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RESUMO 

O isolamento sonoro de componentes e equipamentos é de dificil previsão, sendo 

necessário muitas vezes, em casos práticos, tomar-se certas precauções a fim de se evitar maiores 

prejuízos na performance acústica de uma parede, cabina ou painel. Sabendo que a transmissão 

sonora entre paredes, portas, janelas, etc., depende da massa superficial, rigidez à flexão, 

amortecimento, condições de montagem, tamanho, frequências de ressonâncias em geral, etc., a 

redução da transmissão pode ser teoricamente explicada com várias hipóteses. Entretanto, 

mesmo que o problema esteja sendo estudado a mais de 90 anos, ainda há muitas dúvidas para 

serem solucionadas. 

Este trabalho propõe então, apresentar uma discussão a respeito dos principais métodos e 

modelos simplificados, utilizados para o cálculo da predição da redução sonora através da 

transmissão por paredes, bem como, a atenuação pelo uso de barreiras. Primeiramente, são 

apresentados os conceitos mais importantes na área de Acústica, seguido dos métodos de cálculo 

da estimativa para redução do nível de pressão sonora. 

De forma a verificar e facilitar a aplicabilidade dos métodos e algoritmos discutidos, 

apresentamos um software de suporte: o ReAct (Redução Acústica). Operando com uma extensa 

lista de materiais e métodos de cálculo simplificados, sua principal função é auxiliar o engenheiro 

nas etapas de projeto de enclausuramento ou na organização de controle de ruído em ambientes 

industriais ou não. Vários casos são analisados por simulação numérica, onde apresentamos uma 

série de gráficos e tabelas comparativas entre os métodos de predição, e desses com resultados 

experimentais obtidos em laboratórios. 
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ABSTRACT 

Models and Methods for Prediction of Sound Reduction by Walls and Barriers 

Attenuation. 

Sound insulation in components is difficult forecast. In practical and in most cases it is 

necessary to take certain precautions in order to avoid larger damages in walls or cabins acoustic 

performance. Knowing that sound transmission through walls, ceilings, windows, doors, etc., 

depends on mass per unit area, bending stifihess, damping, mounting conditions, frequencies, etc., 

the sound transmission can be explained theoretically by several hypotheses. Even through sound 

transmission has been investigated for more than 90 years, there still remain a lot of doubts to be 

solved. 

The purpose of this work is to present a discussion regarding the main methods and 

simplified models used in sound reduction prediction by walls and barriers. Firstly the most 

important concepts are presented in acoustics area, proceeding calculation methods to estimate 

the reduction o f sound pressure levei. 

In order to verify and facilitate application of the discussed algorithms and methods, a 

support software is presented- ReAct (Redução Acústica). Operating with an extensive materiais 

list and simplified methods of calculation, the software main function is to help the engineer in 

projects of enclosures or in organization o f noise control in industry or homes. Severa! cases are 

analyzed by numeric simulation and a series of graphs and comparative tables are presented 

among prediction methods and experimental results. 
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GLOSSÁRIO DE TERMOS EM ACÚSTICA 

Para um perfeito entendimento, a seguir são listados alguns termos comumente utilizados 

em acústica especificados por diversos autores [Josse, 1975; Tumer, Pretlove, 1991 ; 

Nepomuceno, 1968; Gerges, 1992; Beranek, 1991; Broch, 1969; Pérez, Bolaiíos, 1990; Bendat, 

Piersol, 1971; Kinsler, et ~ 1982]. 

Absorção - Absorção é a propriedade dos materiais em reduzirem a quantidade de 

energia refletida. Assim, a introdução de um "absorvente" nas superficies de uma sala reduzirá o 

nível de pressão sonora em virtude do fato que energia sonora que incide nas superficies da sala 

não serão totalmente refletidas. Deve ser mencionado que este é um processo completamente 

diferente do da perda de transmissão por um material que determina quanto som entra na sala 

pelas paredes, teto, e chão. O efeito de absorção reduz a resultante somente do NPS na sala em 

que é produzida a energia sonora. 

Acústica 

1. A ciência que estuda o som, inclusive a geração, transmissão, e efeitos das ondas sonoras, 

audíveis e inaudíveis. 

2. As qualidades fisicas de um quarto ou outra partição anexa (como tamanho, molde, 

quantidade de ruído) que determina a audibilidade e percepção de fala e música. 

"Baffie" - Um "bafile" é uma estrutura que protege, ou uma série de partições que 

aumentam o comprimento efetivo do caminho da transmissão entre dois pontos, em um sistema 

acústico. Por exemplo, podem ser usados ''baffie" como labirintos sonoros (como o ar 

condicionado em tubulações) ou em silenciadores automóvel para diminuir o som transmitido 

pelo fluxo de ar. 

Câmara Anecóica - Uma câmara anecóica é uma câmara projetada dentro de certos 

limites (com materiais acusticamente absorventes) capaz de absorver quase todos o sons 

incidentes dentro de s~ essa é composta por uma sala de teste essencialmente livre de som 

refletido. 
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Câmara de Reverberação - Uma câmara de reverberação possui um tempo de 

reverberação longo, especialmente projetado para fazer o campo sonoro refletir nas faces da sala. 

Campo Distante - Considere qualquer fonte de som em um espaço livre, a uma distância 

suficiente da fonte, o nível de pressão sonora obedece a lei do inverso do quadrado (a pressão 

sonora diminui 6 dB com o dobro da distância da fonte). Também é a velocidade de partícula 

sonora que está em fase com a pressão sonora. Esta região é chamada o campo distante da fonte 

sonora. 

Campo Reverberante - A região em um quarto onde o som refletido é predominante, ao 

invés da região perto da fonte de ruído onde o som direto domina. 

Campo Sonoro Difuso - É a presença de muitos reflexos de ondas (ecos) em um quarto 

(ou auditório) tendo uma quantia muito pequena de absorção, surgindo de reflexões repetidas de 

som em várias direções. Em um campo difuso, o nível de pressão é calculado pela média de um 

certo intervalo de tempo. 

Coeficiente de Absorção - Esse coeficiente é definido como a fração de energia do som 

incidente absorvida, ou caso contrário, do que não é refletido pela superficie, a menos que um 

campo sonoro difuso seja assumido. Os valores do coeficiente de absorção sonora normalmente 

alcançam aproximadamente 0.01 para lousa de mármore, e quase 1.0 para absorventes em cunhas 

como são os utilizados em câmaras anecóicas. 

Coeficiente de Transmissão Sonora - É a fração de energia sonora incidente transmitida 

por uma configuração estrutural. 

Comprimento de Onda - Para uma onda periódica (como som), é a distância 

perpendicular entre pontos análogos em qualquer dois pontos sucessivos da onda. O comprimento 

de onda de som no ar ou na água é inversamente proporcional à frequência do som. Assim, 

quanto mais baixo a frequência, maior é o comprimento de onda. 

Decibel - O decibel (abreviado por "d.B") é uma medida, em uma escala logaritmica, da 

magnitude de uma quantidade particular (como pressão sonora, potência sonora, intensidade) 

com respeito a um valor de referência padrão (0.0002 microbars para pressão sonora e 1 0·12 watt 

para potência sonora). 

Efeito da Coincidência - O efeito da coincidência ocorre quando a velocidade de 

passagem das ondas sonoras no ar se aproxima da velocidade da onda de flexão livre da parede, 

observando-se que o campo sonoro faz vibrar a parede, o isolamento acústico torna-se muito 

pobre. Porém, quando essas velocidades são muito diferentes, há um significativo aumento no 

isolamento acústico. 

Escala do Nível de Pressão Sonora- O ouvido não responde igualmente às frequências, 
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é menos eficiente a baixas e altas frequências do que em médias. Assim, para obter um único 

número que representa o nível de pressão sonora de um ruído que contém uma grande faixa de 

frequências que represente a resposta do ouvido, é necessário reduzir os efeitos das baixas e altas 

frequências, mas aumentando o efeito das frequências médias. O resultado é dito nível de pressão 

sonoro (NPS), e as unidades são d.B. Um método popular de indicar o NPS em unidades é dB(A). 

O NPS também é chamado o nível de ruído. A figura G l mostra o gráfico da resposta relativa 

pela frequência de acordo com a escala do nível de pressão sonora utilizada (A ou C). 
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Figura G l : Resposta relativa da escala do nível de pressão sonora. 

Espectro - A descrição de uma onda de som em componentes, de frequências e 

(normalmente) amplitudes, e fase diferentes. 

Faixa de Oitavas - Todos os componentes em um espectro sonoro cujas frequências 

estão entre dois componentes de ondas senóides separadas por uma oitava. 

Faixa de Terço de Oitava - Uma faixa de frequência cujas frequências têm uma relação 

de 2, e cuja relação com a faixa de oitavas é de aproximadamente 1 ,26. Por exemplo as 

frequências entre 891 Hz e 1112Hz definem uma terceira faixa de oitava em uso comum. 

Fase - Para um valor particular de uma variável independente, a parte fracionária de um 

período pelo qual a variável independente avançou; medida de uma referência arbitrária. 

Filtro - Um dispositivo que transmite certos componentes de frequência do sinal 

incidente (som ou elétrico), e rejeita outros componentes de frequência do sinal. 

Frequência - O número de tempos por segundo que uma onda do tipo senóide se repete, 

expressado em Hertz (Hz). 

Frequência Audível - É a frequência de oscilação de uma onda sonora senóide audível 

em uma faixa de frequência entre 20 e 20.000 Hz. 
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Frequência Central da Banda- Se designa (geometricamente) como a frequência central 

de uma faixa de ruído ou outro sinal. Por exemplo, 1000 Hz como a frequência de central de 

faixa para a banda de oitava que estende de 707 Hz a 1414 Hz, ou para a banda de terço-oitava 

que estende de 891 Hz a 1123Hz. 

Frequência Crítica - A frequência crítica é a mais baixa frequência à qual o efeito de 

coincidência pode acontecer. Nesta frequência, o ângulo de coincidência está em 90°; o que quer 

dizer que a onda de som està viajando paralelo à superfície do painel. Abaixo dessa frequência, o 

comprimento de onda do ar é maior que o comprimento de onda de flexão do painel. 

Frequência Fundamental - A frequência com que uma função periódica se reproduz; 

muitas vezes chamado de primeiro harmônico. 

Harmônico - Uma componente de uma onda senoidal cuja frequência é um múltiplo de 

um número inteiro da frequência fundamental da onda. Por exemplo, se uma componente tem 

uma frequência duas vezes a fundamental essa é chamada de segundo harmônico. 

Índice de Inteligibilidade - É um número calculado que indica a medida da 

inteligibilidade em que se transmitiu ou processou a fala. Leva em conta as limitações do caminho 

de transmissão e o ruído de fundo. O índice de inteligibilidade pode variar em magnitude entre O e 

1. Se o índice é menor que 0.1, a inteligibilidade do som é geralmente baixa. Se está acima de 

0,6, a inteligibilidade do som é geralmente alta. 

Infra-som - Uma frequência abaixo da frequência auditiva. 

Isolamento Sonoro -

1. O uso de estruturas e materiais projetados para reduzir a transmissão de som de um quarto 

ou área para outro ou do exterior para o interior de um prédio. 

2. O grau pelo qual transmissão sonora será reduzida por meio de som estruturas isolantes e 

materiais. 

Mascaramento - A ação de tomar um som audível em inaudível ou inteligível pela 

introdução de outro som. A maioria dos sons pode ser mascarado quando o som introduzido é de 

frequência mais alta que o som existente. 

Nível Sonoro- O valor de uma quantidade em decibéis. O nível de uma quantidade 

acústica (pressão sonora ou potência sonora), em decibéis, é 1 O vezes o logaritmo (base 1 O) da 

relação da quantidade para um valor de referência do mesmo tipo fisico. 

Nível de Potência Sonora - O nível de potência sonora é calculado pela média durante 

um certo período de tempo, cuja referência é 1 o·12 Watts. 
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Nível de Pressão Sonora - É o valor RMS das flutuações de pressão sobre e abaixo da 

pressão atmosférica devido a uma onda de som; expressado em decibéis possui a pressão de 

referência de 0.0002 microbars (2 X 10"5 Newton por metro quadrado). 

Nodo - Um ponto de uma onda onde a amplitude tem valor nulo. 

Oitava - Uma oitava é o intervalo entre dois sons que têm uma relação de frequência 

básica de dois. 

Onda Esférica - É uma onda sonora na qual as superfícies de fase constante são 

concêntricas. Uma pequena fonte (ponto) que radia em um espaço aberto produz um campo 

sonoro de ondas esféricas. 

Onda Estacionária - É uma onda periódica que tem uma distribuição fixa no espaço, 

sendo resultado da interferência de ondas de som da mesma frequência e tipo. Tais ondas sonoras 

são caracterizadas pela existência de nodos, ou nodos parciais, e antípodas que são fixas no 

espaço. 

Onda Plana - Uma onda cujas frentes de onda são paralelas e perpendiculares à direção 

na qual a onda viaja. 

Perda Auditiva - A quantia pela qual a audição de uma pessoa é p10r que um 

determinado padrão. Sendo esse padrão o umbral estabelecido em algum momento anterior pelo 

mesmo ouvido, ou por um umbral comum para uma grande parte da população, ou aind~ o 

umbral de algum padrão para medidas audiométricas. 

Perda por Transmissão ou Índice de Redução Sonora (R) - É uma medida de 

isolamento sonoro promovida por uma configuração estrutural. Expressado em decibéis, é 1 O 

vezes o logaritmo para a base 1 O do recíproco do coeficiente de transmissão sonoro da 

configuração. 

Perda Temporária do Umbral Auditivo - Uma deterioração temporária da capacidade 

de audição. Em exposições prolongadas de ruído a grande intensidade, de forma a não ocorrer 

recuperação do ouvido, essa exposição conduzirá a uma troca permanente do umbral auditivo 

(PTS) que constitui a perda de audição. 

Período - A duração de tempo que uma onda periódica leva para se repetir. 

Ponto Antinodal - Um ponto, ou uma série de pontos, onde em uma onda estacionária a 

vibração ou a pressão sonora tem amplitude de máxima. 

Potência Sonora - A quantia total de energia radiada no ar atmosférico por unidade de 

tempo de uma fonte sonora. 

Pressão Sonora 
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São as flutuações minuciosas da pressão atmosférica que acompanham a passagem de uma 

onda sonora. 

Para um som contínuo, é calculado pela média do valor da pressão sonora durante um 

certo período de tempo. 

A pressão sonora está normalmente medida em Newton por metro quadrado (N/m~, 

onde 1 N/m2 é 1 o·s vezes a pressão atmosférica no rúvel do mar. 

Redução Sonora - É uma medida da "redução" de ruído combinado com o efeito do 

desempenho da perda por transmissão de estruturas que separam as duas áreas ou salas, mais o 

efeito de presente de absorção acústico no sala receptor. 

Refração - É a capacidade que uma onda possui em "dobrar" de seu caminho original. 

Um exemplo de refração é a capacidade da onda em inclinar-se quando incide em um meio 

diferente ou por causa de uma diferença de temperatura ou da existência de deslocamento de ar 

no meto. 

Resistência ao Fluxo - A resistência ao fluxo de um material poroso é um das 

quantidades mais importantes que determinam as características absorvedoras em termos 

acústicos do material. A resistência ao fluxo é uma relação do diferencial de pressão entre os 

lados de uma amostra do material poroso para a velocidade de ar. 

Ressonância - Um aumento relativamente grande da amplitude quando a frequência de 

alguma fonte de som ou vibração "coincide" ou sincroniza-se com a frequência natural de 

vibração de algum objeto, componente ou sistema. 

Ressonador - Um ressonador é um dispositivo que ressoa ou vibra em coincidência com 

alguma fonte de som ou vibração. 

Reverberação - A persistência de som em um espaço enclausurado resultante de 

reflexões múltiplas. 

Ruído - Qualquer som que é indesejável porque interfere na fala ou audição, ou então 

possui intensidade suficiente para danificar ouvindo, ou ainda, é o som que perturba de forma 

irritante. 

Ruído Branco - É o ruído cuja energia é uniforme em um espectro de frequências e é 

análogo em características de espectro para luz branca. 

Ruído de Fundo - O total de todo o ruído em um sistema ou situação, independente da 

presença do sinal desejado. Em medidas em geral, no sentido exato, o ruído "de fundo 11 significa 

ruído elétrico no sistema de medida. Porém, em uso popular o ruído 11 de fundo 11 é também 

usado com o mesmo significado como 11 ruído 11 de resíduo. 
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Ruído Mascaraote - Um ruído que é intenso o suficiente para tomar inaudível ou 

ininteligível outro som que está simultaneamente presente. 

Sombra Sonora - É acusticamente equivalente a uma sombra de luz. Uma sombra sonora 

é frequentemente parcial por causa de efeitos de difração. 

Sub-harmônico - Componente sonoro de frequência cujo número inteiro é menor que a 

frequência fundamental da onda complexa. 

Tempo de Reverberação (RT) - O tempo de reverberação de uma sala é o tempo que 

dura para o nível de pressão sonora (ou intensidade sonora) diminuir 60 d.B de seu valor inicial 

quando a fonte de energia sonora é interrompida de repente. É uma medida da persistência de um 

som impulsivo em uma sala e da quantia de absorção de acústica presente dentro da sala. 

Ultra-som - Frequências de ondas sonoras que excedem o espectro audível (para 

frequências acima de 20.000 Hz). 

Umbral da Audibilidade - É o nível mínimo de pressão sonora ao qual uma pessoa pode 

ouvir um som específico para um dado número de tentativas. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Objetivos 

O presente trabalho tem corno objetivo principal apresentar primeiramente um 

levantamento dos principais conceitos e métodos associados ao assunto da Transmissão Sonora. 

Tal levantamento tem o propósito de servir corno base à utilização na solução do problema da 

transmissão de ruído. 

Adicionalmente, tendo em vista a pennanente necessidade de ferramenta! de apoio para 

projetos, o trabalho é acompanhado pelo desenvolvimento de um software. O mesmo, utiliza os 

principais métodos simplificados de cálculo da perda de transmissão para paredes simples, duplas, 

e compostas de várias camadas (veja figura 1.1 ), além da perda por barreiras e da absorção 

sonora por ressonadores. A utilização de fonnulações simplificadas se dá devido a facilidade de 

fornecer estimativas rápidas para o projeto, uma vez que outro tipo de análise, como por exemplo 

elementos finitos ou de contorno, exigem um grande tempo em modelamento o que dificulta a 

escolha de materiais ou outras caracteristicas para projeto. O software foi desenvolvido em 

linguagem compatível com sistemas computacionais gráficos, tais como o Microsoft Windows 

95™ ou superior, de maneira a facilitar ao usuário a sua utilização. 

Ainda foi realizada a comparação entre os modelos teóricos simplificados, aqUJ 

futuramente descritos, com dados experimentais obtidos de bibliografia, a fim de esclarecer quais 

os modelos que melhor permitem estimar os valores da perda ou atenuação para determinados 

materiais e situações. 

Paredes 
Simplu 

Paredes 
Compostas 

Paredes 
Duplas 

Figura 1. 1: Tipos de modelos para paredes. 

E~COLA De E~~~~~lHARIJ\ 
1:3lBLIOfECA 
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1.2 O Som 

Quando se fala em som, entende-se sempre uma vibração ou onda mecânica em um meio 

elástico, de uma determinada frequência ou um espectro de frequências qualquer. Como sabemos, 

todo e qualquer movimento gera uma oscilação que produz uma sequência de compressões e 

rarefações no ar que o cerca, o que se traduz como som (Marsh, 1999]. Essas pequenas 

flutuações na pressão do ar viajam do emissor em velocidades relativamente altas, que vão 

gradualmente reduzindo de intensidade a medida que sua energia vai sendo absorvida pelo meio. 

Assim, o que se chama de som é simplesmente a sensação produzida pelo ouvido quando 

estimulado por essas vibrações. 

1.3 O Ouvido Humano e a Audição 

Como todo som ou ruído é sentido através do aparelho auditivo e, esse possui certos 

fatores particulares de sensibilidade, faz-se necessário antes de prosseguir com o estudo, 

entender-se como funciona o ouvido humano e suas principais características. 

Primeiramente, as ondas sonoras se aproximam do ouvido entrando diretamente, ou são 

refletidas pelo pavilhão auditivo (veja figura 1.2), entram pelo meato acústico externo sendo 

conduzidas para a cóclea pelos ossículos (martelo, bigorna e estribo), onde a cadeia ossicular 

nada mais é do que um sistema de amplificação que amplia em até 20 vezes em intensidade as 

vibrações. Essas vibrações são conduzidas dentro da cóclea pelo fluido Basilar que excita em 

torno de 30.000 pequenas células ciliadas na superficie da mesma. É do movimento dessas células 

ciliadas que o cérebro interpreta o som [Marsh, 1999]. Como as ondas percorrem distâncias 

diferentes ao longo da cóclea, com vários tempos de atraso, isso permite ao ouvido distinguir as 

frequências da onda sonora em uma faixa de 20 a 20.000 Hz. 
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Pavilltão 
Auditivo-........ 

Ouvido 
Externo 

I 
I 

' I 

i 
Trompa de · 
Eustáquio 

Ouvido 
Interno 

Canal Semicircular 

Rui do 

J.\IIembrana Basilar, com células 
ciliadas sensíveis ao som (também 

\ referido como Orgão de Corte) 
~ 
\ 
.\ 

' Janela Redonda 

Figura 1.2: Desenho esquemático da anatomia do ouvido humano. 
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A interpretação da direcionalidade do som ocorre através do processo de correlação 

cruzada entre os dois ouvidos. A diferença de tempo entre a chegada do som em um dos ouvido e 

no outro, fornece a informação sobre a direção de chegada, devido a isso é necessário manter os 

dois ouvidos sem perda de sensibilidade [Gerges, 1992]. 

Conforme Marsh, 1999, o cérebro ainda é capaz de perceber distâncias relativas de um 

som produzido através de alguns mecanismos, são eles: a perda de intensidade devido a Lei do 

Inverso do Quadrado e da absorção molecular; mudanças no conteúdo espectral devido a 

absorção molecular e difração do som por objetos; e do rúvel sonoro direto versus indireto. 

As pequenas flutuações de pressão que se percebe como ondas sonoras, são impostas em 

uma pressão atmosférica relativamente estável. Assi~ dado o modo de como o ouvido é 

formado, esse não é sensível a essa pressão constante, apenas as pequenas flutuações. Para um 

melhor entendimento, observando a figura 1.2, mostra-se o equilíbrio da pressão atmosférica por 

meio da Trompa de Eustáquio e as janelas oval e redonda. 

A faixa de percepção humana para a pressão gira em torno de 2 x 1 O -s !lPa (20 micro 

Pascais) a 2 x 1 O 2 Pa (200 Pascais), o que representa uma faixa de ganho linear de 1 x 1 O 7, 

devido a essa faixa e da maneira em que o ouvido humano reage é que se trabalha com escalas 

relativas de medida e logaritmicas. 
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1.4 Revisão Histórica 

Antes de aprofundarmos o tema, faz-se necessário um breve comentário sobre a evolução 

do estudo da acústica na história do homem, para um melhor entendimento dos motivos da 

realização deste trabalho. 

Segundo Nepomuceno, 1968, a acústica permaneceu longos anos como uma parte 

praticamente esquecida da Física. O desenvolvimento dessa técnica é bem recente originado por 

fatores econômicos. Sem a crescente industrialização a acústica, hoje, estaria no estado em que 

Rayleig~ 1896 reeditado em 1945, em "The Theory of Sound", deixou no final do século XIX. 

Historicamente, a acústica é estudada desde os gregos antigos, e do que se tem registro, foi na 

Grécia de Pitágoras que apareceu a escala harmônica acompanhada dos conceitos de consonância 

e dissonância. Foi Aristóteles quem procurou estudar com detalhes a música na sua ciência 

experimental. Entretanto, só no fim do século XVII, Mersenne no seu '<.Harmonicarum Libri", 

1636, ligou a altura de um som ao número de vibrações por segundo, que um corpo agindo como 

fonte sonora executava. Mais tarde, outros trabalhos apareceram, entre eles pode-se citar os de 

Galileo, Gassend, Keppler, Torricelli, Kiercher. Foi no início do século XVIII que Newton e logo 

a seguir, Laplace determinaram a velocidade de propagação do som. Nesse mesmo período Hut, 

introduziu o nome Acústica, mas o desenvolvimento da Acústica como ciência só iniciou com o 

trabalho de Chladni em 1802, intitulado "Die Akustik" . Nessa mesma época surgem o princípio 

de Huyghens e o desenvolvimento aprofundado sobre a teoria ondulatória de Y oung. Logo a 

seguir aparecem os resultados dos trabalhos de Newton e Leibnitz; Euler publicou a teoria das 

vibrações das cordas; Lagrange, Bernoulli, D'Alambert e Laplace apresentam uma mecânica 

racional e Fourier, estudando o calor,apresenta as séries que levam o seu nome e com elas 

estabelece a base da Acústica. No início do século XIX com a descoberta da eletricidade, 

aparecendo então Maxwell, Faraday, Hertz e outros, sendo iniciada a teoria da elasticidade com 

Navier, Cauchy, Clausius, Stokes, etc. Assim, com esses elementos a Acústica começou a tomar 

forma. Ohm iniciou então uma polêmica contra Seebeck sobre a sensibilidade do ouvido dando 

origem a um complexo problema acústico sobre análise harmônica que foi resolvido 

detalhadamente por Helmholtz em 1867, na "Teoria de Ressonância do Ouvido". A acústica teve 

então seu apogeu com Raylei~ 1896, em "The Theory of Sound", onde foram estabelecidas as 

bases científicas da Acústica numa obra pedagógica completa. 

Após Rayleigh a acústica ficou praticamente estacionada, e seu progresso deve-se à 

necessidade de comunicações que surgiu no fin do século XIX e início do século XX. Em acústica 

fisiológica o desenvolvimento iniciado por Helmholtz foi seguido por Weber, Gray, Galambos e 

Davies. Os trabalhos de Fletcher e Munson da Bel! Telephone Laboratories, 1930, são válidos até 
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hoje com ligeiras modificações. Sabine em 1925 iniciou alguns estudos em acústica arquitetônica 

e atualmente os trabalhos de Morse, Newman, Hunt, Beranek, Cremer, indicam o processo 

rápido de desenvolvimento dessa área. Seguindo então o desenvolvimento em várias outras áreas. 

Após a II Guerra Mundial, os novos processos produziram uma verdadeira revolução no 

meto técnico, cultural, científico e industrial. Desde então o homem vem colhendo esses 

resultados. No mundo moderno, todos, sem exceção, sofrem com os efeitos pouco agradáveis de 

uma grande e inesgotável fonte de barulho provocados artificialmente ou não. O ruído contínuo é 

estudado a algumas décadas e tem-se uma série de dados acumulados sobre os mesmos. Dentro 

dos efeitos do nível excessível de ruído pode-se ressaltar: 

Perda de audição, temporária ou não [ Kraak, et al., 1974]. 

Hipertensão arterial [Jonsson, 1978; Peterson, Augenstein e Tanis, 1978] e ainda 

doenças psicossomáticas, desordem psicológica [Purcell e Thome, 1977] e reações 

fisiológicas quanto a reações à medicamentos [Rulander, 1978]. 

Distúrbios do sono, [Griefahn e Muzet, 1978; Mõller, 1978]. Mesmo em níveis 

moderados (abaixo dos 80 dB), Krichagin, 1978, descreve problemas e interferências no 

relaxamento, provocando danos em um detenninado grupo de risco: pessoas com um 

estilo de vida intenso e que geralmente trabalham no limite da capacidade humana, 

necessitam de um limitado, mas completo relaxamento e horas de sono; pessoas que 

necessitam trabalhar com uma concentração e atenção constante; pessoas com uma 

deficiência na capacidade constitucional em se adaptar ao estresse (neuróticos, etc.); 

pessoas com doenças crônicas, principalmente as com doenças degenerativas; e crianças 

em certos estágios da vida em que são muito sensíveis e vulneráveis a tensão e cujo 

desenvolvimento pode ser retardado. 

Ahrlin e Õhrstrõm, 1978, relatam efeitos como: contração dos músculos ao redor dos 

olhos, bem como dos lábios e pálpebras; aumento do ritmo cardíaco; aumento da pressão 

sanguínea; aumento da secreção de hormônios e dilatação das pupilas; mudanças no 

número de células brancas; estresse crônico e desordem psíquica; e riscos de acidente 

por falta de atenção ou impossibilidade de reação. 

Mudança do sistema imunológico, por Holt, 1978. 

Mudanças de comportamento defensivo por, Guski, 1978. 

E inclusive o interessante estudo de nascimentos prematuros diante dos efeitos do 

elevado nível de ruído [Rehrn e Jansen, 1978]. 

Aumento dos acidentes, devido a falta de percepção do ambiente ao redor [Wilkns e 

Martin, 1984]. 

Com todos esses fatores pesando sobre a responsabilidade da sociedade, o homem hoje 
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em dia, deve encontrar formas de reduzir o nível de ruído. Tanto em ambientes industriais, onde a 

saúde dos trabalhadores não pode ser quantificada por pagamento extra (insalubridade), por 

aposentadorias antecipadas, por surdez ou por qualquer outro meio. Como em casas ou 

escritórios, onde o problema da transmissão sonora têm-se mostrado importante por razões 

como: o número e a potência sonora de várias fontes dentro das construções tem aumentado 

incrivelmente; as pessoas cada vez mais, vivem próximas umas das outras; e as propriedades 

acústicas dos materiais usados nas construções não são eficientes para o isolamento sonoro. Uma 

vez que não é desejável que as pessoas voltem para a idade média, afastando-se umas das outras e 

utilizando materiais de grande peso em suas construções, faz-se necessário encontrar outras 

opções. Segundo Gerges, 1992, formas de controle e combate ao ruído excessivo podem ter sua 

solução na fonte, na trajetória ou no receptor, como mostra a figura 1. 3. 

Figura 1.3: Fonte, trajetória e receptor. 

Formas de controle na fonte envolvem: a especificação dos níveis de pressão sonora para 

as fontes a serem instaladas em plantas novas e a expansão de antigas; especificação dos níveis 

máximos para equipamentos e processos industriais ainda na fase de compra; substituição das 

máquinas, equipamentos ou processo por sistemas mais silenciosos; modificação da fonte, como 

ajuste, balanceamento, redução de velocidades, uso de amortecimento, redistribuição de massas, 

etc.; em alguns casos, em aparelhos que permitem baixar o volume (telefones, televisores, rádios, 

aparelhos de som, etc.). 

O controle na trajetória pode ser conseguido com: enclausuramento das máquinas, 

equipamentos ou processos; barreiras acústicas, absorção e/ou isolamento acústico; silenciadores; 

isolamento de vibrações e choque. 

A solução do problema de altos níveis para o receptor podem ser resolvidos com: Uso de 

cabina de proteção; uso temporário de protetores auriculares (que não deve ser considerado uma 

solução permanente para o problema); uso de pessoas surdas nas áreas com alto nível de pressão 

sonora; redução da jornada de trabalho; e deslocamento para "áreas de descanso" para a redução 
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da dose de ruído de cada trabalhador. 

Geralmente, fatores alheios a vontade corno alto custo para a troca de equipamento ou 

ainda vizinhos incompreensíveis, fazem com que a solução do problema originária em sua própria 

fonte seja inviável, como às vezes não é possível mudar de casa só porque a vizinhança é muito 

barulhenta, ou usar sempre protetores auriculares dentro do escritório ou do próprio lar, assim a 

forma mais viável de solução torna-se tratar o problema na trajetória do som. Visto sob esse 

aspecto, torna-se importante desenvolver um melhor entendimento do problema da transmissão 

sonora, na esperança que esse conhecimento ajudará a encontrar novos métodos e soluções que 

permitam uma boa privacidade em nossas casas e escritórios, bem corno proporcionem urna 

ambiente de trabalho mais saudável. 

1.5 Limitações Deste Trabalho 

Os objetivos principais deste trabalho são a discussão das técnicas existentes e o 

desenvolvimento de um programa computacional destinado a fornecer estimativas rápidas para 

projeto de barreiras, ressonadores e paredes de diferentes tipos. No entanto, dado a escassez de 

dados experimentais para uma vasta gama de materiais e da limitada faixa espectral que esses 

dados se encontram, torna-se impossível a exaustão dos casos a serem comparados com os 

modelos teóricos. 
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2. PREDIÇÃO DA PERDA 

A base teórica que suporta um melhor entendimento da transmissão sonora em 

construções é relativamente antiga. Aproximadamente quase todas as equações básicas podem 

ser encontradas no famoso livro de Rayleigh, 1945, "The Theory of Sound". Entretanto, a 

aplicação dessas teorias proporcionam uma certa dificuldade, pois as situações encontradas em 

casos práticos, são bem diferentes dessas das quais se tem as soluções para as equações 

diferenciais disponíveis [Heckl, 1981]. Assim, neste trabalho apresenta-se uma série de modelos 

simplificados que foram propostos recentemente. Esses modelos podem ser usados para descrever 

a transmissão sonora por meio de uma parede sob certas condições específicas. 

2.1 Índice de Redução Acústica de uma Parede 

Todas as ondas sonoras seguem caminhos distintos quando viajam de uma fonte sonora a 

um ponto receptor (veja figura 2.1). 

Em casos de locais contínuos, se distingue de duas formas: a via direta e a via indireta. A 

primeira, distingue-se pelo ruído transmitido de um local a outro atravessando diretamente a 

parede que separa esse local. Todos os caminhos restantes utilizados pelo ruído constituem-se na 

via indireta. A redução bruta no local 2 induzida pelo local 1 está diretamente ligada ao conjunto 

dessas vias de transmissão. Se apenas interessa a transmissão direta, é necessário conhecer-se a 

intensidade h do ruído transmitido pela parede separadora, quando essa é incidida por um campo 

reverberante de intensidade I 1. 

..-v-v"') T ransllÕ$s~o E•trul\.lel 

® T rensmrssão Aérea 

Figura 2. I : Onda sonora transmitida pela estrutura e pelo ar. 
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(1) 

Denomina-se 't de fator de transmissão da parede ou coeficiente de transmissibilidade. 

Comumente, utiliza-se a forma logarítmica de R da inversa do fator de transmissão, denominado 

de índice de redução sonora da parede ou perda por transmissão. 

R = lO.log 11 't (2) 

Para tanto, supõe-se que a parede seja homogênea. Se na realidade não é assim [Josse, 

1975], pode-se definir em todas as formas o fator de transmissão ou o índice de redução de uma 

parede homogênea equivalente, onde se supõe que a mesma quantidade de energia que passa pela 

parede homogênea equivalente, passa pela parede heterogênea. 

2.2 Diferença de Nível 

O ruído reduzido por uma parede ou qualquer obstáculo que o "isole" do receptor pode 

ser quantificado pela Diferença de Nível (D) de Pressão Sonora [Gerges, 1992; Josse, 1975; 

Meisser, 1973]. Matematicamente D é dado por: 

D=L,-~ 

onde: 

L, é o nível de pressão sonora no local 1 (local de emissão) 

~ é o nível de pressão sonora no local 2 (local de recepção) 

(3) 

Conforme Gerges, 1992, diferença de nível "D" não depende apenas das características 

dos materiais, mas também de vários outros fatores como: local da medição, ressonadores, 

orificios, materiais de absorção acústica, volume do local, entre outros. Assim, a diferença de 

nível é um parâmetro específico de um determinado local. Tecnicamente, usa-se a grandeza do 

índice de redução sonora, já que este é exclusivamente baseado entre a razão das energias da 

onda acústica incidente e a transmitida, independentemente do local. 

2.3 Frequência de Coincidência 

Antes de dar prosseguimento, é importante entender o fenômeno da frequência de 

coincidência, pois a perda por transmissão está diretamente ligada ao mesmo. 
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Confonne Beranek, 1991, não é surpreendente que uma intensidade de onda é 

estabelecida por um painel quando é impelido por uma onda de frequência igual a uma de suas 

frequências de ressonância. Não se espera entretanto, o fato de que para cada frequência acima de 

uma certa frequência crítica, exista um ângulo particular "<!>o" em que até mesmo uma parede 

vibrante e infinitamente grande vibra quando excitada por uma onda sonora como se essa 

estivesse em ressonância. A razão para isso é que acima dessa frequência crítica, o comprimento 

de onda do painel "1-..t," pode ser igual ao comprimento de onda do ar "/..." incidente no painel. É 

nessa condição de igualdade de comprimentos de ondas (do ar e da parede) que chama-se de onda 

de coincidência. A condição para que ocorra a coincidência é melhor ilustrada na figura 2.2. 

Direção da 
Onda de Flexão 

Figura 2.2: Onda de coincidência. 

A figura 2.2, mostra que a onda incidente com o comprimento de onda "/..." colide com o 

painel que é posto a vibrar, de onde a oscilação resultante aparece como uma onda de flexão com 

comprimento de onda /Jsen <!>o. Se /... é menor do que Ãt, então em um determinado ângulo de 

incidência <l>o, é possível que o comprimento de onda projetado (/Jsen <!>o), seja igual ao 

comprimento de onda /...b. Sob essas circunstâncias o painel vibra em uma amplitude 

aproximadamente igual a amplitude das partículas de ar da onda incidente. Isso significa que o 

painel irá irradiar a onda transmitida com uma intensidade semelhante a da onda excitante, o que 

em outras palavras, significa que a perda por transmissão nessa frequência e ângulo é muito 

pequena. Dessa fonna, a condição para a onda de coincidência é: 

,\ 
sencp0=

i\b 
(4) 

Beranek, 1991, afirma que quando o comprimento de onda sonora do ar é maior que o 

comprimento de onda sonora de flexão da parede, a onda de coincidência não pode existir, pois o 

valor da função seno não pode ser maior do que 1 ,0. 
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Rescrevendo a equação 4 em termos de frequência e velocidade. Como para uma dada 

frequência co = 1.. f e et, = f.J, onde cb é a velocidade de propagação da onda de flexão na parede 

e Co é a velocidade de propagação da onda no ar, então: 

(5) 

Define-se que, quando se assume um determinado ângulo fixo, a frequência em que 

ocorre a onda de coincidência é chamada, então, de frequência de coincidência fc. 

Segundo Beranek, 1991, não é sabido o autor da descoberta do fenômeno da onda de 

coincidência, apesar de dar-se créditos a Cremer que em 1942 apresentou o conceito, 

especificamente para a relação entre a transmissão sonora através de paredes, mostrando a 

diferença entre a teoria de paredes simples (assumindo apenas a incidência normal) e medições 

que envolviam em um painel plano radiações sonoras com ângulos oblíquos. 

Diversos autores [Beranek, 1991; Vér, 1992; Gerges, 1992; Meisser, 1973; Josse, 1975; 

entre outros] definem a frequência de coincidência como a menor frequência em que a onda de 

coincidência surge, e sendo essa frequência quando 1.. = l..t, ou c = cb, o que ocorre quando cl>o = 
90°, ângulo esse, comprovado com valores experimentais, tais como mostra o exemplo da figura 

2.3. 

Sabendo que a velocidade de uma onda longitudinal em uma placa é dada por [Dym, 

Shames, 1973]: 

(6) 

onde: c1 é a velocidade longitudinal da onda, E é o módulo de elasticidade da parede, p é a 

densidade da parede e u é o coeficiente de Poisson da mesma. 
3S 

30 I ; 
o --~ 
o 
~ 

"' ,. 

Figura 2.3 : Resultados experimentais da variação da perda por transmissão com a frequência, para 

uma placa de alumínio de 3,175 mm de espessura. Destaque para o efeito da frequência de 

coincidência. Fonte: Vér, 1992. 
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Através da solução da equação do movimento de flexão livre de uma placa fina e 

lembrando que c = Ct, tem-se a equação para a frequência de coincidência expressa por [Beranek, 

1991]: 

(ph) 

[Hz] (7) 

onde: h é a espessura da parede. 

Sendo a equação 7 estritamente válida para os casos em que o comprimento da onda de 

flexão é maior do que seis vezes a espessura da parede ( Ãt, > 6.h). 

2.4 Modelos Para Transmissão Sonora Para Paredes Simples 

Há diversos modelos propostos para a predição da perda por transmissão, cada qual 

levando em conta hipóteses específicas e determinadas faixas de frequências, onde o modelo é 

válido. 

Lei de Massa 

O modelo mais simples e antigo existente para a transmissão sonora por paredes é 

mostrado pela figura 2.4, onde esse supõe uma parede infinita e de pequena espessura. Beranek, 

1991 , considera uma parede infinita uma parede com a menor dimensão (comprimento ou altura) 

pelo menos 20 vezes maior do que a espessura. 

L 

Figura 2.4: Transmissão sonora através de uma parede infinita e de pequena espessura. 
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Assumindo uma análise de movimento puramente hannônico (o fator tempo e ; w ' é 

omitido). Então, uma onda sonora incidente com pressão p; na parede com um ângulo Q> é 

representado por: 

(rad/s). 

p;(x,y) =PiO e -j tox=-P ejtoy0054> (8) 

Que para uma onda refletida e transmitida a expressão correspondente é: 

Pr(x,y) = PrO e -jkox=-P ejkoy COS4>' p,(x,y) = PIO e -jkoxS""<j< ejkoy COS4> (9) 

onde: ~ é o número da onda (~ = ffi I Co) no meio circundante (ar)~ ffi é a frequência 

Continuamente, a velocidade v e a pressão na parede requer que: 

p;o+prO- P10 = Apo 

(piO- pr0) COS Q> I (poCo) = Vo = P10 .COS Q> I (poCo) 

(10) 

(11) 

onde: Apo é a amplitude da diferença de pressão que impulsiona a parede; Po é a densidade 

do ar (1 ,22 kg/m3 ao nivel do mar e a 20° C). 

Para então uma parede flexível ideal, isto é, para uma parede com praticamente nenhuma 

rigidez à flexão [Tumer, Pretlove, 1991; Heckl, 1981], a Terceira Lei de Newton pode ser escrita 

como: 

APo = j.ro.M. Vo 

onde: M é a massa superficial (massa por unidade de área) da parede. 

Combinando as equações 1 O e 12 chega-se então ao coeficiente de transmissão: 

~ = I p 10 I piO 1
2 = 11 { 1 +( ro.Mcos 4> I (PoCo))2

} 

(12) 

(13) 

Supondo uma incidência com ângulo de 0° (incidência normal), substituindo a equação 13 

em 2, têm-se a Lei de Massa dada por: 

~= 10.log {l +(ro.MI(poeo))2
} [dB] (14) 

Nos casos práticos, o som incide na parede provindo de todas as direções; assim uma 

média apropriada para t, é necessária [Heckl, 1981 ; Gerges, 1992~ Beranek, 1991 ~ V ér, 1992). 

Uma hipótese razoável é considerar todos os ângulos de incidência semelhantes, isto é, com o 

mesmo "peso". Assim, segundo Beranek, 1991 e V ér, 1992, o procedimento adequado é: 

f T ... cosc:J>senc:J>dc:J> 
T= .,. (15) f cosc:J>senc:J>dc:J> 

Cujos limites das integrais é de 0° a um ângulo geralmente em tomo de 78° quando se 

trata de incidência em um campo reverberante ou de O a 90° em incidência randômica. Entretanto, 

dados experimentais mostraram que a Lei de Massa com ângulos de incidência variando entre 0° e 
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78° são mais precisos do que considerar uma incidência randômica ou normal. Isso, faz com que a 

perda por transmissão seja 5 dB menor do que a calculada pela Lei de Massa com incidência 

normal (equação 14), sendo chamada de Lei de Massa corrigida. 

R = Ro-5dB [dB] (16) 

Conforme diversos autores [Heckl, 1981; Beranek, 1991; Vér, 1992; Gerges, 1992; Josse, 

1975; Hanis, 1957; Turner e Pretlove, 1991; entre outros], a Lei de Massa equação 14, tem sido 

aplicada com grande sucesso em muitas situações. Concordando muito bem com dados 

experimentais, se a frequência de incidência for bem abaixo da frequência de coincidência :t:, vista 

anteriormente, e se a relação entre o amortecimento e o tamanho da parede for: 

11 > eoz/(2.:t:.l)z (17) 

onde: I é a menor dimensão considerando apenas a altura e o comprimento da parede [m]; 

11 é o coeficiente de amortecimento que pode ser encontrado para alguns materiais na tabela do 

Apêndice A e é determinado, experimentalmente pelo tempo do decremento da amplitude na 

frequência de ressonância [Beranek, 1991; Rao, 1995; Sun, Richards, 1985]. 

2.4.2 Modelo de Fesbbach 

Conforme Beranek, 1991, na região ao redor e acima da frequência de coincidência a Lei 

de Massa não é mais válida devido ao decremento na perda por transmissão gerado pelos efeitos 

da coincidência. O que em outras palavras significa dizer que por causa do movimento da onda na 

parede, a rigidez à flexão deve ser então considerada, mesmo com a hipótese de painéis 

infinitamente grandes e finos. Introduzindo então, o coeficiente de amortecimento originário do 

módulo de elasticidade complexo que é dado por: 

E'= E ( 1 +i rJ) (18) 

Introduzindo ainda a rigidez do painel dada pela velocidade longitudinal da onda (equação 

6), e resolvendo para a inversa do coeficiente de transmissibilidade (equação 1 ), Feshbach, 1953, 

chegou a seguinte equação: 

_!_=[ 1 +i wM\ TJ ( 
1
! )

2 

coscj>sen\:f>]
2 +(tM\ )2 

cos
2 

cJ> [~ - (_[_)
2 

sen\p]
2 

(19) 
T 2poCo c 2poCo f c 

Pode-se observar que na equação 19, se<!> é igual a zero, que é o caso de uma onda de 

incidência normal, obtém-se exatamente a Lei de Massa (equação 14), isso significa que quando 

se tem urna incidência normal da onda sonora sobre a parede, não se pode ter ondas de flexão na 

parede. 
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Para a obtenção do índice de redução sonora da parede, é necessário substituir a equação 

19 em 15 resolvendo a integral numericamente e substituir o resultado final na equação 2. Testes 

feitos para o método de solução numérica por Simpson, mostraram que é necessário no mínimo 

300 divisões para a convergência da solução dentro do limíte de ângulos que variam de oo a 78° 

(limite que melhor simula um campo difuso) . 

2.4.3 Modelo de Cremer 

Quando uma onda sonora plana incide em uma parede com um ângulo oblíquo <!>1 que é 

menor do que um ângulo limite ( <!>1L = sen-1( cJcL)), a onda sonora excita as ondas longitudinais e 

de cisalhamento no painel. As duas formas de onda percorrem então as duas faces da parede de 

forma similar a uma onda de incidência normal, exceto que as ondas de cisalhamento e de 

compressão percorrem com ângulos oblíquos ditados por cJcc e cJct, respectivamente [Vér, 

1992]. 

Em ângulos oblíquos (onde <!>1 > <!>1L) a onda de incidência sonora produz ondas que 

percorrem paralelamente a superficie da parede com velocidade igual ao rastro da onda de 

incidência, Crasuo = cJsen <!>1- Se a placa é infinitamente espessa, as ondas "penetrarão" a mesma, 

apenas próximo aos contornos superficiais, onde a onda de pressão na placa decai 

exponencialmente com a distância a partir da superficie. Entretanto, para uma placa fina, próximo 

a superficie existem dois componentes: um que decai exponencialmente e outro que cresce 

exponencialmente com a aproximação da onda vinda do outro lado da superficie. Dessa forma, a 

velocidade normal das duas superficies da placa é determinada pelo efeito combinado os 

componentes desses dois contornos superficiais. 

Nas altas frequências (onde 0,5.kc.h ~ 1 ), as duas superficies da placa vibram com 

diferentes velocidades, e surge uma disposição complexa de onda. Onde kc é o número da onda 

cisalhante; kc = ro/cc. Em frequências baixas (para O,S.kc.h << 1), a velocidade normal no lado da 

placa do receptor é aproximadamente igual em magnitude e fase da do lado da placa do emissor. 

Uma vez que as superficies de ambos os lados estão próximas, as velocidades de rastro são iguais, 

e a onda sonora radiada tem a mesma direção da incidente. 

Conforme Vér, 1992, o problema da transmissão de uma onda sonora plana de incidência 

oblíqua através de uma placa infinita, sólida, homogênea, isotrópica, plana e paralela foi tratado 
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primeiramente por Reissner em 1938, providenciando uma solução completa para o problema. 

Sua solução que é aplicável tanto para placas finas como espessas, foi apresentada de forma 

similar por Heckl, 1981. Entretanto, tanto a equação de Reissner como a apresentada por Heckl, 

apresentam-se em sua forma complexa, precisando de simplificações para a aplicação em casos 

reais. Vér, 1992, apresenta sua simplificação de forma muito bem aproximada, quando aplicada 

para placas com espessura muito menores que o comprimento da onda cisalhante (kJh <<1): 

{ 
(M w) ( 

R 4>=10.log 1 + ( ) cos<f> 1 
2poCo 

(20) 

Cremer, 1971 , rescreve equação 20 de um modo diferente, substituindo alguns termos 

pela rigidez à flexão das placas e pela formulação da frequência de coincidência descrita na 

equação 7, assim: 

(21) 

Novamente é necessário fazer algumas substituições (21 em 15), resolver numericamente 

a integral da equação 15 e substituir, então, o resultado final na equação 2, para a obtenção do 

índice de redução acústica da parede. Infelizmente, testes feitos para o método de solução 

numérica por Simpson, mostraram que é necessário no mínimo 4.000 divisões para a 

convergência da solução dentro do limite de 0° a 78° (limite de um campo difuso), o que torna 

sua solução relativamente demorada. 

A equação 21 é válida tanto para placas homogêneas ou não, isotrópicas, mas estas 

devem ter sua espessura pequena quando comparada com o comprimento da onda de 

cisalhamento (kJh << 1). Testes numéricos mostraram que a quantificação de que kJh << 1 é 

válida para valores de kJh menores do que 0,02. 

Observando a equação 21 , pode-se notar que uma placa infinita e isotrópica terá uma 

transmissão sonora nula sob certas condições: 

• 

• 

• 

Para todas as frequências quando <P = 90°; 

Quando f= O para qualquer ângulo de incidência; 

Quando f = fc I sen Q> . 

2.4.4 Método de Beranek do Patamar 

O método do Patamar desenvolvido por Beranek, 1991 , é uma técnica alternativa muito 
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útil quando se trata do uma previsão preliminar. Em essência, o método considera o fator de 

perda sendo determinado pela seleção do material e substituído por um patamar (uma linha 

horizontal) na região da frequência de coincidência. O método é facilmente aplicável, assumindo 

que um campo sonoro reverberante se encontra no local do emissor, e aproximando por uma linha 

horizontal a região próxima da frequência de coincidência. Pode-se observar pela figura 2. 5 que a 

parte da curva à esquerda do ponto A é determinada pela Lei de Massa prática (equação 16). A 

altura do patamar e o comprimento da linha entre os pontos A e B são determinados pela tabela 

2. 1. A região acima do ponto B é determinado por extrapolação, tendo um aumento de 1 O dB 

para a primeira oitava seguido de um aumento de 6 dB por oitava paras as frequências seguintes. 

R I dB ] 

j__ Lei de Massa 
lO c13 (6 dB I oitava) 

r 
Altura do 
patamar [dB] 

!.oitava 
Freq. [~) 

Figura 2.5: Gráfico para designe do método do Patamar. 

Tabela 2. 1 : Propriedades dos materiais para o método do Patamar. 

!:ll!!lllfill!~~li~l-~lilllllill!,~illllllJ 
Aço 7700 40 11 

Alumínio 2700 29 11 

Chumbo 11000 56 4 

Compensado 650 19 6,5 

Concreto 2300 38 4,5 

Gesso 1200 30 8 

Madeira 650 19 6,5 

Tijolo 1900 37 4,5 

Vidro 2400 27 10 

Fonte: Beranek, 1991; Vér, 1992; Gerges, 1992. 



r, .., 

18 

Uma melhor compreensão é facilmente obtida com um exemplo. Suponha-se um painel de 

aço de 0,01 m de espessura com 2,00 m nas demais dimensões, onde se deseja estimar a perda por 

transmissão. 

Usando um papel do tipo semi logarítmico (com as coordenadas em decibel por frequência 

logarítmica), traça-se a curva para a Lei de Massa (equação 16) até o valor da altura do patamar, 

no caso 40 dB, a aproximadamente 315 Hz, onde se obtém o limite inferior do patamar, ponto A. 

Traça-se, então a linha horizontal da largura do patamar que para o aço possui um 

coeficiente de 11 vezes. O limite superior do patamar, ponto B, é obtido através de 11 x 315 Hz = 
3.465 Hz. 

Do ponto 40 dB e 3 .465 Hz, traça-se uma linha com aumento de 1 O dB para a primeira 

oitava, seguida de um aumento de 6 dB por oitava para as oitavas seguintes. 

2.4.5 Modelo de Gerges 

Gerges, 1992, mostra que para o isolamento de paredes simples vibrantes, deve-se 

considerar toda a banda de frequências de interesse. Entretanto, para cada faixa de frequências 

dentro dessa banda, existem mecanismos onde o isolamento se comporta de maneira diferente. 

Esses mecanismos podem ser vistos pelo gráfico da figura 2.6. 

... 
o 
g, 

~ .. 
c. 

Ressonância 

10 a lS dBilr 

Frequênc:ia (Hz) 

Figura 2.6: Curva típica da perda por transmissão em paredes simples. 
Fonte: Gerges, 1992. 

Os mecanismos que controlam a perda por transmissão formam regiões: região controlada 

pela rigidez; controlada pelo amortecimento; controlada pela massa; coincidência e acima da 

coincidência. Em cada uma dessas regiões hipóteses são assumidas. 
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Para as regiões controladas pela rigidez, pela massa e na região da frequência de 

ressonância mecânica da parede (região controlada pelo amortecimento). Supõe-se que a 

transmissão ocorra por meio de uma parede oscilante, existindo um acoplamento entre a estrutura 

vibrante e o campo acústico. Resultando após considerar uma solução harmônica para a equação 

do movimento, o coeficiente de transmissão é dado por: 

(22) 

onde: C é o amortecimento da parede e K é a sua rigidez que pode ser obtida pelo cálculo 

simplificado exposto no Apêndice B. 

Dessa forma existem três casos a serem analisados: 

1. Em baixas frequências, onde a frequência é muito menor do que a frequência de 

ressonância mecânica do paine~ têm-se que: 

w<<&- e (C+2p0 c0)<< ~ (23 e 24) 

Portanto, substituindo na equação 22 o coeficiente de transmissibilidade e a perda por 

transmissão resultarão em: 

r=((2p~0w) )' (25) 

R=20./og(~ )-74,2 [dBJ (26) 

2. Em altas frequências, onde a frequência de excitação é muito maior do que a frequência de 

ressonância mecânica do painel, 

w>> &- e (C+2p0 c0)<<M w (27 e 28) 

Que substituindo na equação 22 o coeficiente de transmissibilidade resultará na Lei de 

Massa para incidência normal, vista anteriormente: 

(29) 



3. Na frequência de ressonância mecânica do painel, onde: 

w=w0=fE 
Que substituindo na equação 22 o coeficiente de transrnissibilidade resultará em: 

1 

20 

(30) 

(31) 

Observando a equação 31, pode-se notar que o coeficiente de transrnissibilidade independe 

da frequência, dependendo exclusivamente do amortecimento. Se o amortecimento for muito 

maior do que 2poeo a região será controlada pelo amortecimento, entretanto se o amortecimento 

for muito menor do que 2poeo. 't --+ 1 onde ocorre a transmissão completa da energia sonora. 

Suponha-se agora que a transmissão ocorra através de urna parede vibrante com ondas de 

flexão livre e considerando a parede fina e uniforme submetida a um campo de incidência sonora 

oblíqua. Tem-se a influência da rigidez à flexão da placa e do amortecimento resultando no 

seguinte coeficiente de transrnissibilidade: 

(2 p0 c0 sec<J>) 
T=~----------------~~--------------------~ 

( ( 2 p0c0 sec<t>+ r::~ k ~sen' </> )+ j( wM- r:: k~sen' </>)) 
(32) 

Sendo: Dr a rigidez a flexão do painel que é igual a E h3/(12(1-v2
)), [Dym, Sharnes, 

1973]; e kr= (ro/cb).sen~. 

Da equação 32, pode-se observar que para frequências menores que a frequência de 

coincidência, onde se pode desprezar a rigidez e o amortecimento, têm-se novamente a Lei de 

Massa corno resultado. Entretanto, para regiões acima da frequência de coincidência quando 

f I fe > 1 a equação 32 pode ser simplificada para: 

1 

(33) 

De onde se conclui que o isolamento acústico é controlado pela rigidez, mostrando que a 

perda de transmissão para frequências acima da frequência de coincidência apresenta um 

acréscimo de 18 db por oitava. 

Gerges, 1992, acrescenta que como o mecanismo de transmjssão na frequência de 

coincidência é muito complexo, sugere então, o uso do método do Patamar para essa faixa. 
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2.4.6 Modelo de Josse 

A diferença do modelo de Josse, 1975, encontra-se em que para paredes simples, 

homogêneas, planas, de espessura constante (indeformável) e desprovidas de elasticidade quando 

incidida por uma onda sonora harmônica, oblíqua, plana apresentará o coeficiente de 

transmissibilidade: 

(34) 

Que nada mais é do que a Lei de Massa. Entretanto Josse considera que para um campo 

sonoro difuso a perda por transmissão varia de 1 O a 5 dB a menos do que a Lei de Massa para 

uma onda de incidência normal, isto é: 

R=IOlog(M ( w ) )

2

-5aiOdB 
2poCo 

(35) 

Como a Lei de Massa só é válida para frequências menores do que a frequência de 

coincidência, para o cálculo da perda para frequências acima da frequência de coincidência, Josse 

supôs um outro modelo de parede, utilizando ondas de flexão. Uma deformação forçada 

localmente dá origem a ondas livres que se propagam por toda a parede. Considerando que a 

espessura da parede seja fina o suficiente para que as ondas produzidas sejam apenas ondas de 

flexão que são função da rigidez à flexão da placa, do ângulo de incidência da onda sonora e da 

velocidade da onda de flexão. Dessa forma, para frequências acima da frequência de coincidência 

o índice de redução acústica de uma parede é: 

R= !Olog( M (2 ~c,) )'+ !Olog( ;J-roiogG )-3 (36) 

Como se pode observar, o primeiro termo da igualdade representa a Lei de Massa para 

paredes com incidência normal. Observa-se também que, a perda por transmissão para um dado 

material aumenta em 9 dB por oitava em lugar dos 6 dB por oitava como ocorre quando se 

considera uma parede desprovida de elasticidade. E ainda,quanto maior o amortecimento, maior 

será a perda por transmissão. 

Para a região próxima à frequência de coincidência existe uma região de transição entre os 

casos anteriores. Quando se considera a hipótese de uma parede simplesmente apoiada, os 

resultados encontrados são muito próximos do que quando se considera uma parede infinita, 

existindo sempre três regiões distintas conforme a frequência de excitação e a frequência de 

coincidência. Praticamente todos os resultados podem-se resumir em uma curva do tipo 

representada pela figura 2. 7, para uma parede qualquer, da variação de R em função da 

frequência. 

ESCOLA Dê. ENGENHARIA 
BIBLIOTEC A 
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Figura 2. 7: Curva típica do índice de redução R, em função da frequência em um campo difuso. 

Fonte: Josse, 1975. 

A curva se divide em três setores, A, B e C. O setor A corresponde a Lei de Massa. Entre 

esse setor e a frequências crítica fc existe uma região B chamada de zona de transição e que 

Watters [Beranek, 1991; V ér, 1992] denominou de zona estacionária, onde nessa região a curva 

se distingue quase como uma reta horizontal, sendo sua extensão aproximadamente entre uma 

oitava da frequência de coincidência a uma oitava posterior a essa para materiais como concreto e 

tijolo. Após essa região, no setor C, a curva começa a crescer muito rapidamente com a 

frequência. Sendo esse crescimento linear, de acordo com a equação 36 e da ordem de 9 dB por 

oitava. 

2.4. 7 Modelo de Brüel 

Brüel, 1951, separa as paredes em dois modelos de painéis de pequena e grande espessura. 

O primeiro modelo ignora as forças elásticas e considera as ondas de impacto com incidência 

oblíqua o que recai na Lei de Massa (equação 13). Entretanto, o segundo modelo pressupõe que a 

espessura da parede não é desprezível em relação ao comprimento de onda sonoro, isto é, os dois 

lados da parede não estarão vibrando na mesma fase. Em outras palavras isso implica ser 

necessário considerar a própria propagação do som dentro da parede, ao invés de apenas 

considerar os contornos do painel, quando esse vibra acima da frequência de ressonância 

mecânica. 

Considerando a simbologia utilizada na figura 2. 8 como sendo p; a pressão da onda 

incidente, p, a pressão transmitida, P1 a pressão no meio 1 e p, a pressão refletida, têm-se que: 



Figura 2.8: Penetração sonora através de uma parede espessa. 

p; + Pr= p, 

p; + Pr= v,poeo 

p, = V2PoCo 

onde: v, é a velocidade da onda no meio 1 e v2 é a velocidade da onda no meio 2. 

Assumindo-se que não há perdas na parede e que: 

Têm-se: 

(p t+ pr-pt) jwM 
v 

p,= p,cosh (y h)+ v2 pcPsenh(y h) 

v,=-( p 1
) senh(yh)+ v2 cosh (yh) 

pcP 

e 

sendo: y = j.ro/ep ; e Cp a velocidade do som em sólidos, ep= (E/p)M 

Assim, 

p, [ ( . W ) 1 ( p CP C0 Po ( . W ))] - = cosh J-h +- --+--senh J-h 
Pr CP 2 Po c0 CP P CP 
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(37) 

(38) 

(39) 

(40) 

(41) 

(42) 

(43) 

Que após algumas simplificações têm-se a perda por transmissão para paredes espessas 

dada por: 

(44) 

2.4.8 Modelo de Savioli 

O modelo proposto por Savioli, 1992, é um modelo muito simplificado, pois nada mais é 

do que a utilização da aproximação da Lei de Massa com incidência normal (equação 14), uma 
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vez que ignora-se as forças elásticas, acrescido de um coeficiente. Esse coeficiente é relativo ao 

tipo de material empregado para a parede, referente a perdas internas. 

R= 20 log (M ( w ) ) + coeficiente de ajuste ( 4 5) 
2poCo 

Savioli distingue os materiais em três categorias para paredes simples: 

Paredes maciças de metais, tijolos maciços de todos os tipos, de cal, cerâmicos, refratários 

e concretos. Onde o coeficiente de -12 dB deve ser acrescido à equação 45. 

Paredes de tijolos ocos, blocos de cimento, concreto ou lava vulcânica, plásticos e 

madeiras. Cujo coeficiente de -17 dB deve ser acrescido à equação 45. 

Paredes heterogêneas e vidros. Coeficiente de -5 dB deve ser acrescido à equação 45. 

2.4.9 Modelo de Meisser 

Meisser, 1973, modela uma parede simples, não porosa, de grandes dimensões (maiores 

que 1 O m2) sendo submetida a uma infinidade de ondas planas com diversos ângulos de incidência 

por um método gráfico, a ser explicado. Como as paredes têm seu índice de redução dependente 

da massa, da rigidez e das perdas internas, Meisser considera o índice dependente apenas de sua 

massa, entretanto, considera ainda que em casos reais, uma parede é dotada de uma certa rigidez 

que diminui a redução quando na frequência de coincidência. Considera também que as paredes 

laterais onde a parede analisada está unida, como sendo suficientemente pesadas para que as 

transmissões secundárias sejam desprezíveis. 

Na frequência de coincidência, para uma parede de um material qualquer, a frequência de 

coincidência é inversamente proporcional à espessura da parede, podendo ser calculada pela 

equação 7. Meisser, destaca ainda que diversos tipos de materiais possuem perdas internas 

distintas que permitem quantificar a queda da perda por transmissão quando na frequência de 

coincidência de uma parede. Em geral, para os materiais que possuem perdas internas pequenas, a 

redução da perda por transmissão é de aproximadamente 1 O dB na frequência de coincidência, e 

os materiais com perdas internas médias, de 6 a 8 dB. Entretanto, salienta Meisser, que essas 

cifras são apenas um valor indicativo que permitem prever o índice de redução acústica de uma 

parede. 

O método de determinação da perda por transmissão de uma parede simples, levando-se 

em conta a rigidez, a massa e perdas internas é dado por: 

I. Determina-se a redução pela Lei de Massa para a frequência de 500 Hz, figura 2. 9. 

2. Traça-se uma reta de 4 dB por oitava, passando pelo ponto determinado anteriormente, 
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figura 2.10. 

3. Situa-se a frequência crítica e diminui em 1 O dB a perda, a partir da reta traçada 

anteriormente, figura 2.11 . 

4. Traça-se uma reta de 6 dB por oitava, correspondente a Lei de Massa, a partir da primeira 

frequência conforme mostra a figura 2.12. 

5. Reduz-se em 10 dB uma oitava abaixo da frequência critica e aumenta-se em 10 dB uma 

oitava acima da frequência critica, figura 2. 13. 

6. Traça-se a curva de 6 dB por oitava para as frequências acima da frequência critica, figura 

2.13. 

a: 

• 

500 

Figura 2. 9: Determinação de R para a frequência de 500 Hz. 

a: 

500 F ! tq {H:) 

Figura 2.10: Traçado da curva de 4 dB por oitava. 
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a: 

te 500 Fr~(H::] 

Figura 2. 11: Diminuição em 1 O dB na frequência crítica. 

a: 

te 500 Fr~[H::l 

Figura 2 .12: Traçado da reta de 6 dB por oitava. 

a: 

te 500 Fr~. [H:] 

Figura 2. 13: Retas de 6 e 1 O dB por oitava. 
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2.4.10 Modelo de Análise Energética por Estatística 

A análise energética por estatística (comumente referido na literatura como SEA -

Statistical Energy Analysis) é um procedimento para a análise vibratória estrutural de modos 

complexos, permitindo o cálculo da energia transportada entre estruturas ressonantes conectadas, 

como placas, vigas, etc., e até mesmo entre placas e campos sonoros reverberantes em uma 

determinada sala [Maidanik, 1977; Vér, 1992; Craik, 1982]. Vér, 1992, especificamente define a 

SEA como: a potência líquida que flui entre dois sistemas acoplados em uma determinada 

banda de frequências, com uma frequência central w , sendo proporcional a diferença da 

energia moda! de dois sistemas com mesma frequência. Onde o fluxo é do sistema de maior 

energia para o de menor. 

Vér, 1992, considera primeiramente o balanço energético em um sistema de duas 

estruturas simples acopladas e não dissipativas, como mostra a figura 2.14, de onde obtém-se as 

seguintes equações: 

W1" = w~d + W12 

W2" = w 2d + W12 

[W] 

[W] 

(46) 

(47) 

onde: W1e é a potência de entrada no sistema 1; W2" é a potência de entrada no sistema 2; 

wl2 é a potência liquida perdida pelo sistema 1 através do acoplamento para o sistema 2; wld é a 

potência dissipada pelo sistema 1 e w 2d é a potência dissipada pelo sistema 2. 

w-e !w; 1 

'" 
\V' 

12 .. .,. 
El \Vú = vv;2 -''i~ E2 .. 

\V.d 
I 

... \V' 
21 \Vd 2 

Sistema 1 Sistema 2 

Figura 2.14: Diagrama de blocos representando o fluxo de potência entre dois sistemas acoplados 

não dissipativos. Fonte: Vér, 1992. 

Da figura 2.14: W '12 é a potência transmitida do sistema l para o sistema 2; W'21 é a 

potência transmitida do sistema 2 para o sistema 1; E 1 é a energia total do sistema 1 e ~ é a 

energia total do sistema 2. 
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Assume-se que cada modo ressonante do primeiro sistema tem a mesma energia, e que o 

acoplamento de cada modo ressonante do primeiro sistema é aproximadamente igual a cada modo 

ressonante do segundo sistema. Ainda, assumindo que as ondas transportam a energia de um 

sistema não estão correlacionadas com as ondas que transportam as energia obtida através do 

acoplamento do outro sistema, assim, pode-se separar a potência resultante (onde cada equação é 

escrita para uma estreita faixa de frequências ilro: 

[WJ 

[W] 

onde: TJ;j é o fator de perda acoplada do sistema i para o sistema j . 

Definindo a energia modal como: 

E = (E(Llw)) 
m (n(w )Ll w) [W.s!Hz] 

(48) 

(49) 

(50) 

onde: E(.1ro) é a energia total de um sistema em uma banda de frequência .1ro; n;(ro) é a 

densidade modal, isto é, é o número de modos em uma unidade de largura de banda (.1ro= I) 

centrada em rodo sistema em questão. 

Se a consideração da equação 50 está correta, então: 

'h!_ (n1(w)) 
1112- (n2( w)) 

(51) 

O que implica que para uma energia total igual entre os dois sistemas, o sistema que 

possui menos densidade modal, transfere mais energia para o segundo sistema do que é 

transferido do segundo para o primeiro. Combinando então as equações 51 , 49 e 48 tem-se que: 

W12= W17 12 n1(w )[Em1-Em2 ].1 w [W] (52) 

Portanto, a potência dissipada em um dos sistemas é relacionada com a energia 

armazenada naquele sistema E;, por meio de um fator de perda dissipada TJ;, que: 

[WJ (53) 

Assumindo então que o segundo sistema não possui uma energia direta de entrada 

(W2e = 0), e combinando as equações 47, 50, 51, 52 e 53 tem-se a razão da energia armazenada 

nos dois sistemas respectivamente: 

E 2 n2 1121 

E)=-;;; ( 17 21+ '1 2) 
(54) 

Nota-se que se o fator de perda acoplada é muito grande comparado com o fator de perda 

do sistema 2, a equação 54 resultará numa igualdade entre as energias modais. 
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Exanúnando agora o caso especial de uma excitação de um painel homogêneo (sistema 2) 

que é livremente apoiado, sendo esse exposto a um campo difuso em um quarto reverberante 

(sistema 1 ). Tem-se que a energia total em cada sistema dada por: 

El=DcV = Pm2 V 
(poco) 

[N.m] 

[N.m] 

(55) 

(56) 

sendo: D., a média da densidade energética em um quarto reverberante; Pm a média 

quadrática da pressão sonora; V o volume do quarto; Vm a média quadrática da velocidades 

vibratória da placa e A a área superficial da placa. 

Para se achar o fator de perda por acoplamento 11zt , tem-se que primeiro reconhecer que 

W'zt é igual à energia da placa, quando excitada por uma vibração, que irradia de volta para o 

quarto. Então: 

[W] (57) 

onde: crnc~ é o coeficiente de irradiação, adimensional que vale: para placas finas 

simplesmente apoiadas O para f < fc e [ 1-(f J f )r0
'
5 para f > fc, e para placas espessas 

simplesmente apoiadas 1 para f>> f~> e 0,45 ~Per/A0 para f ::; f"' onde Per é o perimetro, /..o é o 

comprimento de onda do ar e f b = f c+ 5 cof Per ; W nd é a potência acústica irradiada por 

ambos os lados da placa. 

Resolvendo para 1121 . resulta [Craik, 1982; Vér, 1992]: 

(2 PoCo) a rad 

'12t= M w (58) 

A densidade modal de um campo sonoro reverberante em um quarto n1(ro) e de uma placa 

fina e homogênea nz(ro) são dados por [Vér, 1992; Maidanik, 1962]: 

w 2 
V 

n, (w)=(2rr2) c~ [s] (59) 

f12 A 
n2(w )= (4rr2) (c~ h) [s] (60) 
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Inserindo então as equações de 55 a 60 em 54 têm-se relação entre a pressão sonora e a 

velocidade da placa: 

v - ( mrrc~) 1 

m- Pm ( 2) ( ) 2p0 c0 hc1M w 1 +M w 'h 
(2 p c pura) 

(61) 

Pela equação 61 é possível demonstrar que por mais que a potência dissipada na placa seja 

pequena, se comparada com a potência sonora, a igualdade dos modos energéticos do campo 

sonoro e da placa indica apropriadamente a velocidade da placa. Geralmente a resposta da placa 

é menor do que a calculada pela igualdade da energia modal devido ao último fator à direita da 

equação 61 , que é igual ao coeficiente da perda de potência pela radiação acústica da perda total 

energética. Dessa forma, a relação da excitação da estrutura por um campo sonoro permite 

estimar simplificadamente o limite superior da resposta da estrutura [Vér, 1992]. 

Agora, analisando a transmissão sonora entre dois quartos acoplados por uma parede 

simples, fina e homogênea. Considerando o sistema 1 como um conjunto de modos do campo 

sonoro reverberante no quarto de origem. O sistema 2 como uma aproximação de um grupo de 

modos de vibração da parede e o sistema 3 como sendo o conjunto de modos do campo 

reverberante no quarto receptor. Assumindo que no quarto de origem há uma única fonte de 

potência sonora, e ainda, a potência dissipada em cada sistema é grande se comparada com a 

potência perdida para os outros sistemas através do acoplamento (veja a figura 2.15). 

t"'\e 
: I 

i j 

Et \Vl2 E2 I w23 E3 
' , i . -

Si~ema 1 - ~ r=,, I r-- S.stema 3 

\:l.'d 
d 

\V• 
, 1 2 

' 3 

\VI3 

Figura 2.15: Diagrama de blocos ilustrando o fluxo de potência de sistemas acoplados. 
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Assim, tem-se então os seguintes procedimentos: 

1. Relacionar primeiramente Wc1 com a potência perdida pela absorção sonora do quarto. 

2. Calcular E1 = Pml V 1/(pep 2) , onde V é o volume do quarto do emissor. 

3. A potência sonora reverberante incidente na parede divisora de área Az é: 

Wmc = ElcAz/4VJ. 

4. Do balanço energético da parede para os modos ressonantes com o comprimento de banda 

.1ro, é o próximo a ser detenninado, se W12 = Wdz + W13, então: W12 = eq. 53 + 0,5 eq. 57. 

5. A energia de vibração da parede é: Ez = vmMAz. 

6. Combinando os passos 3, 4 e 5 têm-se a média quadrática da velocidade da parede Vm 

como função da média quadrática da pressão do quarto Pm· 

7. A potência radiada para o quarto receptor será: Wn = PoeoAzcr.,..JVro. 

8. E finalmente, o coeficiente de transmissibilidade 't é encontrado dividindo-se o passo 7 

pelo 3. 

9. A perda por transmissão é calculada do passo 8 utilizando-se a equação 21 do modelo de 

Cremer e assumindo que Mro112 >> 2poeocrnoc~ de onde obtêm-se [V ér, 1992, Heckl, 1981]: 

R=20log ( ( M ) w)+ 10log (
1
! ~ ry2

2 
) [dB] (62) 

2poCo c u d r a 

Onde: o primeiro termo da equação 62 é aproximadamente a Lei de Massa com incidência 

normal; 112 é o fator de perda da parede que é igual ao fator de perda mecânica '11 · 

Heckl, 1981, relata que da equação 62 pode-se obter as seguintes conclusões: 

Para f > t, isto é, acima da frequência de coincidência, o coeficiente de irradiação pode ser 

definido como crnc~ = I . Dessa forma, obtêm-se a mesma fórmula obtida por Cremer para 

uma placa infinita. 

As perdas em paredes finitas são em parte devido a perdas do material e parte devido ao 

fluxo de energia para os contornos vizinhos . . Ambos os efeitos são levados em conta pelo 

fator de perda mecânica, isso se 11 for o fator de perda in situ. 

Para paredes muito grandes com pouco amortecimento e frequência menor do que a 

frequência de coincidência, logo cr2noc~ < 11, obtêm-se a equação da Lei de Massa. 
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2.5 Modelos Para Transmissão Sonora Para Paredes Duplas 

Hoje em dia existe uma grande e imensa gama de estruturas do tipo paredes duplas para a 

construção em geral o que toma necessário a predição da transmissão sonora. A transmissão 

sonora desse tipo de estrutura depende de diferentes mecanismos de transmissão o que toma 

quase impossivel oferecer uma expressão simples e geral para o índice de redução sonora. 

Entretanto, concentrando-se na transmissão de um certo caminho ou grupo de caminhos, vários 

autores oferecem modelos simplificados e limitados a formas exclusivas para estimar a perda por 

transmissão, cada modelo leva em conta hipóteses e considerações específicas. 

2.5.1 Modelo de London 

Conforme Beranek, 1991, a performance acústica de uma parede dupla de painéis isolados 

depende da massa de cada painel, da camada de ar entre os painéis, da frequência de coincidência 

de cada painel, da ressonância do sistema massa-ar-massa (fmm:~) da estrutura como um todo e do 

ângulo de incidência da onda de excitação. 

London, 1950, resolveu o caso para a transmissão sonora através de paredes duplas sob 

uma série de restrições: (a) os painéis são idênticos; (b) eles são excitados em frequências abaixo 

de suas frequências de coincidência; e (c) os painéis são controlados apenas pela sua massa, então 

a ressonância dos painéis não precisam ser consideradas. Com essas restrições pode-se escrever o 

fator de transmissibilidade respectivo como: 

2 ( )2 1 P, w M 2 1 w M 
-= - = 1+ ---cos cp cos{3----coscpsen{3 
T Pc Po Co 2 Po Co 

(63) 

onde: P = ( rod co~) I Co ; d é o espaço da camada de ar, isto é, o espaço entre os painéis; 

M é a massa superficial de cada painel. 

Analisando a equação 63, observa-se que a transmissão perfeita ocorre quando 't = 1, que 

significa dizer quando [Beranek, 1991]: 

1 wM 
cot {3=----coscp 

2 Po c0 

(64) 

Quando 2nd//... for pequeno, o que é uma condição especial, mas frequente, pode-se 

substituir a co tangente pelo seu argumento recíproco, logo: 



w = res 

2,8 Po ku --
d M (cos2 cf> ) 
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(65) 

onde: ku é um fator de correção introduzido devido ao sistema inconsistente de unidades 

entre Po eM; Po é a pressão atmosférica. 

Chamando <:Ores de "condição de ressonância para o sistema massa-ar-massa, , pois a massa 

das paredes e a cavidade de ar estão envolvidas. E definindo-se roo como a ressonância básica do 

sistema massa-ar-massa existente para uma onda de incidência normal, então: 

Wo= 
2,8 p o k 
dM" 

(66) 

Wo 
(67) e wrcs 

( coscf>) 

Notando que da equação dos gases y Po= PoC2o e que para o ar y = 1,40, fazendo-se 

então algumas substituições tem-se [Gerges, 1992; Meisser, 1973; Josse, 1975; Heckl, 1981]: 

Po (Mt+M 2) 
Wo=Co d (MIM2 ) 

onde: M; é a massa superficial de cada um dos painéis; roo = 2nfo. 

(68) 

Substituindo finalmente a equação 68 em 63 e por sua vez na equação 2, obtêm-se a perda 

de transmissão em decibéis. 

[ ( )2( ) ( )2] W WoM 2 1 W WoM 
R= lOiog 1+ - -- cos cf> cos{3-----coscpsen{3 

Wo Po Co 2 Wo Po Co 

onde: 
w Po Co 

{3=2---coscf> 
w 0 w 0 M 

[dB] (69) 

(70) 

Beranek, 1991, afirma que para um campo sonoro reverberante com ondas de incidência 

oblíquas limitadas em 80° têm-se que a perda por transmissão média seja dada por: 

R=R0-10log 
4 

- ., ( 1 1) 1 
(2cos cf>1) 2 (sen- cf>1) 

[dB] (71) 

Onde: Ro é a perda por transmissão com incidência de ondas normais (QI = 0). 

Assim, ao limitar-se o ângulo de incidência em 80°, simulando um campo difuso, teria-se: 

R=Ro- 28 dB (72) 

Beranek, 1991 , afirma ainda que para a região da frequências 12 vezes acima da 

frequência de ressonância do sistema massa-ar-massa, ocorrem ressonâncias das ondas 
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estacionárias entre os painéis sempre que a igualdade da equação 64 existir. Quando <P = O e 

roM/2poeo for grande, essas ressonâncias ocorrem sempre que: 

À 
d=-

2 
(73) 

Sendo essa, a ressonância da camada de ar originada por ondas estacionárias, que em 

outras palavras pode ser dada por [Kinsler, et alli, 1982; Meisser, 1 973; Gerges, 1992; Josse, 

1975]: 

(74) 

Devido a essa ressonância das ondas estacionárias, recomenda-se sempre a utilização de 

materiais absorventes dentro do espaço entre os painéis. 

2.5.2 Modelo de Goesele 

Goesele, 1980, propôs um método simplificado para a predição da perda por transmissão 

para paredes duplas quando a medição da perda por transmissão de duas partições simples R, e 

R2 é conhecida, não há estruturas de conecção entre as duas e a camada de ar é preenchida com 

material poroso. A predição é dada então por: 

R~RJ+R2+20loo (4rr f PoCo) 
o s' (75) 

onde: 

2 
,_ ~ ~ 

s -Pod para f < f ar (2rrd) (76) 

s'=2rr f p0 c~ para f> f ar (77) 

que é a rigidez dinâmica da camada de ar. 

Entretanto, se não se obtêm dados sobre a perda das paredes simples, essa pode ser 

estimada, caso as paredes sejam idênticas tanto em material como em espessura, por [V ér, 1992]: 

R(f _<f<f,HOiog(ih~:~ )+40log( ,f2lJ (78) 

R(f.= < f> f,H0log(<7/.~/ ,f2ryUY)+20log( 4rr f Po :~ ) (79) 

onde: f.uan, = roJ 2n. 
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2.5.3 Modelo de Gerges 

Para o modelo matemático proposto por Gerges, 1992, considera-se um modelo de cinco 

meios acústicos adjacentes, onde uma onda plana com incidência normal propaga-se através do 

conjunto refletindo-se parcialmente a cada fronteira de dois meios adjacentes como mostra a 

figura 2.16. 

ptl pt pt5 
~ ~ ~ 

Pr Pr2 ~ Pr 
~ ~ ~ 

Meio 1 Meio2 Meio3 Meio4 Meio5 

Figura 2.16: Esquema para o modelo matemático de paredes duplas. 

Fonte: Gerges, 1992. 

Assim, pode-se escrever as equações das pressões acústicas das ondas incidentes em cada 

meio e das transmitidas correspondentes, como: 

A j(wt-fc1r) 
Pa= ,e 

- A j(wt- k, (r - h,- h, )) 
Pt-:- 4e 

A 
j(wt-k (r-h.-h - h )) 

Po= se ' · ' ' 

(80) 

(81) 

(82) 

(83) 

(84) 

sendo: Ao a amplitude complexa da pressão sonora; ko o número de onda; ho a espessura 

do meio considerado (sendo que para a configuração apresentada h1 e h5 = oo. 

Da mesma forma pode-se escrever as equações das pressões acústicas das ondas refletidas 

em cada meio, como: 

- B ;(w t - k 1r ) p,,- J e 

B j(wt- k,r) 
P,2= 2e 

-B j(wt-k,(r - h 1 )) 

Pr;- 3e 

- B ;(wt-k,(r-h,-h,)) 
P,-:- 4e 

Onde: Bo é a amplitude complexa da pressão acústica da onda refletida. 

(85) 

(86) 

(87) 

(88) 
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Tendo as equações, como condições de contorno na fronteira entre dois meios adjacentes 

sendo a igualdade de pressões e continuidade da velocidade da partícula. 

Relacionando as equações de 80 a 88 com as impedâncias de cada meio com sua 

propagação, chega-se a uma relação explícita entre as pressões acústicas A1 e As. Entretanto, em 

casos de isolamentos acústicos com paredes duplas para materiais comuns, separados por um 

espaço de ar, segundo Gerges, 1992, é possível fazer-se grandes simplificações sem contudo 

perder em exatidão. Considerando os meios 2 e 4 como sendo formados por materiais com 

impedância, característica muito maior do que nos meios 1, 3 e 5, pode-se assim escrever a perda 

de transmissão entre os meios 1 e 5 pela equação 89: 

R; R2+R,+20log[ sen ( 2rr f~: ) ]+6dB (89) 

Onde R2 e ~ são as perdas por transmissão para as paredes simples nos meios 2 e 4 dadas 

pela Lei de Massa corrigida (equação 16). 

O termo contendo a função seno pode apresentar valores nulos, o que significa a 

possibilidade de ocorrência da ressonância acústica da onda estacionária dentro da cavidade entre 

as paredes. 

2.5.4 Modelo de Josse 

Josse, 1975, considera as seguintes simplificações para formular seu modelo: os elementos 

da parede dupla são rígidos; as paredes são indeformáveis; flexíveis; não existe outro tipo de 

união entre as paredes que não o ar (união elástica entre as paredes). Nesse caso, o painel duplo 

se comporta como um conjunto de massas M1 e M2 unidas por um elemento de rigidez K como 

mostra a figura 2. 17. 

... 
pl K 

Ml 
v.., ~ ~ M2 - ... p2 .. .. 

Figura 2.17: Dispositivo mecânico equivalente a duas paredes rígidas com 

ligação elástica entre si. 

Onde: K é a rigidez do material de ligação (ar). 
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Segundo Craik e Wilson, 1995, a rigidez da camada de ar pode ser dada pela equação de 

Beranelc, 1954, que desconsiderao amortecimento: 

K = 1,4Xl0
5

k d 
d (tan (kd)) 

(90) 

Baseando-se no tipo de dispositivo mecânico mostrado na figura 2.17, a velocidade v2 

adquirida pelo segundo elemento, quando se aplica no primeiro elemento uma força senoidal P1 e 

supondo que a irradiação acústica do segundo elemento originará a seguinte relação [Josse, 

1975]: 

(91) 

sendo: P2 a pressão sonora da onda irradiada. 

Encontra-se então o fator de transmissibilidade de uma parede dupla como sendo dado 

por: 

(92) 

onde: c:oo é a ressonância básica do sistema massa-ar-massa para uma onda de incidência 

normal dada pela equação 68. 

Josse, 1975, relata ainda a existência da frequência da camada de ar, produzida por ondas 

estacionárias (equação 74), cujos efeitos são nefastos e muito pronunciados se as superficies 

internas das paredes são lisas e refletoras. Esses efeitos devem ser evitados, e são praticamente 

eliminados com a presença de um material absorvente dentro do espaço entre as paredes. 

2.5.5 Modelo de Análise Energética por Estatística de Craik e Wilson 

Craik e Wilson, 1996, baseiam-se no modelo primeiramente elaborado por Beranek e 

Work, 1949, que segue como referência o diagrama de blocos mostrado pela figura 2.18. 
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V.' e .. .... 
1 \VI3 '"' W3s 

" Emissor - ParedE- I .__ Cavidade Parede Receptor ~ -
EI \Vl2 E2 hv23 ... E3 w34 E4 ~5 Es .. . .. - .. 

Sistema 1 - I Sistema 2 I Siçtema 3 ,...... Sistema 4 r- Sistema 5 
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w25 .. 
w 1s .. 
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Figura 2.18: Diagrama de blocos ilustrando o fluxo de potência de sistemas acoplados. 

Onde: W1e é a potência de entrada; W;j é a é a potência transmitida do sistema " i" para o 

sistema')"; E; é a energia total do sistema " i"; W;d é a potência dissipada pelo sistema "i". 

Beranek e Worlc, 1949, identificaram o caminho da transmissão através de paredes duplas 

considerando baixas frequências. Nessa região, as placas podem ser modeladas como massas e o 

ar como um elemento de rigidez K. Uma vez que a transmissão não é diretamente proporcional 

ao amortecimento ou a qualquer outro componente como mostra a figura 2.18. Utilizando a 

expressão original de Beranek e Work, aplicável a incidência normal, Craik e Wilson, 1996, 

incluíram alguns termos adicionais para o amortecimento das placas resultando no coeficiente de 

transmissibilidade (através dos sistemas 2 e 4): 

( 2p0 c0 K,y 

(93) 

onde: ,, é o amortecimento mecânico das paredes. 

Se o amortecimento é pequeno, a frequência de ressonância do sistema é dada segundo 

Crailc e Wilson, 1996, por: 

w =~K (-1 +-1 ) 
" c M M I 2 

(94) 

onde: Kc é a rigidez por unidade de área da cavidade. Para uma cavidade de distância d, é 

dado por [Cremer, et alli, 1973]: 

5 
K = 1,4X10 

c d (95) 
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2.5.6 Modelo de Sharp 

Sharp, 1978, aproximou o mecanismo de ondas forçadas por um campo sonoro incidente 

utilizado por Beranek e Work, 1949, para o caso de alto amortecimento na cavidade, 

apresentando resultados confirmados por modelos teóricos e ensaios experimentais abaixo da 

frequência critica. 

Basicamente o modelo proposto por Sharp, está dividido em três regiões de frequências, 

expostas a seguir: 

1. Para frequências acima da frequência de ressonância da camada de ar 

(96) 

onde: R1 e R2 são dados pela Lei de Massa corrigida (equação 16) para cada parede 

respectivamente. 

2. Para frequências abaixo da frequência de ressonância da camada de ar e acima da 

frequência de ressonância do sistema massa-ar-massa (equação 68): 

R= R 1 + R2 + 20 log ( 2 d k) (97) 

3. Para frequências menores ou iguais à frequência de ressonância do sistema massa-ar-

massa e maiores do que Po (rr (M 
1
+M 

2
)) 

R~ 20log((M1+M2)/) - 47,4 dB (98) 

A equação 98 nada mais é do que a Lei de Massa modificada com a soma das massas dos 

painéis, indicando que as paredes estão acopladas. 

2.5. 7 Modelo de Meisser 

O modelo proposto por Meisser, 1973, para paredes duplas prevê uma perda por 

transmissão de acordo com os materiais empregados nas paredes e da distância entre elas, 

variando entre 4 e 9 dB. O método consiste em se calcular a perda por transmissão pela Lei de 

Massa modificada da soma das massas das paredes (veja a equação 98), adicionando no final 4 dB 

quando a camada de ar é pequena (entre 0,02 e 0,04 m) e não é preenchida por material 

absorvente, e 9 dB se a camada de ar é grande (entre 0,05 e 0,10 m) e o espaço está preenchido 
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com material absorvente pouco comprimido. 

2.6 Modelos Para Transmissão Sonora Para Paredes Compostas 

O uso de paredes compostas, ou comumente chamadas de paredes do tipo sandwich, em 

estruturas é muito frequente quando se trata de casos onde exista pouco espaço e se faz 

necessário um aumento na perda por transmissão. Entretanto, o mecanismo de transmissão é 

deveras complicado fornecendo uma formulação que torna-se inviável à aplicabilidade em casos 

práticos e gerais. Contudo, alguns autores conseguiram de maneira simplificada generalizar para 

algumas configurações de paredes compostas modelos para estimar a perda por transmissão. Cabe 

porém lembrar que cada modelo leva em conta hipóteses e considerações específicas. 

2.6.1 Modelo de Wentzel e Saha 

O método empírico proposto por Wentzel e Saha, 1997, para a predição da perda por 

transmissão, principalmente em sistemas automotivos, consiste basicamente em um sistema de 

paredes duplas sendo que uma delas de material metálico e a outra chamada de barreira com uma 

manta entre elas, funcionando como desacoplador, como mostra a figura 2.19. Esse, após ser 

testado pelos autores em materiais comumente empregados na indústria automotiva oferece um 

erro de aproximadamente 3 dB com os valores experimentais. 

Som Som 

Desacoplador 

Figura 2.19: Desenho esquemático de parede composta. 

Fonte: Wentzel e Saha, 1997. 

A barreira é composta de material flexível , maciço e não poroso como os derivados de 
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petróleo ( etil vinil acetato, poli vinil clorido, termo plástico olefin, materiais asf'alticos e de butil) 

cuja massa superficial esteja entre uma faixa de 1,2 kg/m2 e 7,3 kg/m2. O desacoplador é feito de 

material celulósico ou produtos fibrosos com densidade volumétrica não superior a 80 kg/m3 

(espuma de poliuretano, fibras sintéticas, fibras de algodão, poliester, polipropileno, poli etileno 

teratalate, fibra de vidro, rocha e de madeira ou de fibras termoplásticas sintéticas), onde o ideal é 

que seja macio e poroso. O desacoplador é então fixo entre chapa metálica (aço ou alumínio) e a 

barreira, formando assim uma parede composta de três elementos distintos. 

O método é baseado nas expressões básicas para o cálculo da perda em paredes simples e 

duplas onde são acrescentados coeficientes relativos a dados experimentais, sendo dividido em 

três faixas de frequências relativas a uma curva típica de um sistema de paredes duplas como 

mostra a figura 2.20. 

Região de 
!Vhssas 

Acopladas 

Ponto de 

R~giiio da PaNde 
Dupb 

Des:acophda 

In tere epta ção 

Região de 
Tr.uuiçiio 

Ressonância da 
Parede Dupla 

Coincidên~ 

FN-quência 

Figura 2.20: Curva típica de um sistema de paredes duplas. 

Fonte: Wentzel e Saha, 1997. 

A construção ideal para sistemas de paredes duplas usando painéis flexíveis, maciços e 

livres, separados por um material, pode ser aproximada pela equação 99. Essa equação apresenta 

a performance para a região da parede dupla desacoplada, onde após a comparação com dados 

experimentais é acrescida por coeficientes, sendo válida até a frequência de coincidência. 

(99) 

Onde: R; são as perdas estimadas pela Lei de Massa modificada (equação 16) para cada 

parede; IL é o índice de perdas relativo ao desacoplamento que incorpora parâmetros como 

porosidade, resistência ao fluxo, etc. do material entre as paredes. O IL que só pode ser obtido 

experimentalmente, é linear e varia basicamente com a espessura do material tendo valores de O 

dB para qualquer espessura em frequências de até l 000 Hz e entre l e 8 dB para espessuras entre 

ESCOLA Dê ENGENHARIA 
BIBLIOTECA 
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6,3 X 10-3 m e 62,5 X 10-3 m para frequências acima de 1600 Hz 

Em frequências mais baixas, as duas paredes estão acopladas como se possuíssem uma 

única massa. Isso resulta em urna performance acústica análoga a Lei de Massa modificada de 

uma parede simples (equação 16). O limite superior para essa região em que as massas estão 

acopladas é dado pela frequência de ressonância do sistema massa-ar-massa, visto anteriormente 

em sistemas de paredes duplas (equação 68). Entretanto para paredes compostas, onde entre as 

paredes existe outro material que não o ar e que proporciona o acoplamento entre as paredes, a 

frequência de ressonância da parede dupla é controlada por sua porosidade e uma boa estimativa 

é dada pela equação 1 00: 

42 
f re.s= ~(M eq d) (100) 

Onde: Mcq é a massa equivalente { [M1M2 /(M1 + Mz)] kg/m2} 

Acima dessa ressonância, a perda aumenta em uma taxa de aproximadamente 18 d.B por 

oitava até alcançar a região da parede dupla desacoplada, referida na figura 2.20 como região de 

transição. A equação da perda para essa região é dada por: 

R =R 1+ R2+20log (jd) - 28,7 dB (101) 

A perda na região de transição quando extrapolada para frequências baixas, intercepta um 

ponto entre a frequência de ressonância da parede dupla (equação 1 00) e coincide com a 

extrapolação similar a da região de massa acoplada (parede simples). O limite superior para esse 

ponto de intercepção ocorre aproximadamente a 1/6 da distância entre as paredes (d), ou mais 

precisamente quando: 

(102) 

2.6.2 Modelo de Narayanan e Shanbhag 

Narayanan e Shanbhag, 1982, descrevem a caracteristica da transmissão sonora de um 

painel do tipo sandwich com amortecimento, de área infinita. O painel consiste em duas placas 

idênticas (de mesmo material e espessura) com material viscoelástico amortecido entre elas. O 

cálculo da perda por transmissão é derivado dos parâmetros do recheio, levando em conta as 

ondas incidentes, refletidas e de cisalhamento. A condição para a coincidência também é levada 

em conta em termos do recheio e dos ângulos de incidência da pressão sonora excitante usando 

para isso a relação de dispersão. 
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Considerando então o modelo mostrado na figura 2.21, onde uma onda de pressão plana e 

harmônica incide na superficie com um ângulo c!> a equação do movimento do painel com 

amortecimento viscoelástico está submetido as seguintes hipóteses: 

A tensão de flexão é negligenciável quando comparada com as tensões na superficie da 

placa; 

O movimento transversal é igual para as três camadas da parede; 

A tensão de cisalhamento na superficie da placa em planos perpendiculares ao plano da 

placa são negligenciáveis. 

z. 

Onda 
Incidente 

$ 

Onda 
Refletida 

pr 

Lado Incidente h 

~--.-~----~·-~~ x Lado Transmitido 1 

Figura 2.21: Modelo de parede composta. 

h1 é a espessura da placa e hz é a espessura do recheio. 

Eliminando então os deslocamentos no plano e negligenciando as forças de inércia nas 

direções x e y, a equação do movimento para o deslocamento transverso é dado por [Narayanan 

e Shanbhag, 1981]: 

'il'w-g' (I+ Y) 'il'w+( ;;, )( (:;,) )rv'w-g'w]=( ~ 
1 
)(v' p-g'p) (103) 

Onde: 

g' é o parâmetro de cisalhamento do recheio que é igual a: 

1 ( 2) (1+ ){3) 
g = 2G l + v (Ehlh2) ; 

M é massa superficial total (Ml + M2 + M3) ; G é o módulo de cisalhamento do recheio 
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viscoelástico; p é o fator de perda do recheio (assumido como sendo independente da frequência); 

Y é o fator geométrico Y=3(1 +h2/h 1 )2; Dr = E h13/6(l -v2
); p é a pressão resultante no painel 

p(x,O) = 2(-p;- Pr ); w é a deflexão da placa. 

A perda por transmissão pode ser então obtida resolvendo para um movimento harmônico 

que resulta em [Narayanan e Shanbhag, 1992): 

~=(1+ Rt cosc:/>)2+ ( X I cosc:/>)2 
T (2 PoCo) (2 PoCo ) 

(104) 

Onde: Rt é a resistência específica da transmissão dada pela equação 105 e X, é a reatância 

específica da transmissão dada pela equação 106. 

(105) 

( 

4 4 c:J>){ [g- r(k2
sen

2
cJ>+g+gf3

2
)]} 

X
1
=wM- D1k sen- 1+ _ 

w [ ( 2 2 -)2 2 2] w k sen c:J> +g +g 13 
(106) 

onde g é a parte real de g' . 

Uma vez que o efeito da camada amortecida entre as placas é fornecer uma propagação 

constante mas complexa, e como a coincidência é a condição em que o comprimento da onda 

incidente é igual ao comprimento da onda de flexão do painel, a frequência de coincidência de um 

painel do tipo sandwich amortecido também será complexa. O significado fisico da frequência de 

coincidência complexa é que não existe um valor real para frequência da onda de incidência em 

que o painel seja completamente "transparente, para ela. Considerando a relação de dispersão 

entre a frequência e o número da onda, pode-se obter a expressão para a frequência de 

coincidência de um painel complexo dada por: 

Os coeficientes a.1, a.2 e <X3 são dados por: 

"• =c' cosec'<t> { g ( 2+ Y )-(M ~f ) cosec'.p} 

«2=c' cosec' <I> {i'( I+ Y )( I+ e' )-zg ( M ~f ) cosec' <I>} 

«,=c' cosec' <t> (~f )i'( I+ .B' ) 

(107) 

(108) 
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Novamente, para a obtenção do índice de redução acústica da parede, é necessário 

substituir a equação 104 em 15 resolvendo a integral numericamente e substituir o resultado final 

na equação 2. Testes feitos para o método de solução numérica por Simpson, mostraram que é 

necessário no mínimo 100 divisões para a convergência da solução dentro do limite de 0° a 78°. 
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3. PREDIÇÃO DA REDUÇÃO SONORA POR BARREIRAS 

Uma série de autores tem mostrado que o tráfego de veículos movidos a base de petróleo 

gera um excessivo incomodo [Jonasson, 1973; Langdon, 1976 a e b; Delany, et alli, 1976; Raffe 

Perry, 1973; Waters, 1974]. Segundo Rosenberg e Busch-Vishniad, 1997, a escolha de barreiras 

como forma de proteção ao ruído se dá devido às poucas opções para a atenuação do barulho 

produzido pelo tráfego de veículos automotores: os veículos podem ser modificados de forma a 

produzirem menor ruído (cujo custo é muito elevado para a indústria auto motiva e 

consequentemente para os consumidores), fazer restrições de construção perto de ruas de alto 

tráfego (o que é muito caro e raramente possível) e por fim a construção de barreiras entre as ruas 

e os prédios. Dessa forma as barreiras tem provado ser o método escolhido por grande parte da 

comunidade mundial, como mostram as figuras 3. 1 e 3 .2. 

Figura 3. 1: Barreira como parede de fundo de uma garagem para casas ao longo de rodovia. 
Fonte: Rosenberg e Busch-Vishniad, 1997. 

Figura 3.2: Barreira localizada na Espanha, os painéis metálicos dessa barreira estão colados com 
material absorvente. Os painéis estão feitos de forma escalonada apenas para fins estéticos, mas a 

descontinuidade da linha ao longo do topo ajuda a quebrar a dispersão sonora. 
Fonte: Rosenberg e Busch-Vishniad, 1997. 
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A base teórica para a redução sonora por barreiras parte do princípio de Huygens

Fresnel, para os fenômenos da difração (Josse, 1975]. Esse princípio enuncia que existe uma 

relação entre a pressão sonora existente em um ponto qualquer "A" do espaço e o conjunto de 

uma superfície de onda, como mostrado na figura 3.3. 

s 

Figura 3.3: Ilustração do princípio de Huygens-Fresnel. 

O que, em outras palavras, leva à seguinte relação, válida para todos os casos em que o 

meio é isotrópico e homogêneo: 

_ 1 { e(-Jirrl[ ( . 1) (o p)]} 
PA- (2 rr) fs -r- p jk+-;: cos(n,r )+ (on) dS (109) 

onde: S é a superficie da onda envolvente de todas as fontes sonoras; PA a pressão sonora 

no ponto "A"; p a pressão acústica em um ponto "M" qualquer sobre a superficie S; r a distância 

AM e n a normal a S em M. 

A aplicação do princípio de Huygens-Fresnel permite calcular a redução pela difração no 

caso de fontes pontuais e um obstáculo retilíneo infinito. Esse problema elementar deu origem a 

vários métodos que podem ser utilizados para prever a redução sonora de uma onda sonora 

incidente em uma determinada barreira. 

3.1 Modelo de Anderson e Kurze 

Anderson e Kurze, 1992, consideram uma barreira qualquer objeto grande que bloqueia a 

linha visível entre o enússor e o receptor, incluindo o chão, caso esse apresente protuberâncias. 

Em barreiras suficientemente grandes onde a difração do som pelas bordas laterais é 

negligenciável, a onda sonora que alcança o receptor provém do topo, difratada para dentro da 

zona da sombra acústica (figura 3.4). 
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Figura 3.4: Representação esquemática do caminho sonoro quando encontra um obstáculo como 

uma barreira. 

Adicionalmente, além da atenuação promovida pela barreira (~), existem ainda outros 

fatores importantes, como a atenuação causada pelo solo, das ondas refletidas [Jonasson, 1972; 

Habault, Corsain, 1985; Habault, Filippi, 1981; Habault, 1981]. Entretanto, devido a sua grande 

diversidade e complexidade se fixará apenas na atenuação promovida pela barreira. 

Anderson e Curse, relatam que a predição da atenuação causada por uma barreira, pode 

ser dada por [Verein Deutscher lngenieure, 1987]: 

{ 
[ 

- 1 . (r ,.r .. (d.,+d.,}) J} 
Ab= lOlog 3+CN e 2000 \(2(, .,+ , .. - d .. -d,.ll [dB] (110) 

onde: o limite superior é de 20 dB; N é o número de Fresnel que é dado pela equação 111; 

C é uma constante de ajuste que é igual a 20 se o receptor estiver bem acima do solo e 1 O se o 

receptor estiver junto ao solo; reb é a distância do emissor ao topo da barreira (veja a figura 3.5 

para maiores esclarecimentos); r~x é a distância do receptor ao topo da barreira; ~ é a distância da 

barreira ao emissor; dbr é a distância da barreira ao receptor. 
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Figura 3. 5: Distâncias relativas para o cálculo da atenuação por barreiras. 

O número de Fresnel é uma variável adimensional que relaciona a propagação com o 

comprimento de onda e é dado por: 

N= 2 (reb+ rbr-deb-dó, ) 
À 

onde: Â. é o comprimento de onda Â. = eo/f 

3.2 Modelos de Maekawa 

(111) 

Segundo Waleria.J\ et alli, 1995, com a teoria difratória de Kirchhoff, que assume um 

plano opaco e não refletivo, Maekawa, 1968, desenvolveu então uma expressão empírica. Essa, 

permite predizer o nível de pressão sonora de uma determinada frequência no ponto do receptor 

dentro da sombra acústica, onde apenas a onda difratada pelo topo da barreira existe quando a 

barreira está ao ar livre (figura 3.4 e 3.5). Assim, tem-se a seguinte equação: 

Aó= 101og (20N + 3) [dB] (112) 

Gerges, 1992, relata ainda que Maekawa desenvolveu a seguinte equação para o cálculo 

da atenuação em uma fonte pontual: 

[dB] (113) 

Válida para qualquer N maior ou igual a -0,2. Sendo que para valores menores do que 

-0,2 a atenuação é nula. 

Onde, tanto a equação 112 como a 113 possuem o limite superior de 24 dB. 
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3.3 Modelo de Salomons 

Salomons, 1996, considera a situação em que urna barreira infirútamente longa entre o 

emissor e o receptor encontra-se em urna atmosfera homogênea. Para o receptor situado 

exatamente na região de sombra sonora, a expressão para a predição da atenuação pode ser 

obtida através da teoria da difração de Pierce, 1981. Considerando o modelo da figura 3. 6 e 

ignorando os efeitos do solo, Pierce fornece a seguinte equação para um campo difratado: 

e'kr e(;~) 
p=-;:- ,J2 [ Ao(X (cJ>e -cJ>r))+ Ao(X (cJ>c +cJ>, ))] (114) 

com: 

(115) 

para X ;::: 2 (116) 

onde: r= rcb + rbr. 

·:. 

Receptor 

Figura 3.6: Definição geométrica para os parâmetros difratários. 

Considerando então que o receptor encontra-se na sombra acústica, com X 2::: 2, 

ignorando o efeito do solo tem-se a atenuação dada por: 

(117) 

com po = e ikr /d~o~a~ o campo livre e normalizado do monopolo; d1o~a~ = dbr + d.,b. 

Assim, substituindo as equações de 114 a 117 obtêm-se para r ::::: d101&1 [Salomons, 1996]: 

A, = 101og ( 16rr2 rt r;cos'(<<J>" ~</>, ) )) [dB] (118) 
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Que rescrevendo em termos do número de Fresnel e simplificando as equações em relação 

da diferença entre a distância do caminho difratado e o direto, obtêm-se: 

Ab= lO log( 40N) [d.B] (119) 

A equação proposta por Salomons (equação 119) difere em 3 dB da expressão empírica 

proposta por Maekawa (equação 112) vista anteriormente. 

3.4 Fatores de Acréscimo da Atenuação por Barreiras 

Diversos autores relatam que diferentes formas geométricas instaladas no topo da barreira 

acrescentam uma atenuação extra de até 6,5 dB [Crombie, et alli, 1995; Anderson, Kurze, 1992; 

May, Osman, 1980 a e b ]. A título de exemplo, o Apêndice C traz um sumário da atenuação 

relativa de vários tipos de barreiras quando comparados com uma barreira simples. 

Ainda, segundo Anderson e Kurze, 1992, pode-se obter um aumento da atenuação com o 

uso de duas barreiras separadas entre si por uma distância "d". O aumento da atenuação pode ser 

estimado multiplicando o número de Fresnel pelo seguinte fator: 

(120) 

Sendo que esse fator limita em um acréscimo de 5 dB à atenuação prevista. 

Entretanto, conforme relata Wiener, 1991 , na prática os valores da atenuação causado por 

urna barreira são limitados ao redor dos 25 dB. Por questões de segurança é recomendado o uso 

do limite superior de 24 dB para todos os métodos cujo limite não esteja especificado. 
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4. REDUÇÃO SONORA POR ABSORÇÃO 

Segundo Marsh, 1999, essencialmente a energia sonora é "absorvida, quando é 

convertida em outra forma de energia (geralmente calor), resultado da fiicção e da resistência de 

vários materiais em movimento e deformações. 

Basicamente existem três formas de absorção e conseqüentemente três classes de 

redutores do nível de pressão sonora: absorvedores resistivos (materiais porosos ou fibrosos), 

membranas e ressonadores de Helmholtz (dispositivos reativos) e controle ativo (inversão de fase 

da onda) [Gerges, 1992; Marsh, 1999]. 

4.1 Absorvedores Resistivos 

Absorvedores resistivos possuem a capacidade de converter em energia térmica produzida 

pela fiicção quando na vibração das moléculas de ar que são forçadas através de poros ou fibras 

[Gerges, 1992; Marsh, 1999]. Como exemplo de materiais que enquadram-se nessa classe, pode

se citar: lã de vidro, fibra de vidro, lã de rocha, algodão, espuma de poliuretano, entre outros. 

Entretanto, esse tipo de absorção é eficiente preliminarmente para altas frequências, onde os 

comprimentos de onda são relativamente pequenos. Uma vez que a onda sonora incidente em 

uma parede possui a máxima velocidade da partícula em V.. e Y4 do comprimento de onda, se a 

espessura do absorvedor é menor que essas distâncias, esse produzirá pouco efeito. Porém, nem 

sempre é necessário utilizar uma maior espessura do material absorvente, pode-se por exemplo 

fixar o material a uma distância determinada da parede. Vários autores relatam que o efeito 

máximo é conseguido quando a distância da superficie da parede ao centro do absorvedor é igual 

a 114 do comprimento de onda como mostra a figura 4. 1 [Marsh, 1999; Gerges, 1992; V ér, 

Mechei, 1992]. 

Onda 
Sonora 

~ Parede Rígida ~ Material Absorvente 

Figura 4.1: Eficiência máxima de materiais de absorção acústica em relação a sua espessura e ao 

comprimento da onda incidente e refletida. 
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4.2 Controle Ativo 

A absorção de ruído pelo controle ativo ocorre quando um campo sonoro é cancelado por 

outro campo igual, porém de fase invertida. Nesse caso o campo gerado através da captação da 

fonte original é defasado em 180° [Gerges, 1992]. Esse tipo de sistema de controle não é 

geralmente utilizado devido ao alto custo e as dificuldades encontradas por equipamentos de 

realizar em "tempo real" a determinação e inversão de uma onda sonora, composta geralmente de 

várias frequências e ângulos de fases. 

4.3 Membranas 

A atuação de membranas como absorvedores ocorre quando se monta chapas finas e 

flexíveis sobre suportes a uma determinada distância de um painel rigido [Marsh, 1999; V ér, 

Mechei, 1992]. A conversão do calor ocorre através da resistência que a membrana possui ao 

vibrar e a compressão da camada de ar enclausurada entre a membrana e o painel. São usadas em 

frequências baixas e específicas, em situações onde os ressonadores de Helmholtz não são 

aplicáveis. Sua frequência de ressonância depende apenas de sua massa superficial e do espaço da 

camada de ar, que é dada por: 

60 
f.~~ (121) 

Na prática, o método de fixação e a rigidez da membrana afetam à medida que ela seja 

posta a vibrar. Significa dizer a membrana atuará como um radiador sonoro e raramente se 

encontrará um sistema com um coeficiente de absorção efetivo maior que 50% [Marsh, 1999]. 

4.4 Ressonadores de Helmholtz 

Essencialmente, conforme Alster, 1972, um ressonador de Helmholtz é uma cavidade 

com um volume relativamente grande conectado com o meio externo através de urna pequena 

abertura. Os ressonadores podem ser utilizados em várias situações: como aberturas laterais em 

dutos [Gerges, 1992], como silenciadores de ventiladores [Koopmann, Neise, 1982] ou como 

neutralizadores de determinadas bandas de frequências em ambientes fechados [Tang, Sirignano, 

1973; Burgess, 1985; Doria, 1995]. 
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Quando as dimensões da cavidade de um sistema acústico são pequenas quando 

comparadas com o comprimento de onda, o movimento do sistema é análogo a um sistema 

mecânico de um grau de liberdade. 

Vários autores consideram a analogia mecânico-acústica de um ressonador o modelo 

representado pela figura 4.2 [Kinsler, et alli, 1982; Junger, 1975], proposto originalmente por 

Helrnholtz, Rayleigh, Sondhauss e Wertheim. 

Figura 4.2: Analogia mecânico-acústica do ressonador de Helmholtz. 

Supondo que toda a massa significativa está concentrada no gargalo do ressonador e que 

o volume interno do ressonador atua como uma mola, tem-se assim a equação de equilíbrio 

expressa por: 

Mx+Kx=O (122) 

Cuja frequência de ressonância do sistema segue: 

[Hz] (123) 

onde para um vaso de volume V, abertura de área A e comprimento efetivo do gargalo lo, 

cujo comprimento é 1, tem-se a constante de mola e a massa no gargalo (supondo que esteja 

imerso no ar) dadas por: 

logo: 

2 A2 

K=pocov 

M=p0 lnA 

onde o comprimento efetivo do gargalo In = I + AI. 

(124) 

(125) 

(126) 
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Para ressonadores com abertura circular de raio "r" flangelada e volume interno sem 

porosidade nas paredes (resultado da massa adicional de um pistão) Kinsler, 1982 utiliza: 

ln=l+2(0,85 r )=l+ 1, 7r=l+0,958 JA (127) 

Enquanto que Junger, 1975, utiliza. para aberturas retangulares: 

1,=1+0,4 fÃ (128) 

Alster, 1972, encontrou certas discrepâncias entre os valores calculados e experimentais 

para alguns tipos de ressonadores, propondo uma nova analogia mecânico-acústica uma vez que 

até mesmo as molas possuem massa e um certo deslocamento (figura 4.3). 

foo 

o 

=rio 
M M 

f t., 

v 
K 

(a) (b) 

Figura 4.3: (a) Analogia mecânica que permite o movimento das partículas em ambos os lados do 

ressonador. (b) Analogia mecânica equivalente. 

Alster, imaginou que cortando o volume em planos paralelos ao plano da abertura, as 

forças pertinentes à partícula podem ser substituídas por uma única força atuando em um certo 

ponto. Conseqüentemente, o volume, pode ser representado em geral por uma mola "V" (veja 

figura 4.3 (a)) com a massa considerada, e o movimento do gás fora do ressonador é representado 

por outra mola macia (cuja constante de rigidez se aproxima do zero e possuidora de massa) "O" 

se estendendo ao infinito. Assim, transfonnando a analogia da figura 4.2 (a) na da figura 4.2 (b), o 

sistema consistirá em uma mola de constante ~ uma massa M e dois incrementos de massa 

adicional . Esses incrementos da massa M são expressos por lo representando a mola "O" (que 

substitui o movimento das partículas do gás fora do ressonador) e por lv representando a mola 

'V" (que substitui o movimento das partículas do gás dentro do ressonador). Dessa fonna, tem

se uma nova expressão completa para o cálculo da frequência de ressonância de um ressonador de 
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Helmholtz, válida não apenas para ressonadores de Helmholtz como para qualquer cavidade 

aberta, incluindo tubos (ressonadores de 114 de onda): 

A 

(
] "l (V+V ){ V 1t [1 +(f+ / )(l+.!_[ (V.-+V.,)+(/-+111 )] + .!. (V.-+V.,)(I .. I.,) )]+f }) 

,J. n (V+ V ... V 11 ) (IJ .. I+ 111 ) • