se 

geralmente em naves de volumetria elevada, constituídas essencialmente por superfícies “duras”, o que 

proporciona um ambiente desconfortável, caracterizado por tempos de reverberação excessivos e altos 

níveis sonoros. 

 

6.3. DEFINIÇÃO DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E RESPETIVOS PESOS ATRIBUÍDOS 

A definição dos critérios utilizados no algoritmo proposto surge quase intuitivamente após a análise dos 

requisitos para a boa qualidade acústica das piscinas. 

Considerar o tempo de reverberação é quase obrigatório devido ao seu uso tradicional nesta área. O 

efeito que todo o tipo de ruído tem no espaço, está intimamente relacionado com o tempo de reverbera-

ção, podendo a duração dos ruídos ser determinada por meio deste parâmetro. Tendo em conta que este 

parâmetro fornece indicações acerca de diversas propriedades acústicas, como por exemplo, a inteligi-

bilidade da palavra, reverberância e ruído de fundo, optou-se por lhe conferir o peso de 50%. 

O ruído de fundo traduz-se pelo ruído provocado por pessoas e/ou equipamentos presentes no interior 

das piscinas. No presente estudo, o ruído resultante da atividade humana não foi analisado (condicio-

nante COVID-19). Avaliou-se apenas o ruído de fundo com máquinas ligadas e desligadas, sendo que a 

medição que contempla as máquinas assume maior relevância, uma vez que a realização das atividades 

desportivas das piscinas implica obrigatoriamente o funcionamento contínuo das máquinas. Deste modo, 

o nível sonoro equivalente (máquinas ligadas) assume um peso importante, visto que permite uma aná-

lise fidedigna das condições acústicas interiores das piscinas. Assim sendo, o peso atribuído foi de 30%. 

A análise do RASTI é também essencial, devido ao facto deste parâmetro traduzir a qualidade da inte-

ligibilidade do sistema de avisos sonoros. Caso as mensagens transmitidas pelas colunas de som não 

sejam percetíveis pelos utilizadores, considera-se que as condições de segurança não estão reunidas. 

Assim sendo, será atribuído um peso de 20 % a este critério. De salientar que, globalmente este parâ-

metro assumiu o menor peso, uma vez que este depende de um conjunto de características acústicas tais 

como a reverberância, nível de intensidade sonora, distância das colunas de som aos utilizadores, ou 

seja, propriedades que que estão diretamente relacionadas com outros parâmetros acústicos. 

Obtém-se assim os pesos de cada critério indicados no quadro 6.1. 

 

Quadro 6.1 - Peso de cada critério do algoritmo Multicritério. 

Critério 
Peso 

(%) 

TR500-2k Hz  50 

LAeq 30 

RASTI 20 
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A fórmula de PGAA (ai) final traduz-se pela seguinte equação: 

 

                                      PGAA (ai) = 0,5 CTR (ai) + 0,3 CLAeq (ai) + 0,2 CRASTI (ai)                             (6.2) 

     

6.4. DETERMINAÇÃO DAS ESCALAS DE VALOR DOS CRITÉRIOS 

6.4.1. TEMPO DE REVERBERAÇÃO, TR500−2𝑘 𝐻𝑧 

As cotações do quadro 6.2 são atribuídas ao critério TR sob a forma de intervalos devido aos diversos 

formatos com que o valor deste critério pode ser apresentado. Valores de reverberação menores ou iguais 

a 1,8 segundos têm a melhor cotação (pontuação de 20). Para os restantes intervalos de tempos de re-

verberação, as pontuações foram atribuídas através de considerações empíricas e usando sempre que 

possível iteração linear, sendo que as classificações mais altas estão naturalmente associadas a baixos 

valores de reverberação, com o intuito de não prolongar a presença do som no interior das naves das 

piscinas. De acordo com o RRAE (artigo 9.º), em recintos desportivos o tempo de reverberação não 

deve ser superior a 𝑇(500−2𝑘 𝐻𝑧) ≤ 0,12 𝑉1/3 . Com base na norma alemã DIN 18041, o TR(500−2𝑘 𝐻𝑧) 

em piscinas públicas interiores de 10 000 m3 de volumetria deve ser inferior a 2,4 s. Assim sendo, ao 

intervalo [2,4; 2,6[ atribuiu-se a classificação de 16 valores. 

Quadro 6.2 - Função de valor para o critério TR500−2𝑘 𝐻𝑧. 

TR500−2𝑘 𝐻𝑧 (𝑠) Pontuação TR500−2𝑘 𝐻𝑧 (𝑠) Pontuação 

<1,8 20 [3,2; 3,4[ 9 

[1,8-2,0[ 19 [3,4; 3,6] 8 

[2,0; 2,2[ 18 ]3,6; 3,8] 7 

[2,2; 2,4[ 17 ]3,8; 4,0] 6 

[2,4; 2,6[ 16 ]4,0; 4,2] 5 

[2,6 ;2,8[ 15 ]4,2; 4,4] 4 

[2,8; 3,0[ 14 ]4,4; 4,6] 3 

[3,0; 3,2[ 10 ]4,6; 4,8] 2 

>5,0 0 

 

6.4.2. NÍVEL SONORO EQUIVALENTE, LAEQ 

No caso do critério LAeq, definem-se no quadro 6.3 as várias pontuações para os diferentes níveis sonoros 

equivalentes.  A melhor classificação foi condicionada pelos limites regulamentares da diretiva CNQ 

23/93. Esta determina que nas zonas de atividades ou de banho das piscinas cobertas ou convertíveis, o 

nível de perturbação acústica do ruído exterior ou funcionamento das instalações tecnológicas não de-

verá ultrapassar os 40 dB(A). Deste modo, a pontuação de 20 valores atribui-se a níveis menores ou 

iguais a 40 dB(A). 

Segundo a Organização Mundial de Saúde [15], o limite máximo confortável à audição humana, sem 

nenhum efeito prejudicial para a saúde, é de 50 dB(A). Assim sendo, níveis sonoros equivalentes de 50 

dB(A) classificam-se com dez pontos, ou seja, valor médio da escala. Para níveis de ruído superiores a 

65 dB(A), a inteligibilidade torna-se praticamente nula enquanto que a partir dos 70 dB(A), o organismo 

começa a reagir negativamente [15].  Deste modo, associou-se a pior classificação (0 valores) a níveis 

sonoros maiores ou iguais a 70 dB(A). As restantes classificações foram atribuídas por iteração linear.  
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Quadro 6.3 - Função de valor para o critério LAeq. 

Nível Sonoro Contínuo Equivalente (LAeq 
(dB)) com máquinas em funcionamento 

Pontuação 

≤40 20 

41 19 

42 18 

43 17 

44 16 

45 15 

46 14 

47 13 

48 12 

49 11 

50 10 

51 - 52 9 

53 - 54 8 

55 - 56 7 

57 - 58 6 

59 - 60 5 

61 - 62 4 

63 - 64 3 

65 - 66 2 

67 - 68 - 69 1 

≥70 0 

 

6.4.3. RASTI 

Relativamente ao parâmetro RASTI (sistema sonoro), são atribuídas as cotações presentes no quadro 

6.4, sendo atribuída a cotação máxima ao intervalo [0,90; 1,00] e mínima ao intervalo [0,00; 0,10[, pois 

no RASTI o valor 1 corresponde à máxima inteligibilidade da palavra e o valor 0 à nula inteligibilidade. 

Definiram-se as restantes classificações, através de uma iteração quase linear e duas iterações lineares. 

A iteração correspondente às classificações compreendidas entre 16 e 20 pontos, não foi puramente 

linear, já que ao intervalo [0,85; 1,00] foram atribuídas cotações superiores àquelas que seriam linear-

mente obtidas, uma vez que se considerou que os valores de RASTI do referido intervalo são muito bons 

e que, por isso merecem uma classificação mais elevada, face à que seria obtida linearmente.  
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Quadro 6.4 - Função de valor para o critério RASTI (sistema sonoro). 

