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RESUMO 

O desenvolvimento e elevação dos níveis de ruído, devido ao progresso das tecnologias humanas, 
levaram à degradação da qualidade de vida das pessoas. Assim, hoje em dia a acústica está cada vez 
mais direccionada para os edifícios de habitação e para os locais de trabalho.  

Para uma melhoria da qualidade dos edifícios existe, na área da construção, regulamentação 
específica. Esta, para além de legislar e regular, visa também harmonizar a aplicação de conceitos e 
metodologias já em uso a nível comunitário e internacional. 

Deste modo, esta regulamentação contribui para a melhoria da qualidade do ambiente acústico e para o 
bem-estar e saúde das populações, atendendo, simultaneamente, à satisfação das exigências funcionais 
de qualidade dos edifícios. 

Um dos parâmetros a ser verificado para a um correcto comportamento acústico dos edifícios, prende-
-se com o isolamento sonoro a sons de percussão em elementos de compartimentação horizontal. 

Este trabalho surge com o intuito de estudar o comportamento de um novo material, aplicável a uma 
das soluções mais eficazes para o controlo do isolamento a sons de percussão: as lajes flutuantes. 

Assim, o trabalho começa por fazer uma breve introdução à temática da acústica, passando de seguida 
a uma abordagem mais centrada no problema especificado. 

Para tal, foram realizados ensaios em laboratório ao material que é constituído por espumas de 
poliuretano produzido pela empresa FLEX2000, sendo posteriormente estudada a sua aplicabilidade 
em mercado.   

A caracterização acústica foi elaborada quer experimentalmente, seguindo as normas existentes, quer 
teoricamente recorrendo a modelos de simulação. 

Por último, são referidas algumas perspectivas de desenvolvimento futuro, assim como as conclusões 
mais pertinentes sobre o trabalho elaborado. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Acústica, acústica de edifícios, isolamento sonoro a sons de percussão, lajes 
flutuantes, espumas de poliuretano.  
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ABSTRACT  

As a result of the progress of human technologies, the development and rise of the noise levels, 
originated the degradation of the people’s life quality. Thus, nowadays acoustic is more focous in to 
habitational buildings and workstations.  

In order to improve the quality of the buildings, there is, in the construction area, specific regulation 
which legislate and regulate this area and also tries to harmonize the application of concepts and 
methods which are already in use both at an international and communitarian level. 

In this way, this regulation contribute to improve the quality of acoustic environment and to the well-
being and health of the populations, regarding, at the same time, the satisfaction of the functional 
requirements of building quality. 

One of the parameters that has to be verified to obtain a correct acoustic behaviour in the buildings, is 
the impact sound insulation on horizontal partition elements. 

The objective of this paper is to study the behaviour of a new material, which can be applied to one of 
the most effective solutions to control the impact sound insulation, the floating floors. 

Thus, the work begins with a short introduction to the theme of acoustics and continues with an 
approach more focused on the specified problem. 

For such, it was done some laboratory assays to the material which was made of polyurethane foam 
produced by the company FLEX2000 and afterwards its applicability in the market was studied. 

The acoustical characterization has been prepared experimentally, following the existing rules, either 
theoretically using simulation models. 

At last, it was referred some future development perspectives, such as the most pertinent conclusions 
about the elaborated work. 

 

KEYWORDS: Acoustics, buildings acoustics, impact sound insulation, floating floors, polyurethane 
foam. 
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SÍMBOLOS E ABREVIATURAS 

 

υ  - coeficiente de Poisson  

0f - frequência de ressonância do sistema [Hz]  

rwnL ,, - índice de isolamento sonoro no pavimento de referência, com o revestimento aplicado [dB] 

0,,, rwnL
- índice de isolamento sonoro no pavimento de referência, sem o revestimento aplicado [dB] 

2
efF

- quadrado do valor eficaz da força [N2] 
2

efV
- valor quadrático da velocidade eficaz de vibração provocada pela força [m2s-2] 

η - amortecimento interno  

λ - comprimento de onda [m] 

σ - factor de radiação  

ω - frequência angular [rad. s-1]  

Β - módulo de elasticidade à compressão [Pa] 

A - área de absorção sonora equivalente [m2] 

A0 - área de absorção sonora de referência [m2] 

cF - velocidade de fase das ondas de flexão [m s-1] 

cL - velocidade de fase das ondas longitudinais [m s-1] 

cQL - velocidade de fase das ondas quasi-longitudinais [m s-1] 

cT - velocidade de fase das ondas transversais [m s-1] 

D - módulo de rigidez à flexão [kN m2/m] 

D2m,n,w - Isolamento sonoro de condução aérea, normalizado, em fachadas [dB]  

Dn,w - Isolamento sonoro de condução aérea, normalizado, entre compartimentos [dB]  

R - isolamento sonoro a sons aéreos [dB] 

E - módulo de elasticidade de Young [Pa] 

f - frequência [Hz] 

F2 - valor quadrático da força [N2]  

F - força aplicada [N] 

G - módulo de elasticidade ao corte [Pa] 

I - momento de inércia [m4/m] 

K - coeficiente de rigidez [N m-1] 

Leq - nível contínuo de pressão sonora equivalente [dB] 
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p - pressão sonora [Pa] 

po - pressão sonora de referência [Pa] 

S - área da superfície de medição [m2]  

s’ - rigidez dinâmica da camada resiliente [MN m-3]   

Tr - tempo de reverberação [s] 

v - velocidade [m s-1] 

W - potência sonora [W]   

Wo - pressão sonora de referência [W] 

Z - impedância [N m-1 s] 

α - coeficiente de absorção sonora 

γ - factor de amortecimento 

Δ - variação de valores 
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INTRODUÇÃO AO TRABALHO 
 
 

1.1. INTRODUÇÃO 

A Acústica, como parte da Física que procura analisar e estudar as ondas sonoras, é hoje em dia uma 
das áreas mais importantes para a satisfação das necessidades nas sociedades mais desenvolvidas. 

Esta temática surge em diferentes aspectos da sociedade actual, como por exemplo nas habitações, nos 
locais de trabalho e nos locais de lazer, como sendo um dos factores mais importantes na altura da 
decisão de aquisição dos equipamentos. 

Como parte integrante do desenvolvimento do conforto acústico, o estudo das características acústicas 
de determinada solução construtiva, e mais concretamente, das características relacionadas com os 
sons de percussão, ambiciona poder contribuir para as respostas às necessidades do Homem nesta 
temática.   

Nos dias de hoje, devido às necessidades crescentes para a satisfação da qualidade de vida e também 
devido ao desenvolvimento e elevação dos níveis de ruído, torna-se necessária uma nova e mais 
evoluída investigação dos produtos capazes de responder de forma positiva a estas novas exigências. 

Os problemas relacionados com os ruídos de percussão passaram a estar mais presentes, a partir do 
momento em que os edifícios começaram a ser construídos em altura, levando a um aumento do 
número de pisos e consequentemente a um aumento dos problemas relacionados com os sons de 
percussão. 

Um outro problema relacionado com o desenvolvimento tecnológico das construções fica a dever-se a 
um aligeiramento das soluções referentes aos pavimentos, o qual também interferiu negativamente nos 
problemas relacionados com os sons de percussão. 

Por último, no que respeita aos novos produtos a utilizar na resposta aos problemas acústicos, surge, 
actualmente, a importância de optar por soluções protectoras do ambiente. É neste sentido que se 
estuda uma solução à base de espumas de poliuretano a qual tem origem na reciclagem de restos de 
espumas de poliuretano dos mais variados usos, desde colchões até esfregões de diferentes tipos, as 
quais de outra forma seriam tratadas como resíduos industriais. 
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Assim, foi com o intuito de estudar uma solução capaz de responder simultaneamente, ao problema 
dos sons de percussão e de ser protectora do ambiente que surgiu a proposta deste trabalho. 

Para prosseguir esse objectivo foram desenvolvidos ensaios de triagem de forma a possibilitar a 
escolha da melhor hipótese em termos de espessura e densidade do material a adoptar.  
      

1.2.OBJECTIVOS 

No tratamento do conforto acústico dos edifícios, várias são as áreas de intervenção abordadas, sendo 
que um dos principais e mais complexos problemas que ocorrem frequentemente está relacionado com 
os sons que têm origem na solicitação mecânica directa da fonte sobre os elementos construtivos. 
Estes sons são cientificamente conhecidos como sons de percussão. 

Os problemas causados pelos sons de percussão devem-se à facilidade com que eles se propagam pela 
estrutura do edifício, devido à rigidez das ligações. Esta facilidade de propagação, permite que 
determinado som de percussão seja perceptível em compartimentações do edifício mais afastadas, 
onde não são audíveis os sons aéreos. 

Existem diferentes tipos de acções de choque, sendo talvez as mais habituais a queda de um objecto 
sobre um determinado elemento de compartimentação, o arrastar de móveis ou ainda o simples 
caminhar sobre os pavimentos. De facto, estes são os elementos de compartimentação mais sujeitos a 
este tipo de acções, motivo pelo que os modelos existentes para o estudo desta matéria abordam, 
essencialmente, os pavimentos. 

Assim, para a caracterização do material em estudo e de forma a possibilitar a escolha da opção mais 
vantajosa, vão ser executados ensaios específicos à solução construtiva de laje flutuante, e de seguida, 
vai ser levada a cabo uma comparação dos dados obtidos com diferentes modelos de cálculo 
existentes. 

Pretende-se, com este trabalho, ratificar os modelos já existentes e, quando for caso disso, proceder ao 
respectivo juízo contraditório e a reparos, sempre sustentados em bases sólidas e nos respectivos 
resultados obtidos. 

Por último, pretende-se ainda fazer uma abordagem ao mercado descrevendo alguns dos produtos 
possíveis de aplicar a este tipo de soluções. Esta abordagem, tem ainda como objectivo a 
aplicabilidade do material em estudo, permitindo evidenciar as suas principais vantagens.    

 

1.3.ESTRUTURAÇÃO DO TRABALHO 

Este trabalho encontra-se dividido em oito capítulos e ainda dois anexos, sendo constituído por cinco 
partes essenciais. Primeiramente apresenta-se uma introdução ao tema, na qual, será feito um 
enquadramento geral da acústica, referindo os aspectos a nível histórico, cientifico, social e 
económico, assim como as respectivas noções indispensáveis para uma correcta compreensão do tema. 
De seguida, será levada a cabo uma referência às principais definições, modelos e normas aplicáveis 
ao estudo dos sons de percussão em elementos de compartimentação horizontais. Depois, serão 
apresentados os resultados obtidos experimentalmente em laboratório respeitantes ao material em 
estudo. Posteriormente, serão apresentados os resultados obtidos pelos modelos de simulação 
adoptados, sendo também feita a respectiva comparação com os resultados experimentais. Por último, 
será elaborada uma pesquisa dos produtos presentes no mercado e a aplicabilidade do material em 
estudo no mesmo.  
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O presente capítulo consiste numa introdução geral ao trabalho, aos seus objectivos e à sua 
estruturação. 

No capítulo 2 é efectuado o enquadramento da acústica a nível histórico, cientifico, social e 
económico e ainda são feitas referências às noções mais importantes nesta temática. 

O capítulo 3 apresenta as noções mais específicas no que se refere aos sons de percussão, bem como 
os modelos de cálculo e as normas aplicáveis aos ensaios. 

No capítulo 4 são apresentados os resultados obtidos experimentalmente ao material em estudo, assim 
como todas as características dos mesmos. 

No capítulo 5 são apresentados os resultados obtidos com os modelos de simulação utilizados, assim 
como a respectiva análise comparativa com os resultados obtidos experimentalmente. 

No capítulo 6 é efectuada uma pesquisa dos produtos existentes no mercado, no que se refere a 
materiais resilientes, sendo também feita uma comparação das características de isolamento a sons de 
percussão com o material em estudo. 

No capítulo 7 são referidas as principais conclusões obtidas e possíveis áreas de aplicação futura.  

Além destes capítulos, este trabalho é constituído ainda pela bibliografia e dois anexos. 
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2 
ENQUADRAMENTO TEMÁTICO 

 
 
2.1.ENQUADRAMENTO HISTÓRICO 

A Acústica, como ciência complexa e progressiva que é, não teve uma data específica para o seu 
nascimento. Todos fomos habituados a crescer com ela, com referências em todas as obras que nos 
rodeiam, sem, muitas vezes, sequer imaginarmos que foi devido a ela que algo foi executado de 
determinada forma específica. 

Desde a época dos romanos que é possível observar que a acústica sempre foi um factor determinante 
na execução de todas as obras sendo um exemplo pragmático disto mesmo, os anfiteatros romanos. 

As primeiras referências, e tentativas de explicação do fenómeno sonoro, surgiram pelo filósofo 
romano Boethius (480-524 A.C.), pelo filósofo grego Chrysippus (240 A.C.), e pelo arquitecto e 
engenheiro romano Vetruvius (25 A.C.). Todos eles, a partir da observação das ondas que surgem à 
superfície da água, constataram que o som tinha um comportamento análogo a estas, ou seja, 
verificaram que se tratava igualmente de um fenómeno de onda, uma vez que apresentava uma 
perturbação oscilatória semelhante que se movia afastando-se de uma fonte e transportava uma não 
quantificável quantidade de matéria sobre grandes distâncias de propagação. Esta passou então a ser a 
noção rudimentar de onda, geralmente, aceite na época [1].  

Também Aristóteles (384-322 A.C.) e Platão (429-347 A.C.), atestaram tais conclusões a partir dos 
seus estudos, apesar de os seus trabalhos estarem mais direccionados nesta temática para a área 
musical. 

Um outro nome famoso envolvido no estudo da acústica é o de Pitágoras (570-497 A.C.). Foi com 
base na sua investigação e na de outros da sua época que séculos depois, mais concretamente no início 
do século XVII, foi obtido um pertinente resultado experimental. Este permitiu concluir que o 
movimento do ar gerado por uma vibração corporal soando a uma única nota musical é também 
vibratória e da mesma frequência que o corpo. 

Por esta altura surgiu uma nova época de desenvolvimento da acústica e uma nova vaga de 
investigadores procuraram expandir os conhecimentos nesta área. Como exemplos disto mesmo, 
surgiram homens como Leonardo da Vinci (1452-1519) que através dos seus estudos concluiu que a 
velocidade do som era necessariamente finita. Francis Bacon (1561-1626) que enunciou a teoria do 
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método experimental, actualmente designada por método científico. Marin Mersenne (1588-1648) 
filósofo naturalista francês, muitas vezes referido como o pai da acústica, que através da medição do 
tempo de retorno de um eco determinou a velocidade do som com um erro aproximado de apenas 10% 
do valor real. Também Galileo Galilei, contemporâneo destes últimos, efectuou, possivelmente, o 
primeiro estudo rigoroso do movimento oscilatório [1]. 

No entanto, o conceito de que o som era um fenómeno de onda não foi unânime. Como exemplo, 
Gassendi, um outro contemporâneo de Mersenne e Galileo, alegou que o som ocorria devido a uma 
corrente de "átomos" emitidos pelo soar do corpo, sendo que a velocidade do som era a velocidade dos 
átomos e a frequência era o número emitido por unidade de tempo. Defendia, assim, que o som era 
antes um fenómeno de raios.  

Quando os conceitos de raios foram utilizados para explicar fenómenos acústicos, como foi feito, por 
exemplo, no século XIX por Reynolds e Rayleigh, foram considerados, quer implícita quer 
explicitamente, como aproximações matemáticas. Porém, com uma incorporação de óptica 
geométrica, tornou-se numa teoria de onda mais compreensiva, demonstrado que uma viável 
aproximação de modelos do complexo fenómeno da onda poderia ser expressa em termos dos 
conceitos de raios. Este reconhecimento influenciou fortemente, no século XX, os desenvolvimentos 
ao nível da acústica arquitectónica, da acústica submarina e do controlo do ruído. 

Contudo, a teoria matemática da propagação do som iniciou-se com Isaac Newton (1642- 1727), cuja 
obra “Principia”, editada em 1686, incluiu um dispositivo mecânico de interpretação do som como 
sendo uma pressão dos impulsos transmitidos pela vizinhança das partículas do fluido. Foi também ele 
que determinou a velocidade de propagação do som a partir de cálculos teóricos.  

Por volta da mesma altura, Euler, Lagrange, d’Alembert, Bernoulli e Laplace desenvolveram esforços 
que permitiram progressos substanciais no desenvolvimento de uma teoria da propagação do som. Esta 
teoria assentava em desenvolvidos conceitos matemáticos e físicos, o que fora raro até então. 

Assim, com uma tão forte base científica, a equação da onda passou a despontar numa série de 
contextos, nos quais se incluía o da propagação do som no ar. 

Desta forma, apesar de incompleta, como hoje é sabido, a teoria de propagação do som através de 
ondas, proposta no século XVIII, serviu como base para as teorias actuais, que podem ser 
consideradas, maioritariamente, como aperfeiçoamentos do que foi desenvolvido por Euler e seus 
contemporâneos.  

Após esta época de grande progresso das duas teorias de propagação do som, houve como que a 
estagnação no desenvolvimento do estudo da acústica. O novo ímpeto ficou a dever-se, 
principalmente, ao desenvolvimento das comunicações, que apareceram no final do século XIX.  

É então no início do século XX, que devido à análise avançada da acústica arquitectural, Sabine 
(1868-1919), um físico americano, desenvolve largamente a acústica, sendo posteriormente os seus 
estudos continuados por uma série de outros investigadores como por exemplo Newman, Beranek, 
Cremer ou Hunt.  

Chegada a II Guerra Mundial, para detectar submarinos e desenvolver as formas de comunicação em 
ambientes adversos, por exemplo nos aviões e veículos armados, foram criados uma série de grandes 
laboratórios nos países em conflito, como a Inglaterra, a Alemanha, a França e os Estados Unidos da 
América. Esta grande explosão do estudo da acústica, elevou-a até patamares nunca imaginados 
anteriormente e fez com que o Homem passasse a olhar para ela com a importância que lhe é devida 
[2]. 
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Hoje em dia, a acústica passou a ser uma ferramenta utilizada na indústria dos telefones, na 
arquitectura devido às exigências da parte construtiva, na área militar, na área da medicina e na 
qualidade ambiental sendo, cada vez mais, uma preocupação do quotidiano das pessoas.  

 

2.2.ENQUADRAMENTO SOCIAL E ECONÓMICO 

O estudo da acústica surgiu, inicialmente, mais associado à área da música e das outras artes, quer 
através da produção de instrumentos, quer ao nível da construção de salas de espectáculos. Nestes 
locais, torna-se essencial que a mensagem acústica seja inteligível para o auditor, não devendo este 
necessitar de atenção redobrada para a perceber, nem ser exigido ao emissor um esforço extra para a 
transmitir. 

Hoje em dia a acústica está também cada vez mais direccionada, entre outros, para os edifícios de 
habitação e para os locais de trabalho. Esta necessidade, fica a dever-se ao evidente desenvolvimento e 
elevação dos níveis de ruído em diferentes áreas que levaram à degradação da qualidade de vida das 
pessoas nesses locais.  

A elevação dos níveis de ruído devido ao progresso das tecnologias humanas, como são exemplo a 
evolução a nível dos transportes e ainda do desenvolvimento das redes rodoviárias, ferroviárias e 
aeroportuárias, assim como do progresso a nível das indústrias e dos meios mecânicos a elas 
associadas, levaram à necessidade de criação de meios que permitissem controlar e minimizar os 
efeitos sobre as populações.  

Assim, diferentes formas foram criadas para o controlo e regulação dos níveis de ruído, sendo algumas 
direccionadas especificamente para áreas mais críticas, como são exemplo os ruídos nos locais de 
trabalho. Deste modo, actualmente, uma série de exigências de qualidade, no que respeita ao conforto 
acústico, são feitas quer a nível de legislação, quer a nível de políticas específicas para esta área. No 
entanto, os efeitos negativos da evolução do Homem estão ainda presentes na nossa vida, como é 
possível perceber através da seguinte notícia: 

“Estudo revela que ruído mata 50 mil pessoas por ano na UE 

Pelo menos 50 mil pessoas morrem anualmente na União Europeia (UE) devido a ataques cardíacos 
causados pelo excesso de ruído rodoviário e ferroviário, alerta um estudo que será hoje apresentado 
em Bruxelas. 

O documento, produzido pela Federação Europeia para os Transportes e Ambiente (T&E) e a que a 
agência Lusa teve acesso, indica também que outros 200 mil habitantes da UE passam a sofrer todos 
os anos de doenças do coração. 

As estimativas da organização indicam que os custos financeiros da poluição sonora, nomeadamente 
para os serviços de saúde, atingirão pelo menos 40 biliões de euros por ano na UE. 

De acordo com a Organização Mundial de saúde (OMS), o limite de ruído ambiental a partir do qual 
começa a ter efeitos negativos para os humanos é de 55 decibéis, valor que se situa entre o 
provocado por um aguaceiro (50 decibéis) e uma conversa entre duas pessoas (60). 

O estudo da T&E , intitulado “Tempo de Escutar”, calcula que em 25 países da UE - excluindo Malta e 
Chipre - a maioria da população (54 por cento) está regularmente exposta a índices de ruído acima 
de 55 decibéis ou mais, proveniente do tráfego rodoviário e ferroviário, num total de 245 milhões de 
pessoas afectadas, entre as mais de 450 milhões que compõem a população da União. 
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A maioria dos europeus vive em cidades e, desses, uma grande parte junto de vias por onde circula 
tráfego ruidoso, um «problema que tem sido subestimado e ignorado» pelas autoridades, alerta o 
documento, realizado com base em dados cumulativos reunidos ao longo dos últimos anos. 

A organização, com sede em Bruxelas, realça a preocupação da União Europeia com a poluição do 
ar, ao estabelecer níveis de emissões cada vez mais baixos e impor menores índices de poluentes 
por parte dos veículos automóveis, mas lamenta a negligência a que tem sido votada a poluição 
sonora. 

Exemplo das consequências do ruído são as crianças em idade escolar, que, sujeitas a elevados 
valores de poluição sonora vinda das ruas e estradas, têm dificuldade em concentrar-se, dispersam a 
atenção com facilidade, ficam com dificuldade em memorizar questões mais complexas, lêem mal e 
tem baixo rendimento escolar. 

Combinando as novas tecnologias na produção de veículos com a evolução na construção de 
pavimentos e vias, a T&E considera possível baixar os tectos de ruído em cerca de cinco decibéis, o 
que equivaleria a uma redução da poluição sonora em 70% da actual. 

Aquela Federação internacional recomenda, por isso, que a UE altere a legislação de modo a que o 
ruído da circulação das rodas no asfalto baixe para 71 decibéis em 2012, prosseguindo com uma 
descida gradual até 2016. 

Fonte: Lusa 28/02/2008” 

Apesar de ser discutível o número de mortes ligados exclusivamente aos problemas de ruído, uma vez 
que parece algo exagerado este número, é no entanto, fácil de concluir que ainda muito há a fazer no 
que respeita ao controlo e regulação dos níveis de ruído. 

Na área da construção de edifícios existe, há já algum tempo, regulamentação específica 
nomeadamente uma série de regulamentos e normas, sendo o mais importante o Regulamento dos 
Requisitos Acústicos dos Edifícios (Decreto-Lei nº 129/2002 de 11 de Maio), o qual, para além de 
legislar e regular esta área, visam também harmonizar a aplicação de conceitos e metodologias já em 
uso a nível comunitário e internacional. Desta forma contribui para a melhoria da qualidade do 
ambiente acústico e para o bem-estar e saúde das populações, atendendo, simultaneamente, à 
satisfação das exigências funcionais de qualidade dos edifícios e à contenção dos custos inerentes à 
execução das soluções necessárias à sua verificação. Por exemplo, o Decreto-Lei 129/2002 define uma 
série de parâmetros, que devem ser verificados, como por exemplo: 

• D2m,n,w - Isolamento sonoro de condução aérea, normalizado, em fachadas - medição in situ de acordo 
com a ISO 140-5 

• Dn,w – Isolamento sonoro de condução aérea, normalizado, entre compartimentos - medição in situ de 
acordo com a ISO 140-4 

• L’n,w - Nível sonoro de percussão normalizado - medição in situ de acordo com a ISO 140-7  

• LAr - Nível de avaliação - LAeq corrigido das características tonais e impulsivas do som 

• Tempo de reverberação médio (entre 500, 1000 e 2000Hz) - medição in situ de acordo com a ISO 
354 

 



                    Caracterização do Comportamento Acústico a Sons de Percussão de Soluções à base de Espumas de Poliuretano 
 
 

  9 

E que devem ser determinados, de acordo com a seguinte figura, para diferentes compartimentações, 
de acordo com a sua localização e utilização, e ainda para os diferentes elementos de 
compartimentação.  

 

Fig.1 – Aplicação dos diferentes parâmetros do Decreto-Lei 129/2002 (Fonte: www.contraruído.com) 

 

Por sua vez, no que respeita aos locais de trabalho e às condições que os trabalhadores têm para a 
prática do mesmo, a regulamentação é levada a cabo pelo Decreto-Lei nº 182/2006 de 6 de Setembro. 
Este estabelece o valor limite de exposição e os valores de acção de exposição superior e inferior aos 
quais os trabalhadores podem estar sujeitos e determina ainda um conjunto de medidas a aplicar 
sempre que sejam atingidos ou ultrapassados esses valores de exposição ao ruído. Estas restrições 
surgem devido ao risco dos ruídos poderem causar diversas perturbações da audição, provocando 
lesões auditivas imediatas ou zumbidos constantes nos ouvidos. A recuperação deste tipo de 
perturbações pode ser progressiva, a partir do momento em que cessa a exposição, ou pode ser nula 
verificando-se a perda permanente de audição. A surdez resultante da exposição a níveis sonoros 
elevados nos locais de trabalho é das doenças profissionais mais conhecidas e representa, actualmente, 
cerca de um terço da totalidade das doenças profissionais. Estas perturbações podem também levar a 
outros acidentes de trabalho, ao absentismo elevado e ainda à diminuição de rendimento do trabalho. 

De forma a reduzir estes riscos e a permitir uma boa qualidade de vida aos cidadãos e trabalhadores, 
surgiu a necessidade de regulamentar esta área, como tem vindo a verificar-se cada vez mais, 
esperando-se que continue a apresentar os resultados pretendidos. 
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2.3.ENQUADRAMENTO CIENTÍFICO 

A abordagem da teoria acústica desde o emissor ao receptor passando pelo processo de propagação da 
onda sonora, vai ser feita de uma forma sintética, mas tentando tocar em todos os pontos-chave.  

Assim, de forma a tornar-se perceptível para todos, o fenómeno da onda vai ser definido a partir de 
expressões matemáticas, e respectiva explicação teórica. 

O objectivo deste trabalho passa por abordar, de forma mais incisiva, o comportamento acústico a sons 
de percussão de um material em elementos de compartimentação horizontal de edifícios e não o de 
validar ou desenvolver os conceitos do fenómeno de propagação sonora.  

Desta forma, todas as expressões matemáticas apresentadas nesta parte do trabalho foram alvo de 
pesquisa a nível do conhecimento já desenvolvido nesta área científica por grandes nomes e que 
actualmente são aceites por todos. 

Inicialmente, será enumerado o fenómeno da audição no sistema auditivo humano. 

Posteriormente, vai ser descrita toda a teoria implícita ao fenómeno de propagação de onda sonora, 
bem como, as respectivas expressões matemáticas.  

De seguida, serão apresentados os meios de propagação da onda e será ainda feita uma descrição dos 
respectivos tipos de onda presentes em cada meio.  

Por último, será feito um enquadramento com o tema do trabalho, e salientar-se-ão as mais 
importantes definições a reter para uma correcta percepção e compreensão do mesmo.    

 

2.3.1.O SISTEMA AUDITIVO 

A ligação entre o mundo exterior e o nosso cérebro é feita através dos sentidos. Sem eles seríamos 
incapazes de perceber o que se passa à nossa volta. Para tal, uma rede nervosa produz os nossos cinco 
sentidos, permitindo com a sua combinação, criar formas a três dimensões desde o nosso corpo até ao 
ponto mais afastado que conseguimos detectar. O gosto, o tacto e mesmo o olfacto são sentidos que 
estão ligados ao meio ambiente, enquanto a visão e a audição trabalham a partir da luz e do som, 
respectivamente, produzidos pelos diferentes objectos. 

Para o estudo dos diferentes sentidos do ser humano foram desenvolvidas diferentes ciências, sendo a 
Acústica uma dessas ciências, desenvolvida no domínio da audição.   

Para o Homem o fenómeno da audição, apenas interessa devido à existência do sistema auditivo uma 
vez que, sem este, não seria possível a percepção da mensagem acústica. É, assim, de especial 
interesse, fazer uma breve descrição do sistema auditivo referindo a sua constituição e mecanismo de 
funcionamento.  

Começando pela constituição do sistema auditivo, este apresenta o ouvido externo, o ouvido médio e o 
ouvido interno. 

O ouvido externo, que é composto pelo pavilhão da orelha, pelo canal auditivo e pelo tímpano, 
começa por captar, no pavilhão da orelha, as ondas sonoras, as quais são, de seguida, encaminhadas 
através do canal auditivo até ao tímpano, fazendo assim, com que este entre em vibração. 

De seguida, as ondas sonoras chegam ao ouvido médio, que é constituído pelos ossículos (martelo, 
bigorna e estribo), ocorrendo nestes ossos, que são os mais pequenos do corpo humano, a transição do 
meio aéreo para o meio líquido. Desta forma, a mensagem passa para o ouvido interno. Esta passagem 
consiste na ligação de um destes ossículos, o estribo, à janela oval, permitindo esta ligação que o 
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estribo, ao movimentar-se devido à mensagem acústica, faça mover a janela oval que, por sua vez, 
transmite a vibração ao líquido presente dentro do ouvido interno, a perilinfa.  

Por fim, no ouvido interno, que é constituído pela cóclea, efectua-se a passagem da vibração do 
líquido para informação que o cérebro é capaz de decifrar. Isto é possível devido ao facto de na cóclea 
existirem dois tubos comprimidos que são separados por uma membrana ciliada designada de 
membrana basilar. Assim, ao existir a vibração do líquido, vai haver movimentos na membrana 
basilar, o que causa o movimento nos cílios. Por último, devido à movimentação dos cílios vai ser 
gerado um fenómeno electro-químico que é, então, captado pelo cérebro [3].     

 
Fig.2 – Constituição do Sistema Auditivo (Fonte: www.corpohumano.hpg.ig.com.br) 

 

2.3.2.O FENÓMENO DE PROPAGAÇÃO DE ONDA SONORA 

O som é o resultado de um movimento vibratório da matéria transmitido através de meios materiais e 
elásticos. É a energia que se propaga através de ondas sonoras, chamadas de ondas mecânicas, uma 
vez que necessitam de um meio material para se propagar. 

A propagação do som no ar é feita sob a forma de ondas esféricas concêntricas, tendo como centro a 
fonte sonora, onde se verifica a alteração da pressão. A criação do ruído é causada pela variação de 
pressão em determinado meio de propagação das ondas sonoras. Esta variação de pressão é propagada 
pela colisão das partículas do meio, umas contra as outras, sucessivamente, mas sem o deslocamento 
permanente das mesmas. Assim, é a variação de pressão, provocada pelas ondas sonoras, que os 
nossos ouvidos conseguem captar.  

O processo de propagação de uma onda sonora produz-se por movimento ondulatório, através do qual 
a molécula de ar afectada oscila ao redor da sua posição de repouso. Ao chocar com as partículas 
vizinhas começa a oscilar mas, devido às forças elásticas do ar, tende a voltar à sua posição original 
[4].  
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Fig.3 – Movimento ondulatório das moléculas de ar (Imagem retirada de: Lecture note on Fundamentals of 

Acoustics and Noise Control) 

 

Deste modo, devido a este movimento das moléculas de ar e como existe uma concentração de cerca 
de um milhão de moléculas de ar por metro cúbico, formam-se zonas de compressão, onde a pressão 
do ar é superior à pressão atmosférica, e zonas de rarefacção, onde a pressão do ar é inferior à pressão 
atmosférica envolvente. Assim, devido a esta variação da pressão e de forma, ao voltarem à posição 
inicial, as moléculas de ar vão mover-se consecutivamente numa determinada distância para a direita e 
depois na mesma distância para a esquerda da sua posição de equilíbrio, enquanto a onda sonora 
progride uniformemente [5]. 

 
Fig.4 – Zonas de compressão e rarefacção de moléculas de ar (Imagem adaptada de: The Master Handbook Of 

Acoustics) 
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Em termos matemáticos, a equação que permite representar este movimento de onda em meios 
homogéneos e isotrópicos é expressa da seguinte forma [2]: 

2

2

2
2 *1

t
p

c
p

∂
∂

=∇   (2.1.) 

 

onde p representa a pressão, t o tempo e c é a velocidade de fase da perturbação que pode ser definida 
como a velocidade para a qual não se consegue identificar, deslocando-se na direcção de propagação, 
nenhuma alteração da fase. Esta velocidade, no caso do ar, é a velocidade de propagação do som. 

 

2.3.3.TIPOS DE ONDAS SONORAS EM ELEMENTOS SÓLIDOS 

Em meios sólidos, que são o tipo de meios que interessa abordar no âmbito deste trabalho, as ondas 
sonoras podem ocorrer de diferentes formas, sendo as mais importantes as ondas longitudinais e as 
transversais, que são representadas na figura seguinte.  

 

Fig.5 – Tipos de Ondas (Fonte: fisica-acustica.blogspot.com/) 

 

As ondas longitudinais caracterizam-se por as partículas afectadas oscilarem na mesma direcção em 
que se propagada a onda, dando lugar a séries periódicas de tracções e compressões nos pontos 
constituintes do elemento. Para este tipo de ondas a velocidade de fase é definida por [6]: 

ρ
Β

=Lc   (2.2.) 

 

onde ρ é a massa volúmica do sólido e Β é o módulo de elasticidade à compressão. 

υ
υ
−

−=Β
1
2 2

E   (2.3.) 

 

sendo E o módulo de elasticidade de Young e υ  o coeficiente de Poisson. 

No entanto, deve ser referido que, nos meios sólidos, apenas em casos nos quais as dimensões em 
todas as direcções sejam substancialmente superiores ao comprimento de onda longitudinal, é que 
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existem ondas longitudinais puras, assim nos casos mais usais, como vigas e pavimentos, as ondas 
longitudinais são designadas como quasi-longitudinais, uma vez que existem deformações 
transversais. Este tipo de ondas apresentam uma velocidade de fase diferente das longitudinais e é 
definida por: 

ρ
EcQL =   (2.4.) 

 

onde ρ é a massa volúmica do sólido e E o módulo de elasticidade de Young. 

Por sua vez, as ondas transversais nos sólidos, cujas partículas sejam unidas por coesão, permitem 
transmissões por arraste, produzidas transversalmente, sendo assim que o som se propaga neles, ou 
seja, oscilando as partículas perpendicularmente à respectiva direcção de propagação. Sendo que para 
este tipo de ondas a velocidade de fase é definida por: 

ρ
GcT =   (2.5.) 

 

onde ρ é a massa volúmica do sólido e G é o módulo de elasticidade ao corte. 

)1(2 υ+
=

EG   (2.6.) 

 

tendo E  e υ  os significados referidos anteriormente. 

No que respeita a barras e, no caso em estudo de forma mais relevante, as lajes devem ainda ser 
consideradas ondas de flexão. Estas podem ser a causa do aparecimento da irradiação sonora, uma vez 
que são estas ondas que originam nestes elementos maiores deslocamentos na direcção perpendicular à 
de propagação. A velocidade de fase das ondas de flexão é determinado por: 

ω.4
m
DcF =   (2.7.) 

 

onde ω  é a frequência angular, m é a massa superficial do elemento e D é o módulo de rigidez à 
flexão do mesmo. 

No caso de lajes este módulo é dado por: 

)1( 2υ−
=

EID   (2.8.) 

 

sendo I o momento de inércia por unidade de largura relativamente à linha neutra. 
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2.3.4.MEIOS DE PROPAGAÇÃO DA ONDA E VELOCIDADE DE PROPAGAÇÃO 

A propagação da onda sonora pode ocorrer em diferentes meios elásticos: em meio gasoso; em meios 
sólidos; em meios líquidos. Em cada caso a sua velocidade de propagação é diferente.  

Estes meios são denominados elásticos porque são capazes de se deformar com a passagem de ondas 
sonoras e de retomar a sua forma original após a passagem das mesmas. 

Existe porém, uma situação na qual a onda não se propaga: o vácuo. Isto deve-se ao facto de no vácuo 
não existir material, não permitindo assim, a propagação do som que ocorre somente nos meios 
materiais.  

A velocidade do som num meio elástico pode ser determinada, a partir da seguinte expressão: 

0ρ
ϑν =   (2.9.) 

 

Onde 0ρ  é a massa específica de referência do meio eϑ  é o módulo volumétrico adiabático da 
elasticidade, que leva em conta a variação de pressão e a variação fracional de volume. 

O meio mais usualmente conhecido de propagação da onda é o gasoso, mais concretamente o ar. No 
entanto, a velocidade de propagação no ar, comparativamente com os meios sólidos e líquidos é 
inferior, apresentando o valor aproximado de 340 m/s. 

Por sua vez, os meios líquidos, como a água, são meios mais eficientes de propagação do som. 
Podemos perceber isso quando colocamos a cabeça dentro da água e ouvimos o ruído do motor de um 
barco com extrema nitidez. Na água a onda sonora propaga-se com uma velocidade superior à sua 
propagação no ar, variando esta de acordo com a temperatura a que se encontra, apresentando a água 
doce o valor aproximado de 1500 m/s. 

Por último, os meios sólidos são também meios de propagação eficazes. É de salientar que nestes 
meios, além da propagação longitudinal, responsável pela sensação auditiva, existe também um 
componente transversal de propagação sonora. Nos sólidos, o som propaga-se de forma mais veloz do 
que nos meios líquidos e gasosos. Um exemplo prático disto mesmo é o fenómeno que ocorre quando 
uma pessoa que se encontra numa linha de comboio, consegue detectar primeiro o som que vem 
directamente dos trilhos da linha ferroviária do que o som que chega através do ar. Para tal, contribui o 
facto de no ferro a velocidade de propagação do som ser substancialmente superior à do ar, 
apresentando um valor de aproximadamente 5000 m/s [5]. 

 

2.3.5.FREQUÊNCIA DE ONDA 

A frequência é uma grandeza que define o número de vezes que as partículas são submetidas a um 
movimento ondulatório, realizando um ciclo completo e voltando à sua posição inicial, por segundo. A 
unidade utilizada nesta grandeza é o hertz (Hz) ou ciclos/segundo, o que corresponde a uma vibração 
completa, por segundo.  

É normal distinguir três diferentes níveis de frequências. Os sons graves com baixas frequências, que 
variam entre os 20 a 355 Hz. Os sons agudos com altas frequências, que variam entre os 1410 e os 
20000 Hz. E ainda os sons intermédios com frequências que variam entre os 355 e os 1410 Hz.  
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A gama de frequências pode ser dividida em intervalos mais pequenos, designados por bandas de 
oitavas. Por sua vez, as bandas de oitava podem ser descritas segundo dois tipos: por bandas de uma 
oitava e por bandas de um terço de oitava. As primeiras caracterizam a largura de bandas cuja 
frequência mais elevada é o dobro da frequência mais baixa. Na acústica de edifícios utilizam-se seis 
bandas de oitava: 125; 250; 500; 1000; 2000; e 4000 Hz. As bandas de um terço de oitava, permitem 
executar uma análise mais rigorosa que as bandas de oitava, pois cada uma das bandas de oitava 
divide-se em três partes, por exemplo, a banda de oitava centrada sobre 125Hz contém três bandas 
terço de oitava, cujas frequências centrais tem os valores de 100, 125 e 160 Hz. 

Ainda no que respeita às frequências, importa esclarecer algumas definições como frequência própria, 
frequência de ressonância e ainda frequência crítica.  

Assim, a frequência própria, é a frequência de vibração natural de um elemento na ausência de 
excitação exterior.  

Por sua vez, a frequência de ressonância para um sistema sujeito à aplicação de uma força periódica, 
pode ser descrita como a frequência igual ou próxima da frequência própria desse mesmo sistema e 
para a qual ocorre um estado de ressonância, estado este que irá levar a que a resposta da amplitude de 
vibração seja máxima. O estudo desta frequência, apresenta um especial interesse uma vez que através 
deste é possível explorar a resposta máxima de um sistema ou evitar que se atinja este valor de 
frequência.  

Por último a frequência crítica, pode ser definida como a frequência de um elemento para a qual a 
onda sonora exterior incide sobre o elemento em vibração, segundo um ângulo de 90º, ou seja segundo 
a perpendicular ao mesmo. Quando tal fenómeno ocorre, o comprimento da onda no meio iguala o 
comprimento de onda de flexão livre desse mesmo elemento, provocando com que este vibre, 
causando assim, uma considerável diminuição do isolamento sonoro do elemento. 

 

2.3.6.COMPRIMENTO DE ONDA 

O comprimento de onda, que pode ser definido como sendo a distância entre dois pontos 
correspondentes consecutivos da onda periódica, é específico de cada onda. O estudo do comprimento 
de onda, tem como principal interesse de aplicação prático, conseguir a partir do comprimento 
específico de uma onda saber onde colocar determinada barreira acústica, de forma a diminuir os 
níveis de pressão sonora, ou ainda permitir aferir se determinada onda transversal atravessa elementos 
planos, uma vez que tal só é possível em casos cujas espessuras dos planos sejam menores do que o 
seu comprimento de onda. 

A equação que permite determinar assim este comprimento é: 

Tc×=λ   (2.10.) 

 

ou em alternativa 

f
c

=λ   (2.11.) 

 

onde T é o período, f a frequência dessa mesma onda e c é a velocidade de fase. 
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Fig.6 – Comprimento de onda (Fonte: PSSC Physics) 

 

2.3.7.NÍVEL DE PRESSÃO E POTÊNCIA SONORAS 

Como já foi descrito anteriormente, a propagação da onda sonora ocorre pela colisão contínua das 
partículas entre si, o que por sua vez, leva à propagação da variação da pressão no meio através de 
uma série de compressões e rarefacções. Deste modo, um dos métodos de caracterização das ondas 
sonoras é feito através da medição da variação de pressão provocada pelas mesmas. O valor mínimo 
de variação de pressão preceptivo para os seres humanos é de 10-5 Pa, sendo este definido por limiar de 
audição. Por sua vez, o valor máximo a partir do qual a sensação auditiva passa a dor ocorre para 100 
Pa, sendo este denominado como limiar da dor. A título informativo e que serve de termo de 
comparação, é de referir que, por exemplo, um avião provoca uma variação de pressão na ordem dos 
10 Pa, enquanto um pássaro provoca uma variação de pressão na ordem dos 10-4 Pa. 

O nível de pressão sonora, é expresso em decibéis (dB), e pode ser determinado pela seguinte 
expressão: 

2
0

2

log10
p
pLp =

  (2.12.) 

sendo po a pressão sonora de referência 2x10-5 pascais (Pa) 

Já a potência sonora, é uma característica da fonte, que pode ser caracterizada como a energia total que 
num segundo atravessa uma esfera fictícia de raio qualquer centrada na fonte. A potência sonora é 
quantificada em watts (W).   

O nível de potência sonora, é expresso em dB, e pode ser determinado pela seguinte expressão: 

0

log10
W
WLW =   (2.13.) 

sendo Wo a pressão sonora de referência 10-12 watts (W) 
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2.3.8.OUTROS NÍVEIS ACÚSTICOS 

Existe uma série de níveis e quantidades de referência que podem ser determinados na área da 
acústica, ficando tal facto a dever-se à simplificação introduzida pela notação decibel, que permite 
relacionar um sem fim de grandezas, estando algumas delas no seguinte quadro [7]: 

Quadro 1 – Níveis acústicos 

Quantidade Definição Valor de referência 

Nível de pressão sonora Lp=20log10(p/pref) pref=2x10-5 Pa 
Nível de intensidade sonora LI=10log10(I/Iref) Iref=10-12 W/m2 

Nível de potência sonora LW=10log10(W/Wref) Wref=10-12 W 
Nível de energia LE=10log10(E/Eref) Eref=10-12 J 

Nível de densidade energética LD=10log10(D/Dref) Dref=10-12 J/m3 
Nível de aceleração de 

vibração La=20log10(a/aref) aref=10-5 m/s2 
Nível de frequência Lfr=10log10(f/fref) fref=1 Hz 

 
2.3.9.PROPAGAÇÃO DA ONDA EM ESPAÇOS FECHADOS 

2.3.9.1.Fenómenos em espaços fechados 

Em espaços fechados, existe uma série de novos conceitos que são introduzidos no que toca à 
propagação das ondas sonoras.  

Neste ponto, vai ser feita uma referência a três fenómenos a que as ondas estão sujeitas aquando da 
sua propagação em espaços com existência de obstáculos. 

O primeiro fenómeno a analisar é a reflexão do som. Este é um fenómeno pelo qual as ondas sonoras 
são reflectidas, mudando a sua direcção quando encontram um obstáculo com características 
adequadas. Quando o som atinge uma superfície rígida tende a reflectir-se, gerando os efeitos 
conhecidos como eco e como reverberação. O eco é geralmente uma repetição simples com diferença 
de tempo de mais de 0.08 segundos do som original e da sua reflexão. A reverberação vai ser 
devidamente caracterizada mais à frente.  

Outro fenómeno presente em espaços com obstáculos é o de refracção. Este fenómeno ocorre quando 
uma onda sonora passa de um meio para outro, porque encontra um meio de menor resistência 
acústica e nele penetra alterando sua direcção original. Quando uma onda sonora sofre refracção, 
ocorre uma mudança no seu comprimento de onda e na sua velocidade de propagação, mantendo-se a 
sua frequência inalterada, uma vez que esta depende apenas da fonte emissora. 

Por último, se no meio onde o som se propaga existirem heterogeneidades, tais como obstáculos, 
limitações e similares, ocorre o fenómeno de difracção. Este fenómeno pode ser definido como uma 
mudança drástica na direcção e na forma de propagação do som. Um exemplo é quando a onda sonora 
que se propagava se depara com um orifício numa parede. Neste caso a onda sonora, sofre uma 
mudança na sua forma de propagação, de modo a poder passar nesse orifício, evitando sofrer reflexão, 
total ou parcial. No entanto, o grau de difracção do som depende do seu comprimento de onda, e assim 
da sua frequência. Desta forma, sons mais graves, com ondas mais longas apresentam maior 
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capacidade de difracção que os sons mais agudos. Resumindo enquanto que os sons mais agudos 
tendem a ser direccionais, os sons graves apresentam uma melhor capacidade de se redireccionarem. 

 

2.3.9.2.Reverberação 

A reverberação, como verificado anteriormente, é produzida devido às reflexões das ondas sonoras em 
superfícies, originando a dispersão do som.  

A reverberação pode desta forma ser influenciada por diversos factores, desde o espaço em que se 
encontra, até aos diferentes tipos de elementos constituintes desse mesmo espaço. 

Assim, de forma a existir uma correcta caracterização do fenómeno torna-se essencial descrever o 
volume, dimensões do espaço e o número, tipo e forma dos diferentes elementos nele existentes.  

Como é possível observar através da figura seguinte, as ondas sonoras provenientes da fonte e que 
atingem o receptor têm diferentes origens, podendo ser directas ou reverberadas [8].  

 
Fig.7 – Reverberação (Imagem adaptada de: Elementos de Acústica) 

 

Existem diferenças a nível da sua amplitude de percepção pelo receptor e do seu tempo de chegada. 
Desta forma as ondas reverberadas, que são reflectidas pelos elementos presentes no compartimento, 
chegam ao receptor com um atraso relativamente às ondas directas e também chegam mais fracas. Tal 
facto deve-se não só à absorção dos elementos, como também à absorção do ar no caminho percorrido, 
que é mais longo do que o das ondas directas.  

A caracterização da reverberação de um compartimento apresenta um grande interesse ao mesmo 
tempo que um grau de dificuldade elevado. Para a caracterização, existem diferentes parâmetros que 
permitem fazer uma qualificação da reverberação, sendo o mais usual, o tempo de reverberação. 

 

2.3.9.3.Tempo de reverberação 

Em espaços fechados o tempo de reverberação é um dos conceitos fulcrais. Este pode ser definido 
como o intervalo de tempo, em segundos, que qualquer som demora a decrescer 60 dB, após a 
interrupção da sua emissão. Para o valor do tempo de reverberação depende, a frequência e a absorção 
sonora dos materiais que se encontram na envolvente e dos objectos presentes no mesmo local. 
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O tempo de reverberação tanto pode apresentar efeitos favoráveis, como o aumento do nível sonoro 
por acréscimo do som reflectido ao som directo, como pode apresentar efeitos desfavoráveis, como a 
sobreposição do som reflectido ao som directo provocando a redução da inteligibilidade dos sons. 

Para determinar o tempo de reverberação existem dois diferentes meios: a medição e as fórmulas de 
previsão.  

O procedimento de medição necessita de uma fonte sonora que emita um sinal potente para que o 
decaimento sonoro esteja suficientemente acima do ruído de fundo e de um aparelho receptor que 
capte e efectue a medição deste mesmo decaimento. As fontes sonoras mais usadas são as pistolas de 
pólvora seca e os altifalantes, porém a melhor opção são os altifalantes, uma vez que as pistolas 
apresentam pouca energia nas regiões de baixas frequências.  

No que respeita às fórmulas de previsão, foram surgindo diversas expressões matemáticas para a 
determinação do tempo de reverberação ao longo dos anos, desde a fórmula de Eyring até à fórmula de 
Millington-Sette. Porém, todas elas tiveram proveniência na famosa fórmula de Sabine: 
 

A
VTr

*16.0
=   (2.14.) 

     
 

    ∑ =
=

n

i ii SA
1

*α   (2.15.) 

 
sendo: 

Tr – tempo de reverberação (segundos) 

V – volume do compartimento (m3) 

      A – absorção sonora equivalente (m2) 
α – coeficiente de absorção sonora do material (sem unidades) 
S – superfície real do material (m2)  
 

Esta fórmula, ainda hoje muito utilizada, apresenta-se especialmente rigorosa para locais com campos 
sonoros difusos e coeficientes de absorção sonora média inferior a 0.20. 

 

2.3.9.4.Absorção sonora 

A absorção sonora é outro conceito que deve ser definido no âmbito da propagação da onda em 
espaços fechados, uma vez que a existência de um campo sonoro num espaço envolve sempre 
dissipação de energia nos elementos constituintes da envolvente interior.  

Antes de mais, é importante fazer a distinção, entre os conceitos de isolamento acústico e absorção 
acústica que muitas vezes são confundidos. Como referido, quando uma onda sonora incide sobre a 
superfície de um elemento, parte da energia incidente é reflectida, parte é absorvida e a restante é 
transmitida.  

O isolamento sonoro consiste na perda de transmissão sonora que ocorre num elemento construtivo.  

Por sua vez, a absorção sonora é o fenómeno de dissipação da energia que pode ser descrito como a 
propriedade que possuem certos materiais de poderem transformar parte da energia sonora que sobre 
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eles incide em numa outra qualquer modalidade de energia, sendo geralmente transformada em 
energia térmica. Esta varia conforme o tipo específico do material em causa. A transformação da 
energia sonora pode ocorrer: por atrito à passagem do ar através de material poroso e fibroso; através 
de membranas ressonantes, ou da excitação de massas de ar confinadas, através dos ressoadores; por 
flexão mecânica de painéis.  

A grandeza que permite determinar as características de absorção sonora de cada material é o 
coeficiente de absorção sonora, que em termos analíticos pode ser determinado como a relação 
existente entre a energia sonora absorvida por determinado material e aquela que sobre ele incide, 
durante o mesmo intervalo de tempo. 

 

2.3.9.5.Transmissão de energia sonora e Isolamento sonoro 

Como referido anteriormente, parte da energia de uma onda sonora incidente sobre a superfície de um 
elemento é transmitida. Esta transmissão sonora pode dar-se de duas formas diferentes: por via aérea e 
por meios mecânicos.  

Por via aérea, na qual a fonte sonora excita directamente o ar propagando as ondas sonoras até 
encontrarem o elemento construtivo. Este elemento, por sua vez, excita o ar no espaço adjacente. No 
que respeita a este tipo de transmissões nos edifícios, as fontes sonoras tanto se podem encontrar no 
exterior, devido por exemplo ao tráfego automóvel, como no interior dos edifícios, devido à utilização 
por parte dos ocupantes. 

A outra forma de transmissão é por meios mecânicos, sendo esta caracterizada pela excitação ser 
executada directamente nos elementos de compartimentação. Nestes, o som propaga-se através de 
ondas elásticas por todos os elementos de construção do edifício. Esta excitação pode ser executada 
por diferentes acções de choque, como por exemplo a queda de objectos. Deste modo, como a 
probabilidade das acções de choque ocorrerem nos pavimentos é superior, o compartimento mais 
afectado será o imediatamente abaixo. Logo, o estudo da forma efectiva de tratamento dos efeitos 
deste fenómeno deverá ser, principalmente, realizado nestes elementos de compartimentação [9].  
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Fig.8 – Transmissão sonora por meios mecânicos (Imagem retirada de: Acústica de Edifícios. Recomendações 

Técnico-Práticas para a Concepção de Edifícios Escolares e de Habitação) 

 

Existem, portanto, dois tipos de isolamento que devem ser devidamente acautelados aquando do 
estudo das transmissões sonoras: o isolamento a sons aéreos e o isolamento a sons de percussão. 

 

2.3.9.6.Diferentes modos de controlo do ruído e exemplos de aplicações 

Controlo na fonte 

Habitualmente, para o controlo do ruído, um dos métodos considerados mais eficazes é aquele onde a 
solução é aplicada directamente na fonte.  

É muito comum, por exemplo, que, para máquinas industriais que emitem elevados níveis de ruído, a 
solução para a redução destes passe pela troca de determinados componentes. Existem também outros 
casos em que, para tal, apenas é necessária efectuar a indispensável manutenção das máquinas ou 
apenas alterar a sua localização. 

Um outro exemplo é o caso da emissão do ruído ser efectuada através forças de vibração, sendo que, 
na maior parte das vezes, a solução passa por aplicar camadas resilientes nas superfícies sujeitas às 
forças de vibração ou por outro lado dar rigidez à estrutura nos pontos de excitação. 

Controlo no caminho de transmissão     

A modificação no caminho pelo qual o ruído se propaga, é outro dos meios utilizados quando não se 
torna possível por diferentes razões tratar o ruído directamente na fonte. 

Existem diferentes formas de tratamento do ruído. Se por exemplo a fonte do ruído se encontrar num 
espaço aberto a solução mais simples passará por afastá-la do receptor, aumentando desta forma o 
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caminho de propagação e consequentemente reduzindo a sua intensidade, ou então colocando barreiras 
acústicas, feitas de diversos tipos de materiais como por exemplo o betão, que são utilizadas para 
controlar o ruído rodoviário e ferroviário. Por outro lado, se a fonte se encontrar em espaço fechado, 
no caso de se pretender efectuar o controlo de sons de percussão, as soluções passarão por fazer a 
separação dinâmica dos componentes ou por efectuar um tratamento na estrutura de forma a aumentar 
o seu amortecimento.  

Controlo no receptor 

O controlo no receptor será talvez o método mais limitado no tratamento do ruído, uma vez que o 
ouvido é geralmente o receptor existindo, assim, poucas modificações que poderão ser introduzidas. 

Os meios de tratamento mais usuais neste método estão principalmente ligados ao ruído no trabalho. 
Um dos meios utilizados passa pela limitação do tempo de exposição dos trabalhadores aos ruídos 
industriais, tendo sido estudado que uma pessoa pode estar exposta a um nível sonoro de 95 dB 
durante 4 horas apresentando um risco de sofrer lesões de perda auditiva permanente de apenas 10%, 
caso passe o restante período do dia num local tranquilo a nível sonoro [7].  

Um outro meio é a utilização dos protectores auriculares ou tampões, que podem ser realmente úteis 
na prevenção das lesões auditivas, sendo em alguns casos específicos, como o do pessoal de terra dos 
aeroportos, o único meio possível. Contudo, torna-se importante que este meio seja apenas utilizado 
em caso de não aplicabilidade de nenhum dos outros meios, uma vez que existem problemas inerentes 
à sua utilização. Um dos problemas é a impossibilidade do utilizador ouvir os avisos de perigo, tendo 
nestes casos de trabalhar sobre redobrada atenção. É assim aconselhável que os trabalhadores tenham 
uma formação adequada para a utilização dos mesmos, estando prevenidos dos riscos e benefícios da 
sua utilização. 

 

2.3.10.ANÁLISE CONCLUSIVA 

A realização das considerações efectuadas neste capítulo, tem como principal pretensão a percepção 
por parte do leitor da temática do trabalho. Para tal, os conceitos apresentados foram definidos de 
forma a possibilitar um enquadramento geral, sendo referidas as suas principais características e 
pontos de interesse. 

Assim, como a base da própria acústica se fundamenta no fenómeno de propagação da onda sonora, 
também este trabalho começou por descrever tal facto. Deste modo, foi enumerado não só o 
fenómeno, como também de uma forma progressiva foram caracterizadas os diferentes tipos de ondas 
sonoras, a nível da velocidade e meios de propagação.  

De seguida, e de forma a uma maior facilidade de integração na matéria foram definidos os conceitos 
mais importantes presentes na caracterização do comportamento acústico, sendo descrita não só a 
frequência, como o comprimento de onda e os diferentes níveis acústicos. 

Do mesmo modo, e começando a entrar mais na área de intervenção do trabalho, foram devidamente 
enumerados os fenómenos em espaços fechados, assim como as definições relacionadas mais 
directamente com estes, como são o caso da reverberação e transmissões de energia sonora.    

Finalmente, foram exemplificados e descritos alguns modos de controlo de ruído permitindo assim, ter 
exemplos reais daquilo que pode ser entendido como um ponto de partida para o caso em estudo nos 
restantes capítulos deste trabalho. 
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3 
SONS DE PERCUSSÃO 

 
 

3.1.CONSIDERAÇÕES PRÉVIAS 

A excitação directa dos elementos de compartimentação dos edifícios através de meios mecânicos 
apresenta, geralmente, graves incómodos a nível de ruído para todo o edifício. De facto, mesmo as 
compartimentações mais afastadas do local de solicitação são facilmente afectadas devido à rigidez 
das ligações entre os diferentes elementos construtivos, que facilita a propagação dos ruídos. 

No que respeita às formas de origem deste tipo de excitação, elas estão divididas em dois tipos: as 
fontes estáticas e as fontes de impacto. 

As fontes estáticas de percussão estão, principalmente, relacionadas com os equipamentos e 
instalações, como são exemplo os sistemas de bombagem, as máquinas de lavar e ar condicionados. 
Para este tipo de fontes sonoras os métodos mais usuais de controlo de ruídos estão mais direccionados 
para a intervenção na fonte. O mesmo não se passa para as fontes de impacto, uma vez que, 
geralmente não podem ser alvo de intervenção.  

As fontes de impacto mais comuns são os passos das pessoas e a queda de objectos, ou seja, são 
acções de choque que podem ser exercidas em diferentes pontos dos elementos de compartimentação, 
mas que de uma forma genérica, ocorrem frequentemente sobre os elementos de compartimentação 
horizontal. Desta forma e como as ondas elásticas se propagam pelo elemento, a área de intervenção 
deste tipo de transmissões sonoras estão mais direccionadas para os elementos de compartimentação 
horizontal.  

Para uma correcta escolha da solução a adoptar, torna-se necessário fazer um estudo adequado das 
propriedades dos elementos de compartimentação horizontal, sendo aqui especialmente importante 
esclarecer alguns conceitos. Por exemplo, conceitos que se encontram ligados à formulação das teorias 
usadas neste estudo como amortecimento interno do elemento e a sua impedância mecânica e outros 
conceitos mais direccionados para os ensaios que vão ser elaborados como os diferentes índices a 
obter. 
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3.1.1. ÁREAS DE INTERVENÇÃO PARA CONTROLO DE RUÍDOS DE PERCUSSÃO 

Como referido anteriormente, de acordo com o tipo de origem dos ruídos de percussão as áreas de 
intervenção podem variar. No entanto, as soluções a adoptar têm de ter em conta o facto de ambas 
poderem ocorrer em simultâneo sobre o elemento, devendo assim responder de forma eficaz aos 
diferentes tipos. 

Para ruídos de percussão, a alteração da massa do elemento de compartimentação não apresenta 
grandes efeitos na sua redução, sendo a solução mais eficaz a actuação sobre os revestimentos ou 
sobre a continuidade desses mesmos elementos, reduzindo desta forma a capacidade de propagação do 
estímulo. 

Na prática, as soluções mais frequentemente adoptadas na separação dinâmica dos componentes são: a 
utilização de revestimentos de piso através de materiais resilientes como as alcatifas; a colocação de 
tectos falsos nas zonas inferiores dos elementos de compartimentação horizontal com materiais 
absorventes e suspensos por suspensores anti-vibráticos e ainda a utilização de lajes flutuantes [10]. 

 

3.1.1.1.Lajes flutuantes 

No caso em estudo, importa começar por definir de uma forma mais aprofundada o conceito de laje 
flutuante, uma vez que, vai ser amplamente referida e utilizada durante o decorrer deste trabalho. 

Como referido anteriormente, as lajes flutuantes são uma das soluções mais utilizadas para conseguir 
um aumento do isolamento aos sons de percussão em elementos de compartimentação horizontal, 
permitindo, do mesmo modo, um aumento do isolamento sonoro aos sons aéreos, uma vez que este 
tipo de soluções apresentam um aumento da massa. 

A sua constituição consiste: numa lajeta de distribuição; numa camada de material resiliente e numa 
laje estrutural. A lajeta de distribuição deve ser colocada sobre a laje estrutural sem nunca estabelecer 
uma comunicação directa entre ambos, inclusive na junção com a parede, devendo estas estarem 
separadas pelo material resiliente. A grande dificuldade do processo prende-se com a betonagem da 
lajeta de distribuição sobre o material resiliente, devendo ser estudado para cada caso a melhor forma 
de a executar. 

 
Fig.9 – Laje Flutuante 
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O material resiliente pode ser dos mais variados tipos, desde fibras minerais como a lã de rocha ou a lã 
de vidro, até fibras vegetais como as fibras de madeira, de coco, poliestirenos expandidos, 
aglomerados de cortiça ou espumas de polietileno, entre outros, devendo no entanto para cada caso ser 
verificada a sua aplicabilidade, custos inerentes e resposta às exigências funcionais. 

O material considerado para o caso em estudo é um aglomerado de espumas de poliuretano produzido 
pela empresa FLEX2000 – Produtos Flexíveis, SA e tem como designação comercial Aglomex® 
Acoustic. Este produto resulta da necessidade desta empresa reaproveitar o material excedente da 
produção de colchões. Assim, este material resulta da combinação de diversas partículas de espuma 
com diferentes características que são aglutinadas. 
A comercialização deste material ocorre segundo várias densidades e espessuras. No quadro seguinte 
apresentam-se as densidades comercializadas e algumas características físicas: 

Quadro 2 – Características do material resiliente em estudo 

Designação 
Densidade 
[kg/m3] 

ISO 845 

Dureza à compressão [kpa] 
ISO 3386/1 

Combustibilidade [mm/min] 
ISO 3795 

AGL 60 60 12 ≥100 

AGL 80 80 15 ≥100 

AGL 90 90 19 ≥100 

AGL 100 100 23 ≥100 

AGL 120 120 40 ≥100 

AGL 140 140 60 ≥100 

AGL 150 150 60 ≥100 

AGL 180 180 65 ≥100 

AGL 200 200 70 ≥100 

 

 
Fig.10 – Exemplares do material resiliente estudado 
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3.1.2.AMORTECIMENTO INTERNO 

Para o estudo do isolamento a sons de percussão em pavimentos é importante definir as três diferentes 
zonas de controlo do mesmo. Assim, de acordo com a figura é possível observar que para baixas 
frequências o isolamento é controlado pela rigidez do elemento de compartimentação, aumentando o 
isolamento com o aumento da rigidez do mesmo. Já para frequências mais elevadas, o isolamento é 
controlado pela massa do elemento e pelo efeito do revestimento flutuante. E por último, existe ainda 
uma zona na qual o isolamento é controlado pelo amortecimento interno do elemento de 
compartimentação [11]. 

 

Fig.11 – Comportamento do isolamento a sons de percussão nas diferentes frequências (Imagem adaptada de: 
Soluções Técnicas para Isolamento Sonoro de Edifícios de Habitação) 

 

O amortecimento interno é uma característica especialmente relevante na formulação teórica das 
metodologias de caracterização da transmissão sonora, uma vez que é uma propriedade dos elementos 
que permite transformar os processos de dissipação de energia mecânica associada a um estado de 
vibração, habitualmente, em calor. 

Na realidade, um sistema de laje flutuante constituído por uma lajeta assente sobre uma camada 
resiliente, a qual, por sua vez, é assente sobre a laje estrutural pode ser representado modelarmente 
pelo sistema seguinte: 
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Fig.12 – Modelo do sistema oscilante real 

 

Neste caso, o sistema é composto por um corpo de massa m1 a que corresponde a lajeta, ligado a um 
outro corpo, a laje estrutural, por uma mola de rigidez K1 que caracteriza a rigidez da camada 
resiliente. A laje estrutural não é representada como um plano fixo pois esta encontra-se ligada à 
estrutura resistente do edifício e pode apresentar oscilações próprias. 

No entanto, segundo P. Martins da Silva [12], a solução pode ser simplificada e pode-se comparar a 
um sistema oscilante constituído por uma massa e uma mola com um amortecimento viscoso, sobre a 
qual a massa se encontra assente, considerando, assim, a laje estrutural como um plano fixo. 

Desta forma, modelarmente, considera-se este sistema composto por um corpo de massa m, ligado a 
um plano fixo por uma mola de rigidez K e por um amortecedor viscoso de constante Ka.  

 

Fig.13 – Modelo do sistema oscilante simplificado (Imagem adaptada de: Acústica de Edifícios) 

 
Desprezando a massa da camada resiliente comparativamente com a massa da lajeta, a equação do 
movimento, de acordo com a 2ª Lei de Newton, pode ser descrita por: 
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0... 2

2

=++ yK
dt
dyKa

dt
ydm   (3.1.) 

 
Admitindo, que sobre o sistema actua uma força periódica F, vem: 

FyK
dt
dyKa

dt
ydm =++ ... 2

2

  (3.2.) 

 
e como ).cos(. tFmF ω= , sendo Fm a força que origina a oscilação do sistema e ω é a frequência 
angular da oscilação. 
 
  

).cos(.... 2

2

tFmyK
dt
dyKa

dt
ydm ω=++   (3.3.) 

 
 
Obtendo-se, a seguinte equação do sistema oscilante segundo P. Martins da Silva [12]: 

).cos()..1(.)( 0
2.. 0 φωϕωγωγ +++−= − tBtseneAty t   (3.4.) 

 
onde γ é o factor de amortecimento, ou seja a relação entre o amortecimento e amortecimento crítico: 

criticoKa
Ka

=γ   (3.5.) 

 
e  

KmKacritico ..4=   (3.6.) 

 
 
ω é a frequência angular da oscilação, e ω0 a frequência angular da oscilação não amortecida: 

m
K

=0ω   (3.7.) 

 
A e φ são constantes determináveis a partir das condições iniciais e B e φ  respectivamente: 
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Deste modo, no caso de γ < 1, diz-se que o amortecimento interno é fraco ou o sistema oscilatório é 
subamortecido. Já para valores de γ =1, o amortecimento é crítico. Para valores de γ > 1, o sistema 
deixa de oscilar, passando a chamar-se de sobreamortecido.  

 
Fig.14 – Tipos de amortecimento 

 
 

3.1.3.TRANSMISSIBILIDADE 

A transmissibilidade é um outro fenómeno que importa esclarecer para uma melhor compreensão do 
fenómeno da propagação dos estímulos. 

A transmissibilidade é caracterizada através do factor de transmissão. Este factor representa a eficácia 
ao isolamento sonoro a sons de percussão, fornecido por determinado meio elástico, quando um 
determinado elemento de compartimentação se encontra sujeito a uma força sinusoidal e alternada [6]. 
E pode ser descrito como a razão existente entre a amplitude da força transmitida ao elemento 
relativamente à força exercida sobre o mesmo. Deste modo, depende da relação existente entre a 
frequência da força excitadora (f) e a frequência própria do sistema (f0), assim como, do 
amortecimento do conjunto (γ), conforme é possível observar pela figura seguinte: 
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Fig.15 – Factor de transmissão (Imagem adaptada de: Notions d’Acoustique) 

 

Desta forma, é possível constatar que para ter eficácia o material deve ser tal, que permita que a 
frequência própria do sistema seja o mais baixa possível relativamente à frequência exercida, fazendo 
assim com que a relação f/fo seja a maior possível, devendo esta relação ser sempre superior a 2 . 

Por outro lado, interessa intervir no amortecimento do conjunto, pois quando começa ou pára a 
aplicação da força a frequência da força exercida que se desenvolve é próxima ou igual à frequência 
própria. Assim, nestes momentos interessa que o amortecimento seja o maior possível, devendo, no 
entanto, ter cuidado para que não se torne demasiado elevado, uma vez que a eficácia para as 
frequências exercidas superiores, alcançadas durante o regime estabilizado, seria reduzida.     

Para o caso de forças impulsivas, o material resiliente tem o efeito de prolongar a duração do choque e 
assim, reduzir o valor máximo da força transmitida, sendo que, como no caso de forças sinusoidais e 
alternadas, interessa determinar quais as frequências próprias do conjunto de forma a ter a maior 
eficácia possível.  

 
3.1.4.IMPEDÂNCIA MECÂNICA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS 

A impedância mecânica de um elemento elástico, tem como principal interesse a possibilidade de 
estudo do comportamento de um elemento quando sujeito a uma determinada excitação e também a 
possibilidade de conhecer os processos de transferência de energia entre elementos.  

A impedância pode ser descrita como a resistência ou dificuldade do elemento à passagem do som e 
corresponde à relação existente entre as amplitudes complexas da força aplicada e a velocidade de 
vibração correspondente a uma determinada frequência.  
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V
Z F

→

→
→

=   (3.10.) 

 
Por sua vez, esta relação depende da amplitude e da fase das ondas de flexão no elemento, e ainda, das 
ondas reflectidas por heterogeneidades nas fronteiras dos elementos. 

Em alguns casos pode-se referir à admitância em vez de impedância, sendo esta o inverso da 
impedância. 

 

3.1.5.ÍNDICE DE ISOLAMENTO SONORO A SONS DE PERCUSSÃO 

O índice de isolamento sonoro a sons de percussão Ln,w, é determinado a partir dos valores do nível de 
pressão sonora medidos, expressos em bandas de terço de oitavas ou de oitava, e ajustados de seguida 
conforme especificado na ISO 717-2:1996.  

Este ajuste, consiste na obtenção de um índice único de avaliação, o índice de isolamento sonoro a 
sons de percussão L'n,w ou Ln,w, consoante o local da medição, a partir dos vários valores para cada 
banda de frequências de Ln ou L'n , e do arbítrio de uma primeira curva de referência de acordo com os 
valores do quadro seguinte, obtendo-se uma curva como a descrita na figura: 

Quadro 3 – Valores das descrições analíticas das curvas de referência 

  
 

 

  

Fig.16 – Curva de referência para ruídos de percussão da NP EN 717-2 (Imagem retirada de: NP EN 717-2) 

 

Posteriormente à obtenção para cada banda de frequências de Ln ou L'n, ajusta-se esses dados reais 
com a curva de referência (CR) para que a soma dos afastamentos Δi (=L'n-CR) a dividir pelo número 
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de bandas de frequências utilizadas (5 se por 1/1 oitava ou 16 se por 1/3 oitava como é preferível) seja 
o maior possível mas sem ultrapassar 2,0. Só se considerando os afastamentos inferiores, ou seja, 
quando a CR está abaixo da curva dos L'n.  

Assim, o valor de L' n,w (ou L n,w) corresponde à ordenada da curva ajustada para a banda de frequência 
de 500 Hz. Caso sejam usadas bandas de 1/1 de oitava, ao valor obtido por ajuste dos L' n (ou L n) há 
que reduzir 5 dB para obter o valor de L' n,w (ou L n,w) em dB/terço oit. 

Este índice apresenta diferentes símbolos consoante o local das medições. Assim, se são obtidos em 
laboratório tendo em vista a caracterização de elementos de construção de edifícios, de acordo com a 
ISO 140-6:1998, representa-se por Ln,w. Por outro lado, se são obtidos “in situ” de forma a caracterizar 
os edifícios, de acordo com a ISO 140-7:1998, representam-se por L’n,w se levam em conta a área de 
absorção sonora ou através de L’nT,w se tendo em consideração o tempo de reverberação, sendo em 
todos os casos a sua unidade o decibel (dB). 

Para estes casos, o valor do nível de pressão sonora normalizado pode ser determinado para medições 
“in situ” através da seguinte expressão: 

0

log10'
A
ALiL n +=  (dB)  (3.11.) 

 
 
onde Li é o nível médio da pressão sonora devido à acção de percussão medido no compartimento 
receptor, A é a área de absorção sonora equivalente medida na câmara receptora, e Ao é área de 
absorção sonora de referência com o valor de 10m2 . 

E o valor do nível de pressão sonora padronizado pode ser determinado para medições “in situ” 
através da seguinte expressão: 

0

log10'
T
TLiL nT −=  (dB)  (3.12.) 

 
 
onde T é o tempo de reverberação medido na câmara receptora, e To é o tempo de reverberação de 
referência com o valor de 0.5 segundos. 

 
3.1.6.ÍNDICE DE REDUÇÃO SONORA PARA OS SONS DE PERCUSSÃO 

O índice de redução sonora para sons de percussão é determinado de acordo com o método 
especificado pela norma ISO 717-2:1996 e visa determinar qual o aumento de isolamento sonoro a 
sons de percussão conferido pelos revestimentos de piso, nos quais também se consideram os casos 
específicos das lajes flutuantes.  

A redução do nível de pressão sonora para sons de percussão ΔL é obtida através dos ensaios 
realizados de acordo com a ISO 140-8:1997, sendo independente do isolamento a sons de percussão, 
normalizado, do pavimento não revestido(Ln,0). Porém como o índice de isolamento a sons de 
percussão de um pavimento, com e sem revestimento, depende até certo ponto do valor de Ln,0 , é 
necessário relacionar os valores do índice de redução sonora para os sons de percussão a um 
pavimento de referência, podendo assim ser feita uma comparação de valores uniformizados entre 
diferentes laboratórios.  
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O índice de redução sonora pode então ser obtido através da seguinte fórmula:  

rwnrwn LLLw ,,0,,, −=Δ   (3.13.) 

 

onde  0,,, rwnL  é o índice de isolamento sonoro no pavimento de referência, sem o revestimento 
aplicado tendo o valor de 78 dB e rwnL ,,  é o índice de isolamento sonoro no pavimento de referência, 

com o revestimento aplicado.  

 

3.1.7.MÉTODO ESTIMATIVO DE OBTENÇÃO DO ÍNDICE DE REDUÇÃO SONORA 

Para lajes flutuantes é possível determinar a redução sonora em função da frequência, de forma 
aproximada, segundo a função de Cremer, de acordo com o descrito na EN 12354-2:2000 através da 
seguinte equação: 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=Δ

0

log30
f
fL   (3.14.) 

 

onde 0f  é a frequência de ressonância do sistema (lajeta flutuante-camada resiliente) e que pode ser 
obtida por: 

Mq
s

Mq
sf '160'500

0 ≈=
π

  (3.15.) 

 

onde s’ é a rigidez dinâmica da camada resiliente expressa em MN/m3 e Mq é a massa superficial da 
lajeta flutuante em kg/m2. 

 

3.2.MÉTODOS DE CARACTERIZAÇÃO DE ELEMENTOS DE COMPARTIMENTAÇÃO HORIZONTAL 

3.2.1.CONSIDERAÇÕES PRÉVIAS 

As acções de choque, exercidas directamente num ponto de determinado elemento de 
compartimentação de um edifício, podem ser caracterizadas através de uma série de métodos. Estes 
métodos têm como objectivo estudar o comportamento destes elementos (que no âmbito deste trabalho 
são os pavimentos), de uma forma diferenciada, podendo a sua caracterização ser efectuada através de 
processos experimentais, ou, por outro lado, através de processos estimativos. 

Os métodos de carácter experimental, são aqueles que permitem caracterizar os elementos de 
compartimentação horizontal, no que respeita ao seu comportamento acústico aquando da actuação de 
sons de percussão. Os diferentes ensaios tanto podem ocorrer em laboratório como ‘‘in situ’’. Estes 
métodos permitem, assim, obter os valores referentes a cada tipo de elemento sendo possível fazer 
uma análise comparativa do comportamento a nível acústico. 

Por sua vez, os métodos de carácter estimativo, permitem fazer uma avaliação das características dos 
elementos de compartimentação horizontal, ainda em fase de projecto, o que se torna relevante, pois 
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permite fazer uma escolha da solução de acordo com o que dela é pretendido antes da sua execução 
em obra. 

Todavia, obstante a diferença entre métodos, ambos apresentam como objectivo central permitir 
averiguar se os elementos respeitam todos os requisitos referentes ao comportamento a sons de 
impacto. Estes requisitos são impostos legalmente através da regulamentação específica. 

Assim, de forma a um melhor enquadramento, vai ser efectuada uma descrição dos métodos existentes 
através da caracterização da sua metodologia, principais vantagens e inconvenientes de utilização. Os 
diferentes métodos serão enquadrados dentro de um dos grupos descritos anteriormente, conforme se 
trate de um método experimental ou estimativo.          

Deve ainda ser referido que a descrição dos métodos vai ser executada de forma concisa, sendo assim 
a fundamentação teórica de cada método também ela resumida, uma vez que existe uma série de 
bibliografia especializada disponível e que deverá ser consultada em caso de interesse de aprofundar 
este estudo. 

 

3.2.2.MÉTODOS EXPERIMENTAIS     

Como referido anteriormente, os métodos experimentais de caracterização do comportamento acústico 
a sons de percussão de elementos de compartimentação horizontal, permitem de uma forma empírica 
efectuar a aferição dos valores de diferentes tipos de elementos, podendo esta ser efectuada tanto em 
laboratório como no próprio local de aplicação. 

Porém, de forma a ser possível posteriormente efectuar uma comparação de resultados deve ser dada 
preferência às medições em laboratório, uma vez que as condições são padronizadas.  

Por outro lado, para casos em que apenas seja pretendido efectuar o levantamento de um elemento de 
compartimentação horizontal e não seja necessária uma posterior comparação com outras soluções é 
plausível a medição em obra. 

Assim os métodos de que vão ser abordados neste ponto são o método de avaliação experimental 
ISO/CEN, o método de holografia acústica e o método de intensimetria sonora. 
 

3.2.2.1.Método de avaliação experimental ISO/CEN  

O método de avaliação ISO/CEN tem como base as normas EN ISO 140-6, 140-7 e 717-2 e apresenta 
como principais pontos de interesse a verificação da conformidade regulamentar “in situ” ou em 
laboratório dos elementos de compartimentação horizontal e a caracterização de novas soluções 
construtivas de compartimentação.  

Desta forma, as normas EN ISO 140-6 para ensaios em laboratório e a EN ISO 140-7 para ensaios ‘‘in 
situ’’, descrevem o processo de caracterização do isolamento sonoro a sons de percussão de um 
elemento de compartimentação horizontal no domínio da frequência, sendo os ensaios efectuados por 
bandas de frequências de largura de terços de oitava entre as frequências de 100Hz e 5000Hz.  

O ensaio, conforme ilustra a figura, consiste na introdução de uma acção de percussão, através de uma 
máquina de percussão, numa câmara de emissão, sendo os valores registados, através de equipamento 
próprio, na câmara de recepção [13]. 
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Fig.17 – Esquema do ensaio segundo ISO/CEN (Imagem retirada de: Acústica nos edifícios) 

 

Da mesma forma, a norma EN ISO 717-2 descreve as especificações a efectuar de forma a determinar 
a quantificação do isolamento sonoro de elementos de compartimentação de edifícios a partir de um 
índice. Este é o índice de isolamento sonoro (Ln,w) e é relativo a uma dada descrição do nível de 
pressão sonora, obtida a partir de um ensaio normalizado, comparativamente a uma descrição 
convencional de referência. Este ensaio tanto pode ser realizado ‘‘in situ’’ como em laboratório. Os 
valores dos níveis de pressão sonora normalizados são obtidos através das seguintes fórmulas:  

 

Se medido em laboratório: 
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⎞
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  (3.16.) 

 

Se medido ‘‘in situ’’: 
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  (3.17.) 

 

 

Sendo:  A0 – área de absorção sonora de referência 10m2 

A – área de absorção sonora equivalente efectiva (medida) do compartimento receptor 

   Li – Nível de pressão sonora médio medido no compartimento receptor 
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A principal vantagem deste método prende-se com a facilidade de comparação de resultados a nível 
europeu, uma vez que se trata de um método onde os ensaios são normalizados, apresentado uma 
uniformidade no tratamento dos dados que dele são obtidos. 

Por outro lado, o principal inconveniente deste método deve-se ao facto deste não possibilitar 
heterogeneidades de comportamento dos elementos de compartimentação a nível de transmissão 
sonora.   
 

3.2.2.2.Método de Holografia Acústica  

O método de holografia acústica consiste na reconstrução da fonte sonora, tendo como objectivo 
definir o campo de pressão radiado pelo elemento de compartimentação horizontal, permitindo obter 
uma caracterização acústica completa e detalhada do mesmo. A medição do campo sonoro radiado é 
executada recorrendo à utilização de um sistema de microfones posicionados segundo uma malha [13].  

Um tipo de reconstrução de fonte sonora é realizado por meio da técnica da holografia acústica de 
campo próximo (NAH). Esta consiste na obtenção do campo sonoro tridimensional, a partir de 
medidas de pressão em uma superfície situada próxima à superfície que irradia o som. Esta técnica de 
NAH para fontes de geometria simples, assim como para superfícies planas, cilíndricas, esférica ou 
mistas apresenta valores que podem ser considerados bastante positivos. Porém, apresenta certas 
limitações relativamente a fontes de ruído que apresentem formato irregular. 

O Método dos Elementos de Contorno (BEM) é uma técnica numérica bastante utilizada para solução 
de problemas de radiação. A sua utilização é, geralmente, associada ao modelo estrutural baseado no 
Método dos Elementos Finitos (FEM), o que permite obter a solução para problemas complexos.  

No entanto, é ainda possível o desenvolvimento de métodos alternativos para caracterização de um 
campo sonoro, sendo o método de holografia acústica por fontes elementares (ESM) um exemplo 
disso mesmo. O ESM consiste em substituir a estrutura vibrante por um conjunto de fontes 
elementares posicionadas no interior da região da fonte, as quais têm a capacidade de produzir o 
mesmo campo sonoro gerado pela fonte de ruído original. Esta técnica permite, ao contrário da NAH, 
a estimação do campo de pressão sonora em qualquer ponto do espaço independentemente da 
geometria da fonte de ruído analisada, da grade de medição e do sistema de coordenadas utilizado. 

A grande vantagem da utilização do método de holografia acústica prende-se com o facto de permitir a 
existência de heterogeneidades nos elementos de compartimentação, permitindo avaliar a contribuição 
das heterogeneidades para o comportamento dos mesmos. 

Este tipo de método, com as suas diferentes técnicas, permite obter uma grande quantidade de 
informação de forma a caracterizar, convenientemente, o comportamento dos elementos de 
compartimentação. Este método apresenta maior eficiência em laboratório, uma vez que a definição da 
malha em obra apresenta um certo grau de dificuldade, enquanto que em laboratório é possível 
automatizar a mesma. 
 

3.2.2.3.Método de Intensimetria Sonora 

O método de intensimetria sonora consiste no varrimento contínuo ou pontual de superfícies 
elementares que constituem uma superfície total de medição. Este varrimento é executado através da 
utilização de uma sonda que deve ser posicionada perpendicularmente à superfície em estudo [13]. 

Este é um processo que a nível de resultados obtidos apresenta grandes semelhanças com o método de 
holografia acústica, sendo a sua principal potencialidade a possibilidade de determinação do fluxo de 
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energia sonora. Este método é também especialmente importante em casos em que os elementos de 
compartimentação integrem heterogeneidades significativas, como são exemplo a integração em 
pavimentos de sistemas de ventilação.   

No que respeita às dificuldades encontradas na implementação da técnica, estas centram-se ao nível 
dos desvios de resultados, na complexidade de se tratar os erros e na matemática nem sempre trivial, o 
que restringe sua utilização muitas vezes ao meio académico. Um dos casos onde se pode verificar 
estes desvios é por exemplo quando o local de recepção apresenta elevada reverberação.  

No entanto, recorrendo a determinados procedimentos práticos com uma precisão adequada a esta 
análise, acessíveis à actividade de engenharia, tem sido possível a difusão da técnica de intensimetria.  

 

Fig.18 – Sonda de intensidade sonora (Sonda de intensidade sonora 01dB-Metravib) 

 

3.2.3.MÉTODOS ESTIMATIVOS     

Os métodos de carácter estimativo permitem fazer uma avaliação das características dos elementos de 
compartimentação horizontal, baseando-se em formulações teóricas do comportamento vibracional 
dos mesmos. 

Ao contrário dos métodos experimentais, estes são usados em fase de projecto, o que permite fazer 
uma escolha da solução do elemento de compartimentação, verificando a sua aptidão para a respectiva 
utilização. 

Existe uma série de métodos que se enquadram nesta classificação, no entanto, vão ser aprofundados 
apenas os mais usualmente utilizados, como é o caso do método do invariante e de R. Josse.  
 

3.2.3.1.Método do Invariante Rw+L n,w  

O método do invariante Rw+Ln,w, idealizado por Heckl e Rath (1963), consiste na utilização do valor 
global de Rw+Ln,w. Este valor pode ser obtido através do quadro seguinte de acordo com o tipo de 
pavimento a utilizar, valores estes obtidos através da realização de diversos ensaios experimentais 
[12]. 

 

 



                    Caracterização do Comportamento Acústico a Sons de Percussão de Soluções à base de Espumas de Poliuretano 
 

40 

Quadro 4 – Valor global de Rw+Ln,w, para diferentes tipos de pavimento 

Tipo de pavimento Rw + Ln,w [dB/(oit./3)] 

Laje de betão não revestida (espessuras correntes) 130 

Laje de betão revestida com tacos de madeira 115 

Laje de betão com lajeta flutuante revestida com tacos de 
madeira 110 

Pavimento de vigotas pré-esforçadas com blocos de cofragem e 
betão complementar 120 

Laje de betão com piso flutuante de madeira 112 

 

Assim, após a obtenção do valor do índice de isolamento sonoro a sons aéreos do elemento de 
compartimentação, Rw, determina-se o valor do índice de isolamento sonoro a sons de percussão do 
mesmo elemento.  

Os valores da relação R+Ln podem ainda ser obtidos por bandas de frequência, de uma forma 
simplificada, através da seguinte expressão da EN 12354-2: 

σlog10log30 −+=+ fKLnR   (3.18.) 

 

sendo K igual a 38 caso se trate de bandas de 1/3 de oitava, ou 43 caso sejam bandas de 1/1 oitava, e 
sendo o factor de radiação calculado por: 

f
f cr−

=

1

1σ   (3.19.) 

 

A formulação teórica que sustenta este método é a do princípio da reciprocidade. Este princípio refere 
que uma qualquer força aplicada num ponto A (FA) provoca uma velocidade num ponto B (vAB), igual 
à velocidade (vBA), que provocará uma força igual aplicada em B (FB), no ponto A, como demonstra a 
seguinte figura:  

 

Fig.19 – Esquema do principio da reciprocidade (Imagem adaptada de: Comportamento Acústico de Pavimentos 
não-homogéneos de Edifícios a Sons de Impacto) 
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Assim, demonstra-se que a velocidade de vibração do elemento de compartimentação horizontal, com 
constituição homogénea, quando excitado por uma fonte de ruído aéreo, pode ser directamente 
determinada a partir da energia sonora radiada pelo mesmo quando excitado por uma fonte pontual. 

Este método apresenta limitações que devem ser levadas em conta a quando da sua utilização. A 
principal limitação, deve-se ao facto da existência de lajes com propriedades diferenciadas das 
apresentadas nas tabelas, tendo assim o elemento em estudo de se enquadrar numa daquelas lajes-tipo, 
caso contrário não é possível aplicar este método.  

Por outro lado este método apresenta como principal vantagem a facilidade na introdução de dados, 
sendo, relativamente, simples a sua determinação.   

Assim, e de forma conclusiva deve ser referido que este método é muito utilizado no que se refere à 
determinação do isolamento sonoro dos elementos de compartimentação a sons de percussão, devido à 
facilidade de caracterização dos parâmetros.  
 

3.2.3.2.Método de R. Josse 

No método de R. Josse (1977), o estudo é elaborado segundo a origem dos ruídos de percussão. Estes 
podem ter origem no choque de objectos com o elemento de compartimentação, ou por outro lado, ter 
origem na transmissão de vibrações originadas pelo funcionamento de equipamentos [6].    

No caso de forças alternadas e sinusoidais, uma vez que estas apresentam uma componente 
perpendicular ao elemento em estudo geram-se deformações. Estas deformações, por sua vez, 
originam vibrações que se transmitem por toda a espessura do elemento de compartimentação.  

A acção da força perpendicular transmite ao elemento de compartimentação uma potência sonora 
média que pode ser obtida através da seguinte equação: 

Z
F

W ef
2

=   (3.20.) 

 

sendo 2
efF  o quadrado do valor eficaz da força dado por:  

dtF
tt

t

t
∫−

2

1

2

12 )(
1

  (3.21.) 

 

Para elementos homogéneos infinitos a impedância mecânica é determinada através da seguinte 
expressão: 

EhZ ρ2

3
4

=   (3.22.) 

 

No entanto, como os elementos apresentam dimensões finitas, a potência sonora média é obtida 
através de: 

2
0 efcSVW σρ=   (3.23.) 
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onde 2
efV  é o valor quadrático da velocidade eficaz de vibração provocada pela força. 

Assim para valores de frequência superior à frequência crítica o nível de pressão sonora no espaço 
receptor pode ser obtido através da seguinte expressão: 

A
fh

fF
Lp cref log10log1092 22

2

−+=
ηρ

  (3.24.) 

 

sendo Fef o valor eficaz da força, ρ a massa volúmica do elemento, η o amortecimento interno do 
elemento, A a área da absorção sonora equivalente do recinto receptor e h a espessura do elemento de 
compartimentação. 

Por outro lado, para forças impulsivas, como é o caso da queda de um objecto contra um elemento de 
compartimentação, o seu valor é determinado por: 

vomdttF .2)(
0

=∫
τ

  (3.25.) 

onde m é a massa do corpo, vo é o valor da velocidade inicial e τ  é a duração do choque. 

A partir da análise de Fourier da força verifica-se que é equivalente a uma infinidade de forças 
sinusoidais componentes de amplitude: 

0
22

0

0

.2
.cos.

.2
)(

ω
ωπ

ωω
ω

ω
−

=
Fm

F   (3.26.) 

 

onde Fm é o valor máximo da força F(t) e: 

τ
πω =0   (3.27.) 

 

sendo  0ω  a frequência angular própria e ω a frequência angular variável entre -∞  e +∞ . 

Assim, a velocidade de vibração do elemento no ponto de aplicação da força em função da impedância 
do mesmo elemento de compartimentação finito, para a pulsação ω  é dado por: 

)(
)()(

ω
ωω

Z
Fv =   (3.28.) 

De seguida, da soma das diferentes velocidades elementares obtém-se a velocidade resultante da força 
F(t) no ponto de aplicação. A partir desta, determina-se o valor da velocidade eficaz e 
consequentemente a potência sonora média e o nível de pressão sonora no espaço receptor. 

Este método apresenta uma resposta muito próxima da realidade, uma vez que factores como o 
amortecimento interno do elemento de compartimentação e a sua frequência crítica são devidamente 
tidos em conta para a determinação do valor do nível de pressão sonora. 
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Como desvantagem deve ser referido o facto de não contemplar heterogeneidades dos elementos de 
compartimentação, como acontece na maior parte dos outros métodos, e de apresentar resultados 
pouco fidedignos para frequências inferiores à crítica. 
 

3.2.3.3.Método de E. Gerretsen 

O método de E. Gerretsen (1968), partiu inicialmente, de um modelo de cálculo para estudo de sons 
aéreos, sendo posteriormente desenvolvido para o estudo da propagação de sons de percussão através 
de elementos de compartimentação. 

Este método tem como particularidade a consideração das transmissões marginais que ocorrem na 
transmissão sonora entre dois compartimentos [14]. 

 

Fig.20 – Transmissões directas e marginais (Fonte: www.fafisol.com) 

 

Porém, esta singularidade acarreta dificuldades a nível da quantificação de todos os parâmetros 
envolvidos no seu cálculo, como por exemplo os factores de transmissão e radiação pelos diferentes 
caminhos de propagação. Como desvantagem apresenta ainda a incapacidade, como acontece em 
outros métodos, de consideração de heterogeneidades dos elementos constituintes. 
 

3.2.3.4.Método de Análise Modal 

O método de análise modal, desenvolvido por Fahy (1985), apresenta excelentes resultados no estudo 
dinâmico de qualquer sistema estrutural. Assim, também a nível do estudo das transmissões sonoras 
apresenta grande interesse.  

Para o estudo das transmissões sonoras é necessário modelar os elementos de compartimentação em 
painéis rectangulares de composição constante.  

A resposta destes elementos a uma força de excitação pontual é dominada pela resposta dos modos 
próprios de vibração correspondente a configurações modais de frequências naturais dentro da gama 
considerada para a força. 

Após a obtenção da resposta modal para as diferentes frequências naturais obtém-se a resposta global 
do elemento em estudo.  

Este método pode, assim, ser utilizado experimentalmente, recorrendo a técnicas de análise de sinal 
ou, analiticamente através de métodos numéricos. Este caso em concreto tem interesse na 
determinação das frequências próprias dos elementos [13]. 
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Porém, este método apresenta dificuldades de obtenção das frequências próprias dos elementos para 
bandas de frequências elevadas e para elevados amortecimentos internos dos elementos de 
compartimentação, sendo nestes casos aconselhável recorrer a outros métodos de simulação. 
 

3.2.3.5.Método dos Elementos Finitos (FEM) 

O método dos elementos finitos, concebido por Tottenham (1970), Fahy (1985) e Otsuru (1992), 
consiste na divisão do sistema estrutural em elementos de dimensões finitas. Estes elementos são 
definidos através de uma grelha ou de uma malha, na qual é estudada a propagação de vibrações. 

A descrição do sistema deve ser efectuada através de um conjunto de equações diferencias parciais, as 
quais são resolvidas por aproximações numéricas através da divisão do sistema estrutural. 

As aproximações numéricas devem ser resolvidas por um sistema de cálculo automático de forma a 
uma mais rápida aplicação.  

Como potencialidades este método apresenta o facto de permitir a caracterização das condições de 
fronteira dos sistemas e dos graus de liberdade dos elementos de compartimentação, assim como 
permitir a existência de heterogeneidades. 

Contudo, a sua utilização apresenta desvantagens no que respeita à obrigatoriedade de compatibilidade 
entre os vários tipos de elementos finitos, ou seja, entre os elementos lineares (os de viga) e os de 
superfície (os de laje). Apresenta também inconvenientes quando aplicado nas bandas de frequências 
elevadas, sendo nestes casos necessário definir distâncias entre pontos nodais muito menores a metade 
do comprimento da onda relacionada com frequência em estudo [13]. 
 

3.2.3.6.Método de Análise Estatística de Energia (SEA) 

O método de análise estatística de energia, desenvolvido por Lyon (1975), assenta sobre um modelo 
matemático que se baseia na consideração do edifício como um sistema físico e dos elementos de 
compartimentação como subsistemas do mesmo [13]. 

Este método considera que o sistema apresenta, para cada instante, uma energia de vibração repartida 
pelos vários subsistemas constituintes. Deste modo, o método permite fazer um estudo das 
transmissões sonoras tanto directas como marginais. 

Uma vez que o método se baseia no balanço energético existente entre os diferentes subsistemas 
constituintes do edifício, as principais dificuldades encontram-se na definição destes mesmos. 

Para caracterizar correctamente um subsistema torna-se, assim, necessário que as suas dimensões 
geométricas sejam suficientemente elevadas relativamente ao comprimento da onda sonora incidente. 

Desta forma, sabendo para cada subsistema a energia total média de vibração podem ser calculadas as 
restantes variáveis dinâmicas referentes à pressão sonora dos diferentes elementos de 
compartimentação.  

Este método é de grande utilidade uma vez que apresenta facilidade de introdução de dados e permite 
a obtenção de uma grande quantidade de resultados, além de permitir considerar as heterogeneidades 
dos elementos de compartimentação. 

Contudo, para este método devem ser tido em conta as dificuldades de aplicação para frequências 
baixas, uma vez que estas apresentam poucos modos de vibração. Apresentando também desvantagens 
para um elevado número de ligações entre subsistemas.   
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3.2.4.ANÁLISE COMPARATIVA 

Após a caracterização destes métodos, é possível concluir que com uma aplicação conjunta dos 
mesmos é possível abranger uma vasta gama de problemas, uma vez que, as suas diferentes áreas de 
utilização assim o permitem. 

É necessário, antes de mais, fazer uma correcta escolha do método (ou métodos) a utilizar, de forma a 
poder obter os resultados pretendidos, de acordo com os dados que são disponibilizados para cada 
problema. 

Deste modo, só é possível dizer que determinado método é de mais fácil utilização se for conhecido o 
caso concreto de estudo, sendo impossível fazer uma avaliação antes disso. 

Depois, e no caso de existir diferentes métodos que sejam viáveis para a resolução do mesmo 
problema, é então necessário, caso a caso, de acordo com a formulação teórica que sustenta cada 
método, averiguar a quantidade de informação necessária que o método fornece, assim como, apurar a 
facilidade de aplicação de sistemas de cálculo automático e outras tecnologias que facilitem o 
processamento dos dados. 

 

3.3.NORMAS 

Para uma correcta caracterização e comparação dos valores do isolamento sonoro a sons de percussão 
provido por diferentes elementos construtivos, deve ser garantido uma uniformidade nas acções a 
realizar. Para tal uniformização, existe uma série de normas que permitem regular as condições em 
que ocorrem os ensaios, assim como, definir as características dos laboratórios e equipamento a 
utilizar nos mesmos. 

As diferentes normas utilizadas para a caracterização do isolamento sonoro a sons de percussão, 
podem ser dividas segundo três áreas distintas de intervenção: a caracterização do comportamento 
acústico de elementos de construção e de edifícios; a metodologia para determinação do índice de 
isolamento e a metodologia de previsão do isolamento sonoro. 

 

 

Fig.21 – Diferentes áreas de aplicação das normas 

 

No que respeita à caracterização do comportamento acústico de elementos de construção e de 
edifícios, os ensaios definidos pelas normas podem ocorrer em laboratório ou “in situ”, existindo para 
cada tipo uma norma específica, vindo os resultados das medições expresso em curvas de frequência 
através de bandas de uma ou de um terço de oitava. 
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A norma utilizada para a medição em laboratório do isolamento sonoro de pavimentos a sons de 
percussão, é a ISO 140-6:1998.   

Já para a medição “in situ” do isolamento sonoro de pavimentos a sons de percussão, a norma de 
uniformização de ensaios é a ISO 140-7:1998. 

Uma outra norma frequentemente utilizada no que respeita à caracterização do comportamento 
acústico a sons de percussão é a ISO 140-8:1997, a qual regula as condições de medição em 
laboratório da redução de transmissão sonora fornecida pelos revestimentos de piso em pavimento e 
no caso de lajes flutuantes, permitindo, desta forma, conhecer não só o isolamento provido pelos 
elementos construtivos como também pelos diferentes revestimentos e camadas resilientes utilizadas. 

Por outro lado, a metodologia de determinação do índice de isolamento a sons de percussão é definida 
pela norma ISO 717-2:1996. Esta permite uniformizar a medição do isolamento sonoro a sons de 
percussão de edifícios e de elementos de construção.  

Por último, no âmbito da metodologia de previsão do isolamento de ruídos de percussão entre 
compartimentos de edifícios, especialmente importante no apoio ao projecto, a norma de 
estandardização é a EN 12354-2:2000. 
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4 
ENSAIOS EXPERIMENTAIS 

 
 
4.1. ENSAIOS AO MATERIAL RESILIENTE SOB LAJETA DE DISTRIBUIÇÃO 

 

Fig.22 – Aspecto construtivo do ensaio 1 

 
4.1.1.CONDIÇÕES DE ENSAIO 

Os ensaios realizaram-se no laboratório de acústica da FEUP, sendo utilizada a câmara E2 como 
compartimento emissor e a câmara R1 como compartimento receptor. 
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Fig.23 – Localização das câmaras E2 e R1 

 

Na figura seguinte apresenta-se o esquema das câmaras E2 e R1.  

 
Fig.24 – Corte esquemático das câmaras E2 e R1 
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Para além disto, importa referir que o volume total do compartimento receptor R1 apresenta o valor de 
217 m3. 

 

4.1.2.CARACTERÍSTICAS DAS AMOSTRAS EM ESTUDO 

As doze amostras ensaiadas apresentavam as dimensões de 1.0x1.0 m, variando a sua espessura (30, 
60 e 100 mm) e a sua densidade (60, 90, 120 e 200 kg/m3). Estas foram pousadas no pavimento e 
colocadas sobre estas uma lajeta de distribuição de 50 mm. 

 

4.1.3.EQUIPAMENTO UTILIZADO 

O equipamento utilizado nas medições foi o seguinte: 

• Sonómetro B&K 2260 (verificado no ISQ –Bol. Ver. 245.70/06.290 de 25 de Maio de 2006);  

• Microfone, marca Brüel & Kjaer modelo 4189; 

• Pré-amplificador, marca Brüel & Kjaer modelo ZC0026; 

• Calibrador B&K 4231 (verificado no ISQ –Bol. Ver. 245.70/06.290 de 25 de Maio de 2006); 

• Máquina de percussão normalizada Brüel & Kjær, modelo 3207, constituída por 5 martelos 
dispostos em linha recta de massa igual a 500±12g, impacto com queda livre de uma altura de 
40mm e frequência de 10±0,5Hz (certificado de conformidade de 23 Março 2006); 

• Termo-Higrómetro Digital 4600. 

 

4.1.4.PROCEDIMENTO 

Os ensaios dos elementos construtivos foram realizados de acordo com a norma ISO 140-8:1997 e 
ISO 717-2:1996, sendo determinado o isolamento sonoro a sons de percussão entre espaços contíguos, 
ΔLw. 

Inicialmente, foram obtidos os tempos de reverberação da câmara reverberante R1 aquando dos 
ensaios. 

De seguida, determinou-se para a laje sem revestimento os valores do nível de pressão sonora para as 
diferentes frequências. 

Posteriormente, obteve-se para a laje flutuante com as diferentes densidades e espessuras do material 
resiliente, os valores do nível de pressão sonora para as diferentes frequências. 

Por fim, a partir destes diferentes parâmetros obteve-se os valores de eficácia para a laje flutuante com 
diferentes espessuras e densidades do material resiliente. 

 

4.1.5.RESULTADOS 

Os resultados apresentam-se em bandas de terços de oitava entre os 100 e os 5000 Hz em várias 
posições de microfone, de acordo com a normalização. 

Inicialmente, foram obtidos os tempos de reverberação da câmara reverberante R1 aquando dos 
ensaios, sendo os valores os seguintes: 
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Tempos de reverberação de R1

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

Freq. [Hz]

Tr
 [s

]

Tr [s] 17.2 14.1 14.0 13.1 12.3 12.3 11.9 10.9 10.6 9.5 8.8 7.9 7.2 6.5 5.8 4.8 3.9 3.2

100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000

 

Fig.25 – Tempos de Reverberação da câmara R1 

 

De seguida, para a laje sem revestimento os valores obtidos em laboratório para o nível de pressão 
sonora para as diferentes frequências foram: 

Laje sem revestimento

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

Frequências [Hz]

Ln
 [d

B
/(1

/3
oi

t.)
]

Ln[dB/(1/3oit.)] 63.8 63.6 67.2 73.9 74.8 71.9 75.0 74.9 76.3 76.9 75.8 76.7 77.1 76.5 76.5 75.1 73.3 71.5

100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000

 

Fig.26 – Valores do isolamento sonoro a sons de percussão da laje sem revestimento 

 

Já para a laje flutuante com as diferentes densidades e espessuras do material resiliente, os valores 
obtidos em laboratório para o nível de pressão sonora para as diferentes frequências foram: 
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Pavimento com isolante de 60 kg/m3 

20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
45.0
50.0

Freq. [Hz]

Ln
 [d

B
/(1

/3
oi

t.)
]

100mm 32.7 36.0 42.0 42.6 37.8 33.7 36.2 40.7 33.5 30.6 45.0 40.6 34.5 31.0 31.7 31.2 29.9 27.9

60mm 42.7 38.5 43.5 45.6 43.1 37.1 37.1 42.7 35.7 31.9 45.3 41.1 34.9 31.7 32.3 31.6 30.0 27.7

30mm 47.5 40.6 44.5 45.8 43.2 38.0 40.3 44.3 35.7 32.1 46.6 41.9 36.5 31.4 32.5 31.7 30.9 28.0

100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000

 

Fig.27–Valores do isolamento sonoro a sons de percussão do pavimento com o material de 60 kg/m3 do ensaio 1 

 

Pavimento com isolante de 90 kg/m3 

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

50.0

Freq. [Hz]

Ln
 [d

B
/(1

/3
oi

t.)
]

100mm 45.0 40.0 43.8 45.2 39.6 34.7 37.1 41.5 34.2 30.7 43.9 40.1 33.8 32.0 32.8 33.9 29.6 26.4

60mm 45.9 40.6 44.4 47.0 44.4 39.9 37.5 42.3 35.6 32.1 45.2 40.6 34.7 31.8 32.3 32.0 29.6 27.3

30mm 47.8 42.6 45.6 46.8 43.3 38.8 40.3 44.6 36.8 32.6 46.6 42.2 36.2 31.9 32.6 31.6 29.6 27.3

100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000

 

Fig.28–Valores do isolamento sonoro a sons de percussão do pavimento com o material de 90 kg/m3 do ensaio 1 
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Pavimento com isolante de 120 kg/m3 

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

Freq. [Hz]

Ln
 [d

B
/(1

/3
oi

t.)
]

100mm 49.7 42.2 45.6 49.9 46.4 40.3 39.8 43.1 35.2 31.0 45.2 41.1 35.0 31.5 32.2 31.0 30.5 27.5

60mm 49.1 41.4 46.1 47.7 46.1 41.9 39.3 41.8 35.5 31.7 45.5 41.4 36.0 31.7 32.3 31.5 30.7 27.1

30mm 48.7 44.0 48.5 50.9 45.5 40.8 42.5 46.7 39.8 34.3 46.6 42.3 38.0 32.1 32.6 30.7 31.0 28.1

100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000

 

Fig.29 – Valores do isolamento sonoro a sons de percussão do pavimento com o material de 120 kg/m3 do 
ensaio 1 

 

Pavimento com isolante de 200 kg/m3 

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

Freq. [Hz]

Ln
 [d

B
/(1

/3
oi

t.)
]

100mm 51.0 46.7 49.0 51.9 50.3 43.1 40.2 43.5 36.1 31.9 44.4 40.9 35.1 32.3 32.2 30.8 30.5 27.4

60mm 49.8 45.3 47.9 49.4 48.9 43.2 40.6 42.4 36.7 33.8 44.6 41.7 36.5 33.8 32.5 31.6 30.7 27.9

30mm 55.4 50.8 49.4 50.7 50.0 44.6 42.5 45.6 39.7 37.1 46.1 43.2 38.5 35.3 33.3 32.8 31.3 28.7

100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000

 

Fig.30 – Valores do isolamento sonoro a sons de percussão do pavimento com o material de 200 kg/m3 do 
ensaio 1 

 

De igual modo foram obtidos os seguintes valores de eficácia para a laje flutuante com diferentes 
espessuras e densidades do material resiliente: 
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Pavimento com isolante de 60 kg/m3 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

Freq. [Hz]

Δ
L 

(d
B

)

100mm 31.1 27.6 25.1 31.3 37.0 38.2 38.8 34.2 42.8 46.3 30.8 36.1 42.6 45.4 44.9 43.8 43.4 43.5

60mm 21.1 25.1 23.7 28.3 31.7 34.8 37.9 32.2 40.6 45.0 30.5 35.6 42.2 44.8 44.2 43.5 43.3 43.7

30mm 16.4 23.0 22.7 28.1 31.6 33.8 34.7 30.6 40.6 44.7 29.2 34.8 40.6 45.1 44.0 43.3 42.4 43.5

100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000

 
Fig.31 – Valores da redução sonora a sons de percussão do pavimento com o material de 60 kg/m3 do ensaio 1 

 

Pavimento com isolante de 90 kg/m3 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

Freq. [Hz]

Δ
L 

(d
B

)

100mm 18.8 23.7 23.4 28.7 35.1 37.1 37.9 33.4 42.1 46.1 32.0 36.6 43.3 44.4 43.8 41.2 43.7 45.0

60mm 17.9 23.0 22.7 26.9 30.4 31.9 37.5 32.6 40.7 44.7 30.6 36.1 42.4 44.7 44.3 43.0 43.7 44.1

30mm 16.0 21.1 21.6 27.1 31.5 33.1 34.8 30.4 39.5 44.2 29.3 34.5 40.9 44.5 44.0 43.5 43.7 44.2

100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000

 

Fig.32 – Valores da redução sonora a sons de percussão do pavimento com o material de 90 kg/m3 do ensaio 1 
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Pavimento com isolante de 120 kg/m3 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

Freq. [Hz]

Δ
L 

(d
B

)

100mm 14.1 21.4 21.5 24.0 28.4 31.5 35.2 31.9 41.1 45.8 30.6 35.6 42.0 44.9 44.4 44.1 42.8 44.0

60mm 14.7 22.2 21.1 26.2 28.7 30.0 35.7 33.2 40.8 45.2 30.4 35.3 41.1 44.8 44.3 43.6 42.6 44.4

30mm 15.2 19.6 18.7 23.0 29.3 31.0 32.5 28.3 36.5 42.6 29.2 34.4 39.0 44.4 44.0 44.4 42.3 43.4

100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000

 

Fig.33 – Valores da redução sonora a sons de percussão do pavimento com o material de 120 kg/m3 do ensaio 1 

 

Pavimento com isolante de 200 kg/m3 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

Freq. [Hz]

Δ
L 

(d
B

)

100mm 12.8 17.0 18.2 22.0 24.5 28.7 34.9 31.4 40.2 45.0 31.4 35.8 42.0 44.2 44.3 44.2 42.8 44.1

60mm 14.1 18.4 19.3 24.5 25.8 28.7 34.4 32.6 39.6 43.1 31.2 35.0 40.5 42.7 44.0 43.5 42.6 43.6

30mm 8.4 12.9 17.8 23.2 24.8 27.3 32.6 29.3 36.6 39.7 29.7 33.5 38.6 41.2 43.3 42.2 42.0 42.8

100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000

 

Fig.34 – Valores da redução sonora a sons de percussão do pavimento com o material de 200 kg/m3 do ensaio 1 

 

Sendo a partir destes obtidos os seguintes valores ajustados do índice de redução sonora para cada 
espessura e densidade: 
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Indice de Redução Sonora [dB] - Densidade de 60 kg/m3

35.5

36.0

36.5

37.0

37.5

38.0

38.5

39.0

39.5

40.0

40.5
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w
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30 mm 37.4

60 mm 39.1

100 mm 40.1

60 Kg/m3

 

Fig.35 – Valores do índice de redução sonora a sons de percussão do pavimento com o material de 60 kg/m3 do 
ensaio 1 

 

Indice de Redução Sonora [dB] - Densidade de 90 kg/m3

36.6

36.8

37.0

37.2

37.4

37.6

37.8

38.0
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w
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30 mm 37.0

60 mm 37.9

100 mm 37.8

90 Kg/m3

 

Fig.36 – Valores do índice de redução sonora a sons de percussão do pavimento com o material de 90 kg/m3 do 
ensaio 1 
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Indice de Redução Sonora [dB] - Densidade de 120 kg/m3
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30 mm 36.2

60 mm 36.7
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120 Kg/m3

 

Fig.37 – Valores do índice de redução sonora a sons de percussão do pavimento com o material de 120 kg/m3 
do ensaio 1 

 

Indice de Redução Sonora [dB] - Densidade de 200 kg/m3
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Fig.38 – Valores do índice de redução sonora a sons de percussão do pavimento com o material de 200 kg/m3 
do ensaio 1 
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4.1.6.ANÁLISE DE RESULTADOS 

A análise dos resultados referentes aos ensaios efectuados vai ser executada segundo dois critérios 
distintos, a evolução dos valores segundo a densidade e a sua evolução segundo as diferentes 
espessuras em cada densidade. 

 

4.1.6.1.Análise de resultados segundo a densidade 

Indice de Redução Sonora [dB] - Por Espessura e Densidade

30.0

32.0

34.0

36.0

38.0

40.0

42.0

∆L
w

 (d
B

)

60 Kg/ m3 37.4 39.1 40.1

90 Kg/ m3 37.0 37.9 37.8

120 Kg/ m3 36.2 36.7 37.1

200 Kg/ m3 33.4 36.1 35.8

30 mm 60 mm 100 mm

 

Fig.39 – Comparação dos valores do índice de redução sonora a sons de percussão do pavimento por densidade 
do ensaio 1 

 

Assim, segundo a observação do gráfico anterior pode constatar-se que para a mesma espessura, o 
valor do índice de redução diminui, consoante a densidade do material aumenta. Permitindo assim, 
concluir que a densidade que melhores resultados apresenta é a de 60 kg/m3. 

Passando agora, a uma análise mais aprofundada no que respeita aos valores da redução sonora em 
cada banda de frequência, obteve-se os seguintes gráficos: 
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Valores para a Espessura 30 mm

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

F requência (H z)

∆L
 (d

B
)

60 16.4 23.0 22.7 28.1 31.6 33.8 34.7 30.6 40.6 44.7 29.2 34.8 40.6 45.1 44.0 43.3 42.4 43.5

90 16.0 21.1 21.6 27.1 31.5 33.1 34.8 30.4 39.5 44.2 29.3 34.5 40.9 44.5 44.0 43.5 43.7 44.2

120 15.2 19.6 18.7 23.0 29.3 31.0 32.5 28.3 36.5 42.6 29.2 34.4 39.0 44.4 44.0 44.4 42.3 43.4

200 11.3 14.1 17.8 23.8 25.5 27.1 32.5 29.3 36.6 39.7 29.3 33.3 38.7 41.1 43.1 41.9 42.1 42.9

100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000

 

Fig.40 – Comparação dos valores da redução sonora a sons de percussão do pavimento com material de 30 mm 
do ensaio 1 

 

Valores para a Espessura 60 mm

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

F requência (H z)

∆L
 (d

B
)

60 21.1 25.1 23.7 28.3 31.7 34.8 37.9 32.2 40.6 45.0 30.5 35.6 42.2 44.8 44.2 43.5 43.3 43.7

90 17.9 23.0 22.7 26.9 30.4 31.9 37.5 32.6 40.7 44.7 30.6 36.1 42.4 44.7 44.3 43.0 43.7 44.1

120 14.7 22.2 21.1 26.2 28.7 30.0 35.7 33.2 40.8 45.2 30.4 35.3 41.1 44.8 44.3 43.6 42.6 44.4

200 16.2 19.0 18.9 24.8 26.5 28.6 34.5 32.9 39.4 43.0 31.0 35.1 40.5 42.3 43.9 43.3 42.4 43.7

100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000

 

Fig.41 – Comparação dos valores da redução sonora a sons de percussão do pavimento com material de 60 mm 
do ensaio 1 
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Valores para a Espessura 100 mm

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

F requência (H z)

∆L
 (d

B
)

60 31.1 27.6 25.1 31.3 37.0 38.2 38.8 34.2 42.8 46.3 30.8 36.1 42.6 45.4 44.9 43.8 43.4 43.5

90 18.8 23.7 23.4 28.7 35.1 37.1 37.9 33.4 42.1 46.1 32.0 36.6 43.3 44.4 43.8 41.2 43.7 45.0

120 14.1 21.4 21.5 24.0 28.4 31.5 35.2 31.9 41.1 45.8 30.6 35.6 42.0 44.9 44.4 44.1 42.8 44.0

200 13.3 17.2 18.0 22.6 24.5 28.5 34.9 31.5 39.9 44.8 31.1 36.0 42.2 44.0 44.2 43.9 42.7 44.2

100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000

 

Fig.42 – Comparação dos valores da redução sonora a sons de percussão do pavimento com material de 100 
mm do ensaio 1 

 

Deste modo, pode concluir-se que os gráficos apresentam uma constância no que respeita ao 
desenvolvimento da linha de valores para cada densidade. 

Constata-se que existem três diferentes zonas de frequências que podem ser caracterizadas. 

Assim, até aos 400 Hz, ou seja na zona das baixas frequências, a redução sonora tem um aumento 
consoante o aumento das frequências. 

Depois, no intervalo entre os 500 Hz e os 1600 Hz, ou seja na zona das médias frequências, assiste-se 
a uma certa irregularidade dos valores de redução sonora, não existindo neste intervalo de frequências 
uma relação clara entre as frequências e a redução sonora. Neste intervalo o valor máximo do índice 
de redução sonora ocorre para a frequência dos 800 Hz. Uma justificação para esta inconstância de 
valores pode passar pelo facto de não se ter utilizado uma lajeta de distribuição com o tamanho da 
amostra de material resiliente, algo que deverá ser analisado em investigações futuras. 

Por último, a partir dos 1600 Hz, ou seja na zona das altas frequências, o valor da redução sonora 
apresenta uma constancidade no seu valor, não alterando grandemente a sua grandeza consoante as 
frequências. 

Concluindo, pode-se dizer que este material oferece melhores resultados no que respeita ao isolamento 
a sons de percussão, quando é produzido com a menor densidade, a de 60 kg/m3, sendo que apresenta 
melhores características de isolamento para as altas frequências. 
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4.1.6.2.Análise de resultados segundo a espessura 

Indice de Redução Sonora [dB] - Por Densidade e Espessura

30.0

32.0

34.0

36.0

38.0

40.0

42.0

∆L
w

 (d
B

)

30 mm 37.4 37.0 36.2 33.4

60 mm 39.1 37.9 36.7 36.1

100mm 40.1 37.8 37.1 35.8

60 kg/ m3 90 kg/ m3 120 kg/ m3 200 kg/ m3

 

Fig.43 – Comparação dos valores do índice de redução sonora a sons de percussão do pavimento por espessura 
do ensaio 1 

 

A observação do gráfico anterior permite aferir que não existe uma relação constante entre o aumento 
da espessura e o aumento do valor do índice de redução sonora para as diferentes densidades. 

No entanto, se for analisado densidade a densidade pode-se constatar que para a densidade do material 
que apresenta melhores resultados no que respeita ao índice de redução sonora, a densidade de 60 
kg/m3, existe um aumento do índice consoante a espessura do material aumenta. Caso idêntico sucede 
para a densidade de 120 kg/m3. 

Por outro lado, para o caso da densidade de 90 kg/m3, constata-se que para as duas espessuras 
superiores não existe praticamente alteração do valor do índice de redução sonora, sendo mesmo o 
valor deste inferior para a espessura mais pequena. 

Por último, para a densidade de 200 kg/m3, é possível observar que o valor máximo do índice de 
redução sonora ocorre para o valor de espessura intermédio, não podendo ser atribuída nenhuma 
relação entre a espessura e o índice. 

Após as diferentes análises, conclui-se que este material oferece melhores resultados no que respeita 
ao isolamento a sons de percussão, quando é produzido com a menor densidade, a de 60 kg/m3, e 
quando apresenta a sua maior espessura, a de 100 mm, sendo que a nível das frequências apresenta 
melhores características de isolamento para as altas frequências.  

No entanto, deve ser referido que mesmo para valores de espessura 30 mm obtiveram-se resultados 
muito satisfatórios o que levou à intenção de investigar qual o comportamento do material para 
camadas de espessura mais reduzidas. Desta forma, seguidamente apresentam-se os resultados 
experimentais obtidos para espessuras inferiores a estas. 
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4.2. ENSAIOS AO MATERIAL RESILIENTE COM ESPESSURAS MENORES SOB LAJETA DE 
DISTRIBUIÇÃO  

 

Fig.44 – Aspecto construtivo do ensaio 2 

 

4.2.1.PROCEDIMENTO 

Os ensaios dos elementos construtivos foram realizados de acordo com a norma ISO 140-8:1997 e 
ISO 717-2:1996, sendo determinado o isolamento sonoro a sons de percussão entre espaços contíguos, 
ΔLw. 

O procedimento adoptado para estes ensaios foi o seguido para os anteriores, sendo que as amostras 
ensaiadas apresentavam as dimensões de 1.0x1.0 m, variando a sua espessura (5 e 10 mm) e a sua 
densidade (60, 90, 120 e 200 kg/m3). Estas foram pousadas no pavimento e colocadas sobre estas uma 
lajeta de distribuição de 50 mm. 

 

4.2.2.RESULTADOS 

Os resultados apresentam-se em bandas de terços de oitava entre os 100 e os 5000 Hz em várias 
posições de microfone, de acordo com a normalização. 

Assim, foram obtidos os seguintes valores de eficácia para a laje flutuante com diferentes espessuras e 
densidades do material resiliente: 

Pavimento com isolante de 60 kg/m3

0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0

Freq. [Hz]

Δ
L 

(d
B

)

5 mm 5.1 2.0 0.0 5.0 7.2 19.6 26.0 23.1 32.1 38.2 26.9 30.4 34.6 41.7 44.3 45.5 49.3 50.2

10 mm 10.9 6.3 2.8 8.5 11.8 23.8 29.7 27.3 34.9 39.4 27.3 32.3 37.8 42.6 46.1 46.5 50.5 51.3

100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000

 

Fig.45 – Valores da redução sonora a sons de percussão do pavimento com o material de 60 kg/m3 do ensaio 2 
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Pavimento com isolante de 90 kg/m3

0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0

Freq. [Hz]

Δ
L 

(d
B

)

5 mm 8.1 0.7 0.0 4.9 7.8 20.2 25.1 23.9 33.0 38.4 26.6 31.1 36.7 41.6 44.4 45.5 49.2 50.5

10 mm 9.9 6.7 4.6 9.7 11.7 23.7 30.0 26.8 36.1 39.8 28.9 32.9 39.8 42.5 46.5 46.4 49.6 51.2

100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000

 

Fig.46 – Valores da redução sonora a sons de percussão do pavimento com o material de 90 kg/m3 do ensaio 2 

 

Pavimento com isolante de 120 kg/m3

0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0

Freq. [Hz]

Δ
L 

(d
B

)

5 mm 4.2 0.0 0.0 3.5 6.3 18.8 24.4 21.8 31.6 37.3 28.7 31.6 37.9 41.6 44.1 44.5 48.2 50.3

10 mm 6.8 1.4 0.9 7.0 10.0 22.2 26.8 23.8 33.9 38.1 29.1 32.4 39.3 41.4 45.6 46.3 49.0 50.4

100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000

 

Fig.47 – Valores da redução sonora a sons de percussão do pavimento com o material de 120 kg/m3 do ensaio 2 
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Pavimento com isolante de 200 kg/m3

0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0

Freq. [Hz]

Δ
L 

(d
B

)

5 mm 7.0 0.0 0.0 1.3 5.1 16.8 23.1 20.6 31.3 35.8 25.6 28.2 35.8 40.2 43.9 45.1 47.8 49.9

10 mm 5.5 0.5 0.7 6.8 9.8 21.4 26.4 22.3 33.1 37.1 29.0 32.1 40.2 40.3 44.6 45.2 48.6 50.8

100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000

 

Fig.48 – Valores da redução sonora a sons de percussão do pavimento com o material de 200 kg/m3 do ensaio 2 

 

Sendo a partir destes obtidos os seguintes valores ajustados do índice de redução sonora para cada 
espessura e densidade: 

Índice de Redução Sonora [dB]

0
5

10
15
20
25
30

Densidade [kg/m3]

Δ
Lw

 (d
B

)

5 mm 22.1 22.1 21.2 21.0

10 mm 25.9 26.9 22.8 22.5

60 90 120 200

 

Fig.49 – Valores do índice de redução sonora a sons de percussão do pavimento para as diferentes densidades 
do ensaio 2 
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4.2.3.ANÁLISE DE RESULTADOS 

Assim, segundo a observação do gráfico anterior pode constatar-se que para a espessura de 5 mm, o 
valor do índice de redução praticamente não se altera, existindo apenas um ligeiro decréscimo 
consoante a densidade do material aumenta.  

Por outro lado, para a espessura de 10 mm verifica-se que não existe uma relação directa entre a 
densidade e o valor do índice de redução sonora, sendo que o máximo valor ocorre para um densidade 
intermédia, a de 60 kg/m3. 

Já no que respeita, à comparação dos valores do índice de redução sonora para espessuras diferentes, 
confirma-se que para a maior espessura os valores do índice de redução sonora são superiores, 
apresentando no entanto, para os diferentes casos de densidade, aumentos que podem ser considerados 
pouco relevantes quando se fala no dobro da espessura. 

Deste modo, conclui-se que a teoria adiantada aquando da discussão dos resultados dos primeiros 
ensaios, na qual se dizia que mesmo para valores de espessura reduzida se obteve resultados muito 
satisfatórios, contínua válida. 

Assim, é com base nesta teoria que se vai investigar qual o comportamento do material com uma 
camada de espessura reduzida, mas desta vez sob um pavimento de madeira, um outro caso possível 
de aplicação. Apresentam-se, de seguida, os resultados experimentais sobre este novo caso. 

  

4.3.ENSAIOS AO MATERIAL RESILIENTE SOB PAVIMENTO DE MADEIRA 

 

Fig.50 – Aspecto construtivo do ensaio 3 

 

4.3.1.PROCEDIMENTO 

Os ensaios dos elementos construtivos foram realizados de acordo com a norma ISO 140-8:1997 e 
ISO 717-2:1996, sendo determinado o isolamento sonoro a sons de percussão entre espaços contíguos, 
ΔLw. 

O procedimento adoptado para estes ensaios foi o seguido para os anteriores, sendo que a amostra 
ensaiada apresentava as dimensões de 1.0x1.0 m, com a espessura de 20 mm e densidade de 120 
kg/m3. Esta foi pousada no pavimento e colocada sobre ela um pavimento de madeira de 8 mm. 

 

4.3.2.RESULTADOS 

Os resultados apresentam-se em bandas de terços de oitava entre os 100 e os 5000 Hz em várias 
posições de microfone, de acordo com a normalização. 
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Assim, para a laje sem revestimento os valores obtidos em laboratório para o nível de pressão sonora 
para as diferentes frequências foram os apresentados para o ensaio da amostra sob a lajeta de 
distribuição, assim como, os valores do tempo de reverberação da câmara R1. 

Por sua vez, para a laje flutuante com o material resiliente sob o pavimento de madeira, os valores 
obtidos em laboratório para o nível de pressão sonora para as diferentes frequências foram: 

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

Freq. [Hz]

Ln
 [d

B
/(1

/3
oi

t.)
]

20mm 60.9 60.9 64.4 73.6 61.5 57.7 51.7 46.2 43.6 44.0 39.5 33.5 28.7 27.7 26.0 25.8 25.4 21.9

100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000

 

Fig.51 – Valores do isolamento sonoro a sons de percussão do pavimento do ensaio 3 

 

Assim, foi obtido os seguintes valores de eficácia para esta laje flutuante: 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

Freq. (Hz)

Δ
L 

(d
B

)

20mm 2.9 2.8 2.7 0.3 13.3 14.2 23.3 28.7 32.7 32.9 36.3 43.2 48.4 48.7 50.6 49.3 47.9 49.6

100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000

 

Fig.52 – Valores da redução sonora a sons de percussão do pavimento do ensaio 3 
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A partir destes resultados foi obtido o valor ajustado do índice de redução sonora, ΔLw, que é de 22 
dB. 

 

4.3.3.ANÁLISE DE RESULTADOS 

A análise dos resultados a este tipo de laje flutuante será executada comparativamente com os valores 
obtidos para a laje flutuante com a lajeta de distribuição. 

Desta forma, segundo a análise dos valores obtidos nos ensaios realizados com a lajeta de distribuição, 
foi possível constatar que existem três diferentes zonas de frequências que podem ser caracterizadas.  

A primeira até aos 400 Hz, na zona das baixas frequências, a segunda no intervalo entre os 500 Hz e 
os 1600 Hz, na zona das médias frequências, e a terceira a partir dos 1600 Hz, ou seja na zona das 
altas frequências. 

Para o caso dos ensaios com o pavimento de madeira, verificou-se a existência de igual número de 
zonas de caracterização, no entanto, as frequências em causa alteram-se, assim como, o 
comportamento da evolução dos valores da redução sonora. 

Assim, é possível observar, que ao contrário dos ensaios com lajeta de distribuição, a primeira zona de 
frequências ocorre até aos 200 Hz, na qual os valores da redução sonora são reduzidos e com valores 
aproximadamente constantes para as diferentes frequências. 

De seguida, na zona entre os 250 Hz e os 1600 Hz, verifica-se o aumento dos valores da redução 
sonora com o aumento das frequências. 

Por último, a partir dos 1600 Hz, o valor da redução sonora apresenta-se com uma certa uma 
constância, apresentando neste patamar os valores mais elevados no que respeita à eficácia de 
isolamento como acontecia nos ensaios com a lajeta de distribuição. No entanto, apresenta valores 
superiores, uma vez que, para os ensaios com lajeta de distribuição, neste patamar, os valores 
variavam entre os 40 e os 45 dB, para as diferentes densidades e espessuras do material resiliente, e 
para os ensaios com pavimento em madeira os valores variam entre os 48 e 51 dB, aproximadamente. 

Desta forma, conclui-se que para altas frequências o pavimento em madeira apresenta melhores 
resultados de redução sonora do que os ensaios com lajeta de distribuição.  

Para as baixas frequências verifica-se o contrário, sendo melhor o desempenho da laje flutuante com a 
lajeta de distribuição. 

E por último, para a zona das médias frequências não existe uma conclusão tão obvia de resultados, 
sendo necessário para cada frequência específica estudar o valor da redução sonora de forma a saber 
qual a solução que melhores resultados apresenta. 
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5 
MODELOS DE SIMULAÇÃO 

 
 
5.1.FUNDAMENTAÇÃO DOS MODELOS 

Este capítulo tem como principal objectivo a verificação da aplicabilidade de alguns dos métodos 
estimativos, devidamente expostos no capítulo III, tanto para a determinação do índice de isolamento 
sonoro a sons de percussão, como do índice de redução sonora para os sons de percussão em 
elementos de compartimentação horizontal. 

Deste modo, para a determinação do índice de isolamento sonoro a sons de percussão em elementos de 
compartimentação horizontal optou-se por uma solução de um pavimento constituído apenas por uma 
laje de betão, sendo aplicado neste dois dos modelos teóricos descritos, mais concretamente o método 
do invariante Rw+Ln,w e o método de R. Josse.  

Para a validação destes métodos e de forma a possibilitar identificar a variância de valores será, 
posteriormente, feita uma análise comparativa com os resultados obtidos experimentalmente. 

Por outro lado, para a determinação do índice de redução sonora para os sons de percussão em 
elementos de compartimentação horizontal adoptou-se uma solução de laje flutuante. Nesta solução o 
pavimento é constituído por uma laje de betão sobre a qual assenta uma camada de material resiliente 
em espuma de poliuretano, a qual, por sua vez, se encontra sob uma lajeta de distribuição.  

Para esta solução será utilizado o método descrito na EN 12354-2:2000 o qual permitirá determinar 
teoricamente o valor do índice de redução sonora.  

Por último, este valor será comparado com os valores obtidos experimentalmente, permitindo, desta 
forma, validar e avaliar numericamente este método de simulação. 

    

5.2.MODELO DE SIMULAÇÃO PARA PAVIMENTO DE REFERÊNCIA 

Para a caracterização acústica ao nível dos sons de percussão do elemento de compartimentação 
horizontal de referência, ou seja, para o pavimento constituído apenas por uma laje de betão de 14cm 
de espessura, optou-se pela aplicação de dois dos modelos teóricos descritos anteriormente. 
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A decisão de utilizar estes modelos ficou ligada à necessidade de validação dos valores obtidos com os 
dois diferentes casos e de ainda poder aferir da variação dos mesmos de acordo com o modelo 
utilizado. 

Assim, começar-se-á por obter o valor do índice de isolamento sonoro a ruídos de percussão através 
do método do invariante Rw+Ln,w. De seguida este será comparado com os valores obtidos através do 
método de R. Josse. Por último, ambos serão comparados com o valor obtido experimentalmente de 
forma a validar estes métodos de simulação. 

 

5.2.1.CARACTERIZAÇÃO DO PAVIMENTO DE REFERÊNCIA 

 
Fig.53 – Esquema construtivo do pavimento de referência 

 

Quadro 5 – Características do pavimento de referência 

Pavimento de referência 
h= 0.14 m 
ρ= 2400 kg/m3 
υ = 0.1 
E= 31 Gpa 

 

FREQUÊNCIA CRÍTICA: 

D
mcfc

π2

2

=   (5.1.) 

 

 

22
2

3

/.7160269.36
)1(12

smkgEhD =
−

=
υ

  (5.2.) 

 
2/336* mkghm == ρ   (5.3.) 
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Hzfc 128
7160269.36

336
2

3432

==
π

  (5.4.) 

 

 
5.2.2.MÉTODO DO INVARIANTE Rw+LN,w 

Como descrito anteriormente no capítulo III, para a determinação do isolamento sonoro a ruídos de 
percussão através deste método torna-se necessário conhecer, previamente, o valor do índice de 
isolamento sonoro a sons aéreos do elemento de compartimentação e o valor global de Rw+Ln,w. 

 

DETERMINAÇÃO DE RW: 

Começando pela determinação do valor de Rw, este vai ser obtêm-se através dos métodos empíricos 
descritos na EN 12354. 

 

Método empírico EN 12354: 42)log(5.37w −= mR       2/150 mkgmse >⎯→⎯   (5.5.) 

           dBRw 7.52=  
 
DETERMINAÇÃO DO VALOR GLOBAL DE R+LN: 

De seguida, o valor global de R+Ln é obtido através dos valores de R+Ln por bandas 1/1 ou 1/3 de 
oitava através da seguinte expressão: 

σlog10log30 −+=+ fKLnR   (5.6.) 

sendo K igual a 38 caso se trate de bandas de 1/3 de oitava, ou 43 caso sejam bandas de 1/1 oitava. 

 

VALORES POR 1/3 OITAVA: 

Quadro 6 – Valores do R+Ln por 1/3 oitava 

f (Hz) 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000
R+Ln= 98.0 100.9 104.1 107.0 109.9 112.9 116.1 119.0 122.0 125.1 128.0 130.9 134.1 137.0 139.9 142.9 146.1 149.0  

 

Assim, os valores do nível de pressão sonora para as diferentes frequências são: 
Quadro 7 – Valores do Ln por 1/3 oitava pelo Método do Invariante 

f (Hz) 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000
Ln(dB/1/3oit) 50.3 53.2 56.4 59.3 62.2 65.2 68.3 71.2 74.2 77.4 80.3 83.2 86.4 89.3 92.2 95.2 98.3 101.2  

 

VALORES POR 1/1 OITAVA: 

Quadro 8 – Valores do R+Ln por 1/1 oitava 

f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 
R+Ln= 105.9 114.9 124.0 133.0 142.0 151.1 
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Sendo os valores do nível de pressão sonora para as diferentes frequências: 

Quadro 9 – Valores do Ln por 1/1 oitava pelo Método do Invariante 

f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 
Ln (dB/oit)= 53.2 62.2 71.2 80.3 89.3 98.3 

 
 
DETERMINAÇÃO DE LN MÉDIO: 

Uma vez que se utilizou o índice de isolamento sonoro a sons aéreos na expressão de R+Ln por banda 
de frequência, vai existir uma certa linearidade no que respeita à evolução dos valores do nível de 
pressão sonora para as diferentes frequências. Desta forma o valor que se obteria para índice de 
isolamento sonoro a sons de percussão, Ln,w, seria desajustado comparativamente com os valores 
obtidos segundo os outros métodos, assim optou-se por fazer a comparação entre métodos pelos 
valores do nível de pressão sonora médio no espaço receptor.  

O nível de pressão sonora médio pode ser obtido através de duas formas, pela média aritmética: 

i
Ln

Ln i
médio

∑=   (5.7.) 

Ou através da média energética onde: 

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛= ∑ 1010*1log10

iLn

i
Lnmédio   (5.8.) 

MÉDIA ARITMÉTICA: 

Assim, o valor do nível de pressão sonora médio a sons de percussão, calculado de acordo com o 
especificado anteriormente, é de 70.8dB para valores de 1/3 de oitava e de 75.7dB para valores de 1/1 
oitava. 

MÉDIA ENERGÉTICA: 

Para este caso, o valor do nível de pressão sonora médio a sons de percussão apresenta um valor de 
86.7dB para valores de 1/3 de oitava e de 91.1dB para valores de 1/1 oitava. 

 

5.2.3.MÉTODO DE R. JOSSE 

Como referido no capítulo III, para determinar o isolamento sonoro a ruídos de percussão através deste 
método torna-se necessário, primeiramente, determinar a área de absorção sonora equivalente do 
recinto receptor (A) através dos tempos de reverberação para as diferentes frequências, obtidos 
experimentalmente: 

Quadro 10 – Valores dos Tempos de reverberação e das áreas de absorção equivalente 
Freq. (Hz) 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000

TR (s) 17.2 14.1 14.0 13.1 12.3 12.3 11.9 10.9 10.6 9.5 8.8 7.9 7.2 6.5 5.8 4.8 3.9 3.2
A (m2) 2.03 2.48 2.48 2.67 2.82 2.83 2.93 3.20 3.28 3.68 3.94 4.43 4.84 5.33 6.04 7.30 8.90 11.00  
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De seguida, imprescindível o cálculo da força eficaz provocada pela máquina de percussão. Como a 
força provocada por esta máquina pode ser descrita como uma força alternada e sinusoidal, o cálculo 
do quadrado do valor eficaz da força, 2

efF  , é dado por:  

dtF
tt

t

t
∫−

2

1

2

12 )(
1

  (5.9.) 

Desta forma, e de acordo com os requisitos relativos à normalização deste tipo de máquinas, sabe-se 
que, são compostas por 5 martelos alinhados de 500 g (4,905 N) cada, que caem livremente de uma 
altura de 40 mm, e apresentando a máquina uma cadência de 10 choques por segundo, ou seja 1 
choque em cada 0,1 segundo.   

( ) dtFef ∫=
1.0

0

22 5*905.4
)1.0(

1
  (5.10.) 

 
22 48.601 NFef =   (5.11.) 

 

Por fim, determina-se o nível de pressão para as diferentes frequências no espaço receptor através da 
expressão: 

A
fh

fF
Ln cref log10log1092 22

2

−+=
ηρ

  (5.12.) 

 

VALORES POR 1/3 OITAVA: 

Quadro 11 – Valores do Ln por 1/3 oitava pelo Método de R. Josse 
Freq. (Hz) 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000

Ln (dB/1/3oit) 87.3 85.4 84.3 83.1 81.9 80.8 79.6 78.3 77.2 75.7 74.4 72.9 71.4 70.1 68.5 66.7 64.8 62.9  

 

VALORES POR 1/1 OITAVA: 

Quadro 12 – Valores do Ln por 1/1 oitava pelo Método de R. Josse 

Freq. (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 
Ln (dB) 85.4 81.9 78.3 74.4 70.1 64.8 

 

DETERMINAÇÃO DE LN MÉDIO: 

MÉDIA ARITMÉTICA: 

Assim, o valor do nível de pressão sonora médio a sons de percussão, calculado de acordo com o 
especificado anteriormente, é de 75.9dB para valores de 1/3 de oitava e de 75.8dB para valores de 1/1 
oitava. 
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MÉDIA ENERGÉTICA: 

Para este caso, o valor do nível de pressão sonora médio a sons de percussão apresenta um valor de 
80.4dB para valores de 1/3 de oitava e de 80.1dB para valores de 1/1 oitava. 

 

5.2.4.MÉTODO EXPERIMENTAL 

De forma a possibilitar uma validação dos valores obtidos teoricamente pelos métodos anteriores 
foram executados ensaios de acordo com a norma 140-6:1998 ao elemento de compartimentação em 
estudo sendo obtido os seguintes resultados por 1/3 oitava: 

Quadro 13 – Valores do Ln por 1/3 oitava pelo Método de Experimental 
Freq. (Hz) 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000

Ln (dB) 63.81 63.65 67.17 73.92 74.79 71.86 75.02 74.94 76.31 76.85 75.81 76.7 77.09 76.47 76.54 75.07 73.3 71.49  
 

VALORES POR 1/1 OITAVA: 

Quadro 14 – Valores do Ln por 1/1 oitava pelo Método de Experimental 

Freq. (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 
Ln (dB) 70.0 78.5 80.2 81.2 81.5 78.3 

 

DETERMINAÇÃO DE LN MÉDIO: 

MÉDIA ARITMÉTICA: 

O valor do nível de pressão sonora médio a sons de percussão é de 73.4dB para valores de 1/3 de 
oitava e de 78.3dB para valores de 1/1 oitava. 

MÉDIA ENERGÉTICA: 

Para este caso, o valor do nível de pressão sonora médio a sons de percussão apresenta um valor de 
74.7dB para valores de 1/3 de oitava e de 79.4dB para valores de 1/1 oitava. 

 

5.2.5.ANÁLISE DE RESULTADOS 

Após a realização destes três métodos para a determinação do valor do nível de pressão sonora médio 
a sons de percussão é possível fazer uma análise comparativa dos mesmos através do seguinte quadro: 

Quadro 15 – Comparação dos Valores do Ln médio pelos diferentes métodos 

Ln médio 
Média aritmética 

(1/3 oitava) 

Média aritmética 

(1/1 oitava) 

Média energética 

(1/3 oitava) 

Média energética 

(1/1 oitava) 

Mét. Invariante 70.8 75.7 86.7 91.1 

Mét. R. Josse 75.9 75.8 80.4 80.1 

Mét. 
Experimental 

73.4 78.3 74.7 79.4 

Δ 5.1 2.6 12.0 11.7 
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Assim, após a análise dos diferentes valores obtidos pode concluir-se que a forma mais correcta de 
obter o valor do nível de pressão sonora médio a sons de percussão é através da média aritmética por 
1/1 oitava, uma vez que é aquele que apresenta uma menor variação do seu valor obtido pelos três 
diferentes métodos aplicados. 

Por outro lado, conclui-se que os valores médios obtidos aritmeticamente são mais próximos entre si 
do que aqueles obtidos através da média energética, a qual é mais aplicável para o caso da obtenção do 
nível sonoro global em que intervenham diversas fontes em simultâneo. 

 

5.3.MODELO DE SIMULAÇÃO DA REDUÇÃO SONORA DA LAJE FLUTUANTE 

Para a caracterização acústica ao nível da redução sonora da laje flutuante optou-se pela aplicação do 
método de simulação descrito na EN 12354-2:2000. Neste caso o pavimento é constituído por uma laje 
de betão de 14cm de espessura, por uma camada de material resiliente em espuma de poliuretano com 
espessura e densidade variável e por uma lajeta de distribuição com 5cm de espessura. 

Assim, começar-se-á por obter o valor da eficácia da laje flutuante através do método descrito na EN 
12354-2:2000, sendo posteriormente comparado com os valores obtidos experimentalmente de forma 
a validar este método de simulação. 

 

5.3.1.CARACTERIZAÇÃO DA LAJE FLUTUANTE: 

 
Fig.54 – Esquema construtivo da laje flutuante 

 
Quadro 16 – Características da laje flutuante 

Laje flutuante 

ρ lajeta= 2000 kg/m3 
ρ laje= 2400 kg/m3 

 
5.3.2.MÉTODO EN 12354-2:2000 

Como descrito no capítulo III, para a determinação do índice de redução sonora a ruídos de percussão 
através do método descrito na EN 12354-2:2000 torna-se necessário conhecer, previamente, o valor da 
rigidez dinâmica da camada resiliente, para que conjuntamente com a massa específica da lajeta 
flutuante seja possível determinar a frequência de ressonância do conjunto. 
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DETERMINAÇÃO DA RIGIDEZ DINÂMICA DA CAMADA RESILIENTE A PARTIR DO ENSAIO DESCRITO NA NORMA DIN 

ISO 1798: 

Quadro 17 – Rigidez dinâmica para diferentes densidades e espessuras da camada resiliente 

Dens idade  Aparente [kg/m3] E médio [N/m
2] E spessura  [mm] R igidez  dinâmica  [MN/m3]

30 4.1
60 2.0
100 1.2
30 4.2
60 2.1
100 1.3
30 7.0
60 3.5
100 2.1
30 16.4
60 8.2
100 4.9

121906.9

125785.9

208896.5

492040.0

60

90

120

200

 

 

DETERMINAÇÃO DA FREQUÊNCIA DE RESSONÂNCIA DO SISTEMA (LAJETA FLUTUANTE-CAMADA RESILIENTE): 

Mq
s

Mq
sf '160'500

0 ≈=
π

  (5.13.) 

Quadro 18 – Frequências de ressonância para diferentes densidades e espessuras da camada resiliente 

ρ [kg/m3] e [mm] 0f  [Hz] 

60 
30 32 

60 23 
100 18 

90 
30 33 
60 23 

100 18 

120 
30 42 

60 30 
100 23 

200 
30 64 

60 46 
100 35 

 

DETERMINAÇÃO DA REDUÇÃO SONORA DAS DIFERENTES BANDAS: 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=Δ

0

log30
f
fL   (5.14.) 
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Quadro 19 – Índice de redução sonora ajustado para diferentes densidades e espessuras da camada resiliente 
pelo método EN 12354-2:2000 

ρ [kg/m3] e [mm] ΔLw [dB] 

60 
30 38.8 
60 43.1 

100 46.3 

90 
30 38.4 
60 43.1 

100 46.3 

120 
30 35.3 
60 39.7 

100 43.1 

200 
30 29.8 
60 34.1 

100 37.6 
 

 

5.3.3.MÉTODO EXPERIMENTAL 

Para permitir uma correcta análise à aplicabilidade deste método teórico, utiliza-se os resultados 
obtidos para o índice de redução sonora normalizado através dos ensaios descritos anteriormente. 

Quadro 20 – Índice de redução sonora para diferentes densidades e espessuras da camada resiliente obtido 
experimentalmente 

ρ [kg/m3] e [mm] ΔLw [dB] 

60 
30 37.4 
60 39.1 
100 40.1 

90 
30 37.0 
60 37.9 
100 37.8 

120 
30 36.2 
60 36.7 
100 37.1 

200 
30 33.4 
60 36.1 
100 35.8 

 

5.3.4.ANÁLISE DE RESULTADOS 

Deste modo, torna-se possível fazer uma análise comparativa dos valores obtidos teórica e 
experimentalmente, através do seguinte tabela: 
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Quadro 21 – Comparação dos Valores do ΔLw obtidos pelos diferentes métodos 

ρ [kg/m3] e [mm] s' [MN/m3] fo [Hz] ΔLw [dB] ΔLw exp[dB] Δ 

60 
30 4.1 32 38.8 37.4 1.4 
60 2.0 23 43.1 39.1 4.0 

100 1.2 18 46.3 40.1 6.2 

90 
30 4.2 33 38.4 37.0 1.4 
60 2.1 23 43.1 37.9 5.2 

100 1.3 18 46.3 37.8 8.5 

120 
30 7.0 42 35.3 36.2 0.9 
60 3.5 30 39.7 36.7 3.0 

100 2.1 23 43.1 37.1 6.0 

200 
30 16.4 64 29.8 33.4 3.6 
60 8.2 46 34.1 36.1 2.0 

100 4.9 35 37.6 35.8 1.8 
 

 

Assim, pode concluir-se que existe uma variância entre os valores obtidos consoante a espessura e a 
densidade do material resiliente.  

No que respeita à espessura, verifica-se em quase todas as densidades, que os valores obtidos 
teoricamente são mais afastados dos valores experimentais para a maior espessura, a de 100 mm, e são 
mais próximos para a espessura mais pequena, a de 30 mm, sendo a excepção a densidade de 200 
kg/m3 na qual a espessura de 60 mm é a que apresenta valores mais aproximados. 

Já para a densidade, os resultados são mais próximos para o valor de densidade de 120 kg/m3, sendo 
que o inverso ocorre para o valor de densidade 90 kg/m3. 

Por fim, pode-se então concluir que, no caso do material resiliente estudado, o valor mais aproximado 
entre os resultados teóricos e experimentais obtidos ocorre para a solução com densidade de 120 kg/m3 
com uma espessura de 30 mm. Apresentando neste caso a variância um valor de 0.9 dB, o que pode 
ser considerado como um valor muito bom de aproximação entre os diferentes métodos.   
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6 
ANÁLISE AO MERCADO 

 
 

6.1.INTRODUÇÃO 

Neste capítulo vai ser apresentado um estudo feito às diferentes ofertas de materiais resilientes, 
aplicáveis em lajes flutuantes, presentes no mercado. 

Inicialmente, serão descritos uma série de diferentes tipos de materiais que se encontram no mercado 
produzidos por diferentes marcas. 

De seguida, serão apresentadas as diferentes características destes materiais, permitindo assim, ficar a 
conhecer as suas principais vantagens e inconvenientes na aplicação destes. 

Por último, será feita uma comparação dos diferentes produtos com o material alvo deste estudo, 
possibilitando averiguar a sua aplicabilidade em mercado e as grandes diferenças para os produtos 
existentes. 

 

6.2.DIFERENTES TIPOS DE MATERIAIS EXISTENTES NO MERCADO 

Como referido anteriormente no capítulo III, os materiais resilientes podem ser de diferentes tipos, 
sendo aqui agrupados em dois grandes grupos: constituídos por fibras minerais e os constituídos por 
fibras vegetais. 

Dentro do grupo das fibras minerais pode encontrar-se os materiais constituídos por lã de rocha e por 
lã de vidro, existindo uma ampla oferta no mercado deste tipo de produtos. 

Já no grupo das fibras minerais, encontra-se materiais como o poliestireno, o polietileno, o 
poliuretano, os aglomerados de cortiça, as fibras de coco e as borrachas e esponjas recicladas. 

 

6.2.1.FIBRAS MINERAIS 

No que respeita às fibras minerais, lã de rocha ou de vidro, pode encontrar-se diversas soluções para o 
isolamento a ruídos de percussão.  
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A lã de rocha provém de fibras minerais de rocha vulcânica, apresentando boas características de 
isolamento acústico. Para este tipo de material usou-se como exemplo a solução designada por 
PAINEL PST®, comercializada pela empresa ISOVER®. 

 
Fig.55 – PAINEL PST® (Imagem retirada do catálogo Painel PST- ISOVER) 

 

A comercialização deste produto é realizada através de painéis de lã de rocha incombustível de 
estrutura orientada e com densidade muito elevada (220 kg/m3), com 22 mm de espessura e com uma 
das faces com uma lâmina protectora de plástico. 

Já a lã de vidro, é uma lã mineral que tem como matéria-prima a areia. Para este tipo de material usou-
se como exemplo a solução PF ARENA®, também ela comercializada pela empresa ISOVER®. Esta 
solução apresenta uma densidade de 80 kg/m3 e uma espessura de 15 mm, sendo recomendado a 
aplicação de uma lâmina de polietileno na face superior com 0,2 mm de espessura. 

 
Fig.56 – PF ARENA ® (Imagem retirada do catálogo Painel PF ARENA- ISOVER) 

 

6.2.2.FIBRAS VEGETAIS 

Passando agora para os materiais de fibras vegetais, estes podem ser de diferentes tipos desde o 
poliestireno, o polietileno, o poliuretano, os aglomerados de cortiça e as fibras de coco, até às 
borrachas e esponjas recicladas. 

O poliestireno é uma resina sintética que pode ser modificada sendo apresentada de diferentes formas. 
A mais usual é poliestireno expandido que é produzido a partir do petróleo, consistindo na 
polimerização do estireno ao qual é adicionado um agente expansor e tem como principal 
característica o seu baixo peso específico. Uma solução deste tipo é o NEOPOR® fabricado pela 
BASF®. Este produto apresenta uma densidade de 20 kg/m3, e diferentes espessuras sendo a estudada 
a de 40 mm.  
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Fig.57 – NEOPOR® (Imagem retirada do catálogo NEOPOR- BASF) 

 

O polietileno, como o próprio nome indica, é um polímero do etileno, que é um gás extraído do 
petróleo. No processo de polimerização forma-se dois tipos diferentes de polietileno, o polietileno de 
baixa densidade e o polietileno de alta densidade.  

Neste caso foram estudados os dois tipos. O polietileno de baixa densidade estudado foi o produto 
ETHAFOAM 222-E®, que é uma manta de espuma de polietileno extrudido da empresa DOW® que 
apresenta duas espessuras comerciais, a de 3 mm e 5 mm, sendo que a estudada foi a de 3 mm com 
uma densidade de 35 kg/m3. 

 

Fig.58 – ETHAFOAM 222-E ® (Imagem retirada do catálogo ETHAFOAM 222-E- DOW) 

 

Já o polietileno de alta densidade estudado, foi o que dá pelo nome comercial de REDSON®, sendo 
distribuído pela SOTECNISOL®. Este material é uma folha de polietileno expandido que apresenta 
uma densidade de 4000 kg/m3 e é comercializado segundo diversas espessuras, sendo a de 8 mm a 
estudada. 

Passando agora para os aglomerados de cortiça, nos quais o tipo de cortiça usada é a de aglomerado 
negra expandida, esta é um produto vegetal, no qual não são utilizados quaisquer agentes sintéticos, 
sendo apenas utilizado vapor de água. No entanto, não foi possível encontrar nenhum produto presente 
no mercado que permitisse o seu enquadramento segundo os critérios de comparação usados. 
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Fig.59 – ISOCOR ® (Fonte: www.isocor.pt) 

 

No que respeita aos materiais à base de fibras de coco, estas provêm do próprio fruto. Estas fibras 
encontram-se sob a casca do coco e para poderem ser utilizadas é necessário serem submetidas a um 
processo semelhante à espadelagem do linho. Estas fibras apresentam uma elasticidade muito grande, 
maior que nas outras fibras vegetais. Neste caso, o produto estudado é o produzido pela empresa 
AMORIM®, apresentando uma densidade de 115 kg/m3 e uma espessura de 10 mm. 

 
Fig.60 – Material resiliente à base de fibras de coco (Imagem retirada de: Natural vegetal fibbers as a new 

resilient layer for floating floors) 

 

Por fim, existem ainda os materiais resilientes formados por borrachas e esponjas recicladas. Estas 
apresentam duas características principais, a possibilidade de reutilização de materiais e ainda, no caso 
borracha, a capacidade conhecida como material utilizado para amortecimento de vibrações, 
apresentando assim características para a redução da transmissão de ruídos de percussão. Para este tipo 
de materiais foi estudado o produto DAMTEC ESTRA® comercializado pela KRAIBURG 
RELASTEC®, e que apresenta uma densidade de 820 kg/m3 e uma espessura de 8 mm. 
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Fig.61 – DAMTEC ESTRA ® (Imagem retirada do catálogo DAMTEC ESTRA® - KRAIBURG RELASTEC®) 

 

6.3.ANÁLISE COMPARATIVA DOS DIFERENTES TIPOS DE MATERIAIS EXISTENTES NO MERCADO 

A grande oferta deste tipo de materiais no mercado, apresenta um factor que deve ser devidamente 
tido em conta a quando da escolha do produto que melhor se coaduna com o que dele é pretendido. 
Este factor prende-se com a não uniformização do tipo de revestimento que é utilizado sobre o 
material resiliente. Assim, é usual nos catálogos e fichas técnicas dos diferentes produtos o valor do 
índice de redução sonora, ser apresentado sem a devida especificação da constituição da laje flutuante, 
e em especial da lajeta de distribuição sobre a qual os resultados se referem, gerando assim uma 
grande discrepância de valores. 

Deste modo, e de forma a poder ser executada uma comparação em condições semelhantes entre os 
diferentes produtos, adoptou-se dois tipos de lajes flutuantes, aquelas em que se coloca uma lajeta de 
distribuição em betonilha sobre o material resiliente e aquelas em que se coloca piso de madeira sobre 
o material resiliente. Permitindo desta forma fazer a análise em igualdade de circunstancia.    

 

6.3.1.ANÁLISE DE MATERIAIS RESILIENTES SOB LAJETA DE DISTRIBUIÇÃO 

Para pavimentos do tipo de lajes flutuantes em que sobre o material resiliente se encontra uma lajeta 
de distribuição em betonilha com uma espessura de aproximadamente 4 a 5 cm, os materiais 
resilientes presentes no mercado para os quais foi possível obter o valor do índice de redução sonora a 
sons de percussão foram o PF ARENA®, o REDSON® e o DAMTEC ESTRA®.  

Deste modo, o quadro seguinte apresenta os diferentes valores obtidos para estes produtos, assim 
como para o material em estudo neste trabalho: 

Quadro 22 – Comparação dos Valores do ΔLw para os diferentes produtos sob lajetas de distribuição 

Produto Massa volúmica (kg/m3) 
Espessura 

(mm) ΔLw (dB)

AGLOMEX® ACOUSTIC 60 10 25.9 

PF ARENA®  80 15 34 

REDSON® 4000 8 24 

DAMTEC ESTRA® 820 8 21 
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Assim, como é possível observar o produto em estudo apresenta resultados, ao nível do índice de 
redução sonora, bastante satisfatórios comparativamente com os restantes produtos.  

Verifica-se que mesmo para os casos em que a espessura é pequena, 10 mm, relativamente a outros 
produtos presentes no mercado o produto em estudo apresenta valores semelhantes tendo como 
vantagem a densidade, uma vez que apresenta um valor de 60 kg/m3, bastante inferior à dos outros 
produtos. 

Concluindo, pode dizer-se que o AGLOMEX® ACOUSTIC para este tipo de lajes flutuantes 
apresenta características muito interessantes a nível da redução sonora a sons de percussão. 

 

6.3.2.ANÁLISE DE MATERIAIS RESILIENTES SOB PISO DE MADEIRA 

Para pavimentos do tipo de lajes flutuantes em que sobre o material resiliente se encontra directamente 
colocado pavimento em madeira com uma espessura de aproximadamente 8 mm, os materiais 
resilientes presentes no mercado para os quais foi possível obter o valor do índice de redução sonora a 
sons de percussão foram o PAINEL PST®, o NEOPOR®, o ETHAFOAM 222-E® e o produto de 
fibra de coco produzido pela empresa AMORIM®.  

Deste modo, o quadro seguinte apresenta os diferentes valores obtidos para estes produtos, assim 
como para o material em estudo neste trabalho: 

Quadro 23 – Comparação dos Valores do ΔLw para os diferentes produtos sob piso de madeira 

Produto Massa volúmica (kg/m3) Espessura 
(mm) ΔLw (dB) 

AGLOMEX® ACOUSTIC 120 20 22 

PAINEL PST® 220 22 22 

NEOPOR® 20 40 34 

ETHAFOAM 222-E® 35 3 20 

AMORIM® 115 10 18 

  

Antes de iniciar a análise aos dados obtidos convêm explicar a escolha da espessura de 20 mm para a 
caracterização do material alvo deste estudo. Tal facto, deve-se à necessidade de aplicar espessuras 
mais pequenas do material resiliente quando sobre ele é aplicado directamente um piso em madeira, 
uma vez que, caso fosse colocada uma espessura elevada, por exemplo 100 mm, existiria uma certa 
instabilidade aquando da utilização deste pavimento. Além de que, interessa tornar a solução a mais 
economicamente atractiva possível, uma vez que se trata de um produto com intenções de 
comercialização. 

Após a análise destes dados, é possível concluir que o material em estudo apresenta um resultado, no 
que respeita ao índice de redução sonora, dentro da gama de valores médios dos outros produtos, 
sendo apenas superado pelo material de poliestireno expandido NEOPOR® sendo que este apresenta o 
dobro da espessura do material estudado. 

Assim, em forma de conclusão pode dizer-se que o AGLOMEX® ACOUSTIC também para este tipo 
de lajes flutuantes apresenta características muito interessantes a nível da redução sonora a sons de 
percussão podendo ser uma alternativa válida aos produtos já existentes em mercado. 

 

 



                    Caracterização do Comportamento Acústico a Sons de Percussão de Soluções à base de Espumas de Poliuretano 
 
 

  83 

 
 

 
 

7 
CONCLUSÕES 

 
 
7.1.SÍNTESE GERAL 

Após a realização deste trabalho que apresentava como principal propósito a caracterização acústica 
em termos de isolamento a sons de percussão de um material à base de espumas de poliuretano em 
soluções de lajes flutuante, pode concluir-se que genericamente os objectivos foram cumpridos. 

Começando pela análise comparativa entre os valores obtidos em laboratório e os valores obtidos 
pelos modelos de previsão para o índice de isolamento sonoro médio a sons de percussão, pode 
concluir-se, que de uma forma geral, apresentam valores aproximados devendo, no entanto, ser tido 
em conta as considerações referentes ao tipo de análise feita. Sugere-se que esta deva ser elaborada 
com o valor do índice de isolamento sonoro médio a sons de percussão através da média aritmética por 
1/1 oitava, uma vez que é aquele que apresenta uma menor variação do seu valor obtido pelos três 
diferentes métodos aplicados. 

De seguida, no que respeita à comparação dos valores obtidos para o índice de redução sonora, 
conclui-se que existe uma variação consoante a espessura e a densidade do material resiliente 
estudado, sendo que a maior aproximação apresentada, nos diferentes métodos, ocorria para o material 
com 120 kg/m3 de densidade e com uma espessura de 30 mm. 

Passando agora para a análise dos diferentes tipos de espessuras e densidades avaliadas 
experimentalmente, pode referir-se que o material apresenta valores superiores do índice de redução 
sonora para a densidade de 60 kg/m3. Assim, pode afirmar-se que não tem interesse recorrer a 
densidades superiores, uma vez que os custos inerentes a tal acto não se irão repercutir num aumento 
de isolamento a sons de percussão, antes pelo contrário.  

Já quanto à espessura, constatou-se que para espessuras superiores o índice de redução sonora 
apresenta, também ele, valores superiores. No entanto, a diferença de valores entre espessuras não é 
muito significativa, apresentando no máximo uma diferença na ordem dos 3 dB, sendo que mesmo 
para a espessura mais pequena, a de 30 mm, analisada na primeira bateria de ensaios os valores eram 
muito positivos.  
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Por este motivo, optou-se por efectuar uma nova série de ensaios nos quais foram analisadas amostras 
de espessuras inferiores, as quais apresentaram resultados quanto ao índice de redução sonora acima 
dos 21 dB, o que permitiu constatar o bom desempenho deste material. 

Por último, no que respeita à aplicabilidade do material estudado em mercado, verificou-se que as 
espumas à base de poliuretano apresentam potencial a nível de isolamento sonoro a sons de percussão 
como material resiliente a utilizar em soluções de laje flutuante. Neste caso, constatou-se que a 
performance é superior para soluções em que exista a aplicação sobre o material de uma lajeta de 
distribuição sendo posteriormente colocado sobre esta o revestimento de piso. No entanto, mesmo nos 
casos com aplicação directa sobre o material de um revestimento de piso, no caso a madeira, verificou-
se que o material apresentava características de isolamento sonoro a sons de percussão interessantes.  

 

7.2.PERSPECTIVAS DE DESENVOLVIMENTO FUTURO 
Após a realização deste trabalho fica em aberto uma série de factores, os quais poderão ser alvo de 
trabalhos futuros. 

Desde logo, existe a necessidade de vir a comparar os resultados obtidos experimentalmente para a 
lajeta com as dimensões de 0.4x0.6 m e os resultados que podem ser obtidos com uma lajeta de 10m2 e 
se possível correlacionar os mesmos.  

Depois, como referido anteriormente, existe uma falta de uniformização na apresentação dos valores 
obtidos experimentalmente, não permitindo assim, uma comparação exacta entre os diferentes tipos de 
produtos existentes no mercado. Como tal, teria especial interesse o estudo do material apresentado 
neste trabalho com a aplicação de diferentes revestimentos, permitindo assim uma mais vasta gama de 
resultados. 

Da mesma forma, seria interessante o estudo do comportamento deste material em pavimentos de 
vigotas e ainda a conjugação dos pavimentos com tectos falsos, uma vez que ambos os casos são 
muito utilizados actualmente.  

Seria ainda interessante averiguar o comportamento do material em soluções de compartimentação 
leves como são o caso das construções em madeira, também elas muito utilizadas hoje em dia na área 
da reabilitação.  

Por outro lado, verificou-se que o produto apresenta melhores resultados, no que respeita à redução 
sonora a sons de percussão, para a densidade mais pequena, ou seja para 60 kg/m3, logo seria positivo 
estudar junto da empresa a possibilidade de produzir espumas com uma densidade inferior a esta. 

Devido à intenção de comercialização deste material seria também interessante, futuramente, 
descrever a forma de aplicação do material, bem como a solução construtiva na qual é aplicável. Deste 
modo, deve ser descrita a forma de colocação do material, com especial atenção para pontos críticos 
como por exemplo os rodapés, e ainda a forma de betonagem da lajeta de distribuição sob a qual 
deverá ser colocado por exemplo um filme de PVC de forma a não danificar o material resiliente 
conforme descreve a figura seguinte. 
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Fig.62 – Esquema construtivo da laje flutuante com filme de PVC 

 

Por fim, como este trabalho incidiu apenas no estudo do material apresentado no campo do isolamento 
sonoro a sons de percussão, será interessante vir a efectuar-se o estudo deste mesmo material no que 
respeita ao isolamento sonoro a sons aéreos e na área da absorção sonora. Após o estudo destas 
diferentes áreas de intervenção poderá ser determinada a espessura e a densidade que melhor responde 
a cada uma das diferentes funções para o qual o material é escolhido.  
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ANEXO 1- Fichas de Ensaio ao material resiliente sob 

pavimento de madeira 
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10 m2

18
68

Freq. (Hz) 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000

TR (s) 17.2 14.1 14.0 13.1 12.3 12.3 11.9 10.9 10.6 9.5 8.8 7.9 7.2 6.5 5.8 4.8 3.9 3.2

L0 (dB) 70.7 69.7 73.2 79.6 80.2 77.3 80.3 79.9 81.1 81.2 79.8 80.2 80.2 79.2 78.7 76.4 73.8 71.0

Ln,0 (dB) 63.8 63.6 67.2 73.9 74.8 71.9 75.0 74.9 76.3 76.9 75.8 76.7 77.1 76.5 76.5 75.1 73.3 71.5

Li (dB) 67.8 66.9 70.4 79.3 67.0 63.1 57.0 51.1 48.4 48.3 43.5 37.0 31.8 30.4 28.1 27.1 25.9 21.4

Ln (dB) 60.9 60.9 64.4 73.6 61.5 57.7 51.7 46.2 43.6 44.0 39.5 33.5 28.7 27.7 26.0 25.8 25.4 21.9

ΔL (dB) 2.9 2.8 2.7 0.3 13.3 14.2 23.3 28.7 32.7 32.9 36.3 43.2 48.4 48.7 50.6 49.3 47.9 49.6

Ln,r,0 (dB) 67.0 67.5 68.0 68.5 69.0 69.5 70.0 70.5 71.0 71.5 72.0 72.0 72.0 72.0 72.0 72.0 72.0 72.0

Ln,r (dB) 64.1 64.7 65.3 68.2 55.7 55.3 46.7 41.8 38.3 38.6 35.7 28.8 23.6 23.3 21.4 22.7 24.1 22.4

Ln,r,0,w (dB)
Ln,r,w (dB)

∆Lw (dB)

CI,r (dB)
CI,Δ (dB)

GRÁFICO 
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DETERMINAÇÃO DO INDICE DE REDUÇÃO SONORA A SONS DE PERCUSSÃO

REQUERENTE: FLEX 2000

Ensaio de espumas de poliuretano com: uma densidade de 120 
kg/m3 e uma espessura 20 mm.

Temperatura do Ar (ºC) =7.25
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ANEXO 2- Fichas de Ensaio ao material resiliente sob lajeta 

de distribuição 
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As fichas de ensaio estão organizadas nos seguintes ficheiros: 
 

• 2.1 Ficha de ensaio – material resiliente de densidade 60 kg.m-3 e espessura de 5 mm sob 
lajeta de distribuição.pdf 

• 2.2 Ficha de ensaio – material resiliente de densidade 60 kg.m-3 e espessura de 10 mm sob 
lajeta de distribuição.pdf 

• 2.3 Ficha de ensaio – material resiliente de densidade 60 kg.m-3 e espessura de 30 mm sob 
lajeta de distribuição.pdf 

• 2.4 Ficha de ensaio – material resiliente de densidade 60 kg.m-3 e espessura de 60 mm sob 
lajeta de distribuição.pdf 

• 2.5 Ficha de ensaio – material resiliente de densidade 60 kg.m-3 e espessura de 100 mm sob 
lajeta de distribuição.pdf 

• 2.6 Ficha de ensaio – material resiliente de densidade 90 kg.m-3 e espessura de 5 mm sob 
lajeta de distribuição.pdf 

• 2.7 Ficha de ensaio – material resiliente de densidade 90 kg.m-3 e espessura de 10 mm sob 
lajeta de distribuição.pdf 

• 2.8 Ficha de ensaio – material resiliente de densidade 90 kg.m-3 e espessura de 30 mm sob 
lajeta de distribuição.pdf 

• 2.9 Ficha de ensaio – material resiliente de densidade 90 kg.m-3 e espessura de 60 mm sob 
lajeta de distribuição.pdf 

• 2.10 Ficha de ensaio – material resiliente de densidade 90 kg.m-3 e espessura de 100 mm sob 
lajeta de distribuição.pdf 

• 2.11 Ficha de ensaio – material resiliente de densidade 120 kg.m-3 e espessura de 5 mm sob 
lajeta de distribuição.pdf 

• 2.12 Ficha de ensaio – material resiliente de densidade 120 kg.m-3 e espessura de 10 mm sob 
lajeta de distribuição.pdf 

• 2.13 Ficha de ensaio – material resiliente de densidade 120 kg.m-3 e espessura de 30 mm sob 
lajeta de distribuição.pdf 

• 2.14 Ficha de ensaio – material resiliente de densidade 120 kg.m-3 e espessura de 60 mm sob 
lajeta de distribuição.pdf 

• 2.15 Ficha de ensaio – material resiliente de densidade 120 kg.m-3 e espessura de 100 mm sob 
lajeta de distribuição.pdf 

• 2.16 Ficha de ensaio – material resiliente de densidade 200 kg.m-3 e espessura de 5 mm sob 
lajeta de distribuição.pdf 

• 2.17 Ficha de ensaio – material resiliente de densidade 200 kg.m-3 e espessura de 10 mm sob 
lajeta de distribuição.pdf 

• 2.18 Ficha de ensaio – material resiliente de densidade 200 kg.m-3 e espessura de 30 mm sob 
lajeta de distribuição.pdf 

• 2.19 Ficha de ensaio – material resiliente de densidade 200 kg.m-3 e espessura de 60 mm sob 
lajeta de distribuição.pdf 
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• 2.20 Ficha de ensaio – material resiliente de densidade 200 kg.m-3 e espessura de 100 mm sob 
lajeta de distribuição.pdf 

 
 
Este anexo encontra-se em formato digital, no CD em anexo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