RASTI (adimensional) com máquinas 
em funcionamento 

Pontuação 

[0,90; 1,00] 20 

[0,85; 0,90[ 19 

[0,80; 0,85[ 18 

[0,75; 0,80[ 16 

[0,70; 0,75[ 15 

[0,65; 0,70[ 14 

[0,60; 0,65[ 13 

[0,55; 0,60[ 12 

[0,50; 0,55[ 11 

[0,45; 0,50[ 10 

[0,40; 0,45[ 9 

[0,35; 0,40[ 8 

[0,30; 0,35[ 7 

[0,25; 0,30[ 6 

[0,20; 0,25[ 5 

[0,15; 0,20[ 4 

[0,10; 0,15[ 3 

[0,05; 0,10[ 2 

]0,00; 0,05[ 1 

[0,00; 0,00[ 0 

 

 

6.5. APLICAÇÃO DO MÉTODO E ANÁLISE DE RESULTADOS 

Após se ter definido o algoritmo, os respetivos pesos dos critérios e as escalas de valor de cada um deles, 

elaborou-se uma tabela de conversão dos valores calculados para o Parâmetro Global de Análise Acús-

tica (PGAA), numa escala subjetiva de interpretação dos resultados obtidos (quadro 6.5). 

 

Quadro 6.5 - Escala subjetiva de conversão dos valores do PGAA obtidos. 

Interpretação PGAA 

Excelente [17; 20[ 

Bom [13; 17[ 

Suficiente [10; 13[ 

Medíocre [7; 10[ 

Mau [3; 7[ 

Péssimo [0; 3[ 
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O quadro 6.6 sintetiza os resultados dos parâmetros objetivos medidos nas piscinas em estudo. No qua-

dro 6.7 podem-se observar os resultados da aplicação do algoritmo multicritério à amostra das piscinas 

públicas interiores, sendo possível perceber o desempenho de cada alternativa ai (piscina) conforme os 

vários critérios considerados neste problema, assim como o desempenho acústico geral, através do pa-

râmetro global designado por PGAA. O quadro 6.8 apresenta uma análise estatística sumária, onde 

constam as principais constantes estatísticas de cada grupo de valores (valor mínimo, médio, máximo e 

mediana). A fig. 6.1 ilustra o histograma do PGAA e as figs. 6.2, 6.3 e 6.4 permitem uma análise dos 

histogramas dos critérios CTR, CLAeq e CRASTI, respetivamente. 

 

Quadro 6.6 - Valores médios dos parâmetros acústicos medidos nas piscinas públicas interiores. 

Alternativa Piscina TR500−2𝑘 𝐻𝑧 (s) RASTI LAeq (dB) 

a1 Aurora Cunha 3,9 0,29 77 

a2 Granja 5,1 0,26 68 

a3 Lever 5,2 0,26 64 

a4 Vila D’Este 4,8 0,28 69 

 

Quadro 6.7 - Valores normalizados (C) dos critérios disponíveis na amostra. 

Alternativa Piscina CTR (ai) CRASTI (ai) CLAeq (ai) PGAA 

a1 Aurora Cunha 6 6 0 4,2 

a2 Granja 0 6 1 1,5 

a3 Lever 0 6 3 2,1 

a4 Vila D’Este 2 6 1 2,5 

 

Quadro 6.8 - Quadro estatístico sumário dos valores de cada critério e de PGAA. 

Valor 

Parâmetros Mínimo Médio Mediano Máximo 

CTR (ai) 0 2 1 6 

CRASTI (ai) 6 6 6 6 

CLAeq (ai) 0 1,3 1 3 

PGAA 1,5 2,6 2,3 4,2 

 



Caracterização Acústica de Piscinas Públicas Interiores 

 

191 

 

 

Fig. 6.1 - Histograma das classificações de PGAA. 

 

 

Fig. 6.2 - Histograma das classificações de CTR. 

 

 

Fig. 6.3 - Histograma das classificações de CLAeq. 
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Fig. 6.4 - Histograma das classificações de CRASTI. 

 

 

Fig. 6.5 - Histograma das classificações de PGAA. 

 

Analisando os dados estatísticos referentes aos valores obtidos para o PGAA, conclui-se que, segundo 

a escala de conversão definida no quadro 6.5, 75% das piscinas apresentam péssimas condições acústi-

cas e 25% apresentam más condições (fig. 6.5). Com base na fig. 6.1, verifica-se que, 50% das piscinas 

apresentam uma classificação do PGAA correspondente a dois pontos, 25% assume os três valores e 

25% classifica-se com 4 valores. Tendo em conta os resultados obtidos, constata-se que a amostra em 

estudo é uniforme, não sendo muito lógico atribuir as classificações de “melhor” e “pior” caso da amos-

tra, uma vez que todas as piscinas apresentam resultados insatisfatórios. 

Imaginando um cenário hipotético em que uma determinada autarquia possui determinados fundos eco-

nómicos para requalificação de piscinas públicas interiores, poderá ser interessante recorrer ao presente 

algoritmo para avaliar, qual ou quais piscinas, devem ser intervencionadas em primeiro lugar. No pre-

sente trabalho, a amostra apresenta um caráter bastante homogéneo, contudo caso se analisem outras 

piscinas públicas interiores em território nacional, poder-se-á obter resultados distintos e sobretudo não 

tão homogéneos. Nesse caso, poderá ser interessante utilizar este algoritmo, de modo a facilitar o pro-

cesso decisão, de eventual requalificação das piscinas.  
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7 

         CONCLUSÕES E 
DESENVOLVIMENTOS FUTUROS 

 

7.1. CONCLUSÕES 

O propósito desta dissertação apoia-se no facto das piscinas públicas interiores serem, muito provavel-

mente, um dos tipos de espaços desportivos fechados mais frequentados diariamente. A forte ocupação 

propicia a geração de ruído excessivo que, consequentemente, dificulta a perceção da palavra e interfere 

no bem-estar e saúde dos utilizadores. Segundo a Agência Europeia para a Higiene e Segurança do 

Trabalho [3] um em cada cinco trabalhadores europeus tem de elevar a voz pelo menos metade das vezes 

que quer falar quando está no posto de trabalho e sete por cento (7%) sofrem de problemas de perda de 

audição causados pelas suas ocupações profissionais, sendo esta a doença ocupacional mais recorrente 

na Europa. Schriemer et al. [125] no estudo “Perda auditiva ocupacional em instrutores de natação” 

realça claramente que a exposição ao ruído prolongada, em piscinas cobertas, pode originar danos audi-

tivos. [3] 

Assim sendo, verifica-se que a qualidade e o conforto acústico destes espaços são duas variáveis em 

risco, sendo por isso fulcral que existam medidas de caráter preventivo. Deste modo, e pela ausência ou 

escassa existência de trabalhos de pesquisa acerca desta tipologia de edifícios em Portugal, entendeu-se 

ser necessário e interessante proceder à caracterização acústica de piscinas públicas interiores e assim 

alertar e sensibilizar a comunidade para a problemática do ruído em piscinas interiores.  

No desenvolvimento deste estudo, realizaram-se medições in situ, numa amostra de quatro piscinas lo-

calizadas em Vila Nova de Gaia, dos parâmetros acústicos: tempo de reverberação, ruído de fundo e 

RASTI, sendo que estes dois últimos se efetuaram com equipamentos em funcionamento e desligados. 

Em função dos resultados obtidos, foi possível estabelecer comparações e extrapolar certas recomenda-

ções para a generalidade das piscinas públicas interiores. 

Os parâmetros acústicos analisados e respetivos resultados obtidos, resumem-se quantitativamente e 

qualitativamente no quadro 7.1. 

Relativamente ao tempo de reverberação, o quadro 7.1. permite concluir que a Piscina de Lever apre-

sentou o mais longo TR (5,2 s) e a Piscina Aurora Cunha o menor valor de TR (3,9 s), contudo mesmo 

este último encontra-se também muito longe do desejável. Relativamente aos valores dos TR máximos 

regulamentares, conclui-se que todas as piscinas excedem o respetivo valor limite (cerca de 2,2 s), sendo 

que a Piscina de Lever representa o caso mais insatisfatório da amostra (3,2 s de diferença face ao TR 
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máximo regulamentar). A Piscina Aurora Cunha apresenta a menor amplitude relativamente ao TR re-

gulamentar (1,9 s), mas ainda assim bastante desajustado ao espaço em questão.  

 

Quadro 7.1 - Valores globais do TR (s), curvas NC e NR, LAeq (dB) e RASTI, medidos com equipamentos em fun-

cionamento e desligados e respetivos valores desejáveis, nas quatro piscinas em estudo. 

Piscina 
TR500−2𝑘 𝐻𝑧 

(s) 

Máquinas em funcionamento Máquinas desligadas 

Ruído de fundo 
RASTI  

(Instalação 

sonora) 

Ruído de fundo 
RASTI  

(Instalação 

sonora) 
NC NR 

LAeq 

(dB) 
LAeq (dB) 

Aurora   

Cunha 
3,9 70 75 77 0,36 46 0,29 

Granja 5,1 64 66 68 0,39 52 0,26 

Lever 5,2 60 62 64 0,34 44 0,26 

Vila D'Este 4,8 65 66 69 0,35 54 0,28 

Valores  

desejáveis 
≤ 2,2  ≤ 45 ≤ 50 ≤ 40 ≥ 0,45  ≤ 40 ≥ 0,45 

 

Sobre o ruído de fundo com máquinas em funcionamento, a Piscina Aurora Cunha, de curvas NC-70 e 

NR-75 e de nível sonoro contínuo equivalente de 77 dB(A), destacou-se como o pior caso avaliado. A 

Piscina de Lever assumiu os “melhores” resultados da amostra (apesar de distantes face ao desejável), 

caracterizando-se pelas curvas NC-60 e NR-62 e nível sonoro contínuo equivalente de 64 dB(A). Ambos 

os níveis sonoros contínuos equivalentes (com e sem equipamentos em funcionamento) ultrapassam o 

valor máximo ideal de 40 dB(A), facto bastante alarmante, pois caso se efetuasse o ensaio com as pis-

cinas em regime normal de ocupação, atingir-se-iam valores ainda mais elevados e consequentemente, 

desaconselháveis para longas exposições. 

De modo a que a palavra seja completamente percetível, é necessário que a sua intensidade ultrapasse o 

ruído de fundo em pelo menos 15 dB(A). Assim sendo, um ruído de fundo superior a 40 dB(A) começa 

a dificultar a comunicação e consequentemente implica a elevação do tom de voz. Para níveis de ruído 

superiores a 65 dB(A), a inteligibilidade torna-se perto de nula. Todos os casos de estudo apresentam 

níveis sonoros contínuos equivalentes (com máquinas em funcionamento) superiores a 65 dB(A), à ex-

ceção da Piscina de Lever, contudo, esta atinge praticamente os 65 dB(A), o que comprova a necessidade 

de tratar acusticamente as piscinas em estudo. 

Relativamente à inteligibilidade do sistema de avisos sonoros, importa referir que os resultados obtidos 

para o RASTI (máquinas em funcionamento), destacaram-se não só pelo facto de traduzirem valores 

bastante reduzidos, como também pela homogeneidade entre eles, por isso, torna-se irrelevante estabe-

lecer as classificações de “melhor” e “pior” caso de estudo, uma vez que todas as piscinas são igualmente 

más, no que à inteligibilidade da palavra via P.A. diz respeito. Com base nos resultados demonstrados 

no capítulo anterior e respetivas explicações, verificou-se que em todos os casos da amostra em estudo, 

o aumento da distância entre fonte sonora e o recetor (pontos de medição) diminuiu o RASTI. A mesma 

conclusão aplica-se à orientação das colunas sonoras, ou seja, os pontos de medição que se encontram 
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no alinhamento das colunas, apresentam valores de RASTI superiores, face aos pontos que se encontram 

fora do “raio” das colunas. Todas as piscinas em estudo destacaram-se pelo incumprimento do valor 

mínimo de RASTI desejado (0,45). É expectável que, numa avaliação futura, com as piscinas em normal 

funcionamento, o índice de RASTI seja ainda menor, traduzindo-se numa inteligibilidade praticamente 

nula, em horas e dias de maior densidade de ocupação. 

De forma a perceber a gama de variabilidade dos valores médios do TR, LAeq e RASTI medidos, proce-

deu-se a uma formulação entre os seus valores máximos e mínimos, que resultou nas expressões 7.1, 

7.2 e 7.3: 

 

                                                          TR500-2k Hz  = 4,6 ± 0,6                                                                 (7.1) 

                                                 LAeq (Máquinas Ligadas) = 71± 6                                                        (7.2) 

                                             RASTIMÉDIO (Máquinas Ligadas) = 0,28 ± 0,02                                      (7.3) 

 

Relativamente à dispersão dos valores medidos, verificou-se que os valores médios do TR, LAeq e RASTI 

variaram de 14%, 9% e 5%, respetivamente. Assim, verifica-se que existe uma grande homogeneidade 

nos valores medidos nas quatro piscinas. 

De todas as correlações efetuadas, destaca-se as equação 7.4., devido ao elevado valor do coeficiente de 

determinação (R2) obtido: 

                                               RASTI = -0,0156 TR1,6k + 0,3419                           (R2=0,99)              (7.4) 

 

Destaca-se, pois a relação entre os valores do RASTI médio e o TR (s) na banda de frequência de 1/3 

de oitava 1,6 kHz, pois alcançou resultados notórios (R2=0,99), concluindo-se, assim, que 99% da vari-

abilidade dos valores médios do RASTI deve-se ao tempo de reverberação na banda de frequência de 

1/3 de oitava de 1,6 kHz.  

Deste modo e embora a amostra seja muito reduzida para tirar conclusões totalmente válidas, talvez seja 

possível, com um mínimo grau de rigor prever o valor médio de RASTI numa piscina pública interior, 

conhecendo apenas o tempo de reverberação na banda de frequência de 1/3 de oitava 1,6k Hz. 

Tendo em conta a amostra em estudo, verifica-se que a piscina mais recente (Aurora Cunha) foi cons-

truída quinze anos após a piscina mais antiga (Granja-Semicoberta). Tendo em conta a constante evolu-

ção, associada ao setor da construção, nomeadamente nos métodos construtivos, e materiais e técnicas 

utilizados, seria de esperar que os resultados obtidos na piscina Aurora Cunha fossem bem melhores 

comparativamente com os resultados da piscina da Granja-Semicoberta. Apesar do TR medido na pis-

cina Aurora Cunha estar mais próximo do limite regulamentar, verifica-se que o incumprimento dos 

valores máximos regulamentares hoje em vigor (TR500−2𝑘 𝐻𝑧) verificado na piscina da Granja, manifesta-

se também na Piscina Aurora Cunha. Tal facto é bastante preocupante e deve ser alvo de reflexão por 

parte dos órgãos competentes, bem como entidades responsáveis pelo processo construtivo das futuras 

piscinas e, servir de exemplo, para que, se valorize a componente acústica na fase de projeto de piscinas 

públicas interiores. 
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7.2. DESENVOLVIMENTOS FUTUROS 

Inicialmente, pretendia-se realizar os ensaios de ruído de fundo, bem como do RASTI em situação de 

normal funcionamento das piscinas, isto é, com ruído de ocupação. Contudo, não foi possível efetuar os 

referidos ensaios nas condições desejadas, uma vez que as piscinas públicas interiores encerraram ao 

público, em março 2020, fruto da situação de pandemia COVID-19. Como perspetiva para trabalhos 

futuros, propõem-se a caracterização acústica das piscinas públicas interiores, associada ao ruído ocu-

pacional, visando, essencialmente, sensibilizar as entidades competentes para as fragilidades acústicas 

existentes neste tipo de recintos, as quais têm consequências para a saúde humana. Neste sentido, o 

estudo da dosagem de exposição ao ruído por parte dos professores e nadadores seria uma apreciação 

muito interessante, uma vez que estão diariamente sujeitos ao ruído durante longos períodos. 

Em função dos resultados obtidos na corrente dissertação, pode-se quase desde já garantir, que as even-

tuais medições associadas ao ruído ocupacional e normal funcionamento das atividades das piscinas, 

resultarão em resultados ainda mais negativos. Os professores responsáveis pelas aulas para se poderem 

fazer ouvir e para que os seus alunos os compreendam, terão necessariamente de elevar constantemente 

a voz a valores superiores aos desejáveis, contribuindo para um incremento do ruído. Caso tal se venha 

a realizar, sugere-se a avaliação do nível de exposição diária (LEx8h). 

Face à fraca fiscalização relativa às condições de trabalho e funcionamento das piscinas interiores, su-

gere-se que, as entidades gestoras das piscinas, providenciem aos seus profissionais de educação física 

e colaboradores, a periódicas avaliações auditivas. De acordo com a legislação nacional, compete à en-

tidade empregadora assegurar uma vigilância adequada da saúde dos trabalhadores. Segundo um estudo 

sobre a “avaliação e caracterização da exposição ao ruído em piscinas cobertas em contexto de aula” 

[3], verificou-se que os professores e treinadores têm uma postura de desleixo quanto à sua exposição 

perante os níveis de pressão sonora e, assim sendo, seria também pertinente sensibilizá-los para o perigo 

a que estão diariamente expostos, facto que poderá servir de mote para que ocorram mudanças ao nível 

da valorização do projeto acústico de piscinas públicas interiores. 

Em resposta à inexistência de regulamentação específica e consequente fiscalização periódica, destinada 

a piscinas públicas interiores, sugere-se que se introduzam requisitos mínimos e possíveis sanções em 

caso de incumprimento. Assim poder-se-á assistir-se a um cenário de mudança no que diz respeito às 

condições acústicas em piscinas públicas interiores. 

Seria ainda útil, a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, promover o estudo de uma possível inter-

venção acústica nas piscinas, uma vez que os resultados obtidos justificam medidas de atuação imediata. 

Neste sentido e uma vez que o projeto das piscinas públicas interiores classifica-se como desafiante e 

complexo, dadas as suas necessidades e requisitos funcionais, identificam-se algumas recomendações 

que poderão ser úteis, no contexto de requalificação acústica das piscinas públicas interiores: 

• Devem ser utilizados materiais absorventes em toda a cobertura (por exemplo, absorsores sus-

pensos), bem como em parte significativa das paredes. Os painéis acústicos aplicados nas pare-

des devem ser compostos por materiais resistentes junto ao piso, pois é uma zona sensível pelo 

possível contacto dos utilizadores com os painéis. Nas zonas mais elevadas podem se utilizar 

materiais menos rígidos;  

• Definição consciente do número de colunas de som necessárias e posicionamento criterioso das 

mesmas, de modo a tornar as mensagens sonoras percetíveis em toda a piscina, incluindo siste-

mas adequados de “delay” entre altifalantes;  

• Evitar (tanto quanto possível) a utilização de superfícies “duras”, visto que estas criam ecos 

indesejáveis e permitem que o som percorra maiores distâncias por meio de reflexões 
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sucessivas. A utilização de vidro, por exemplo, cria problemas, sendo por isso, aconselhada a 

diminuição do número de janelas; 

• Analisar a possível implementação de grandes ecrãs em volta de alguns tanques, destinados a 

serem utilizados em determinadas aulas, para transmissão de mensagens curtas e indicações, de 

modo a evitar que os professores tenham de elevar inúmeras vezes a sua voz, para poderem 

comunicar com os alunos; 

• É importante utilizar diferentes tipos de materiais absorventes, visto que cada tipo de material é 

destinado a uma determinada gama de frequências, permitindo assim uma atuação eficaz em 

todas as frequências; 

• Avaliação e caracterização do ruído em piscinas públicas interiores no âmbito nacional, uma 

realidade que poderá não ser diferente deste estudo (resultados negativos) e que possivelmente 

resultaria na introdução de regulamentação acústica; 

• Realização de estudos subjetivos (inquéritos) aos profissionais da área do desporto, que perma-

necem nas piscinas públicas interiores por longos períodos, de modo a avaliar a perceção que 

estes têm relativamente ao ruído e quais as fontes mais perturbadoras que interferem e contri-

buem para o incremento de ruído nas piscinas. Seria também relevante perceber se estes adotam 

comportamentos de caráter preventivo, face aos níveis sonoros a que estão diariamente expos-

tos; 

• Comparar resultados em piscinas que tenham tido intervenções acústicas, de modo a avaliar 

possíveis soluções para a requalificação das piscinas de Vila Nova de Gaia, podendo assim ter 

uma visão clara do orçamento necessário e objetivos possíveis de atingir (valores dos parâme-

tros acústicos). 
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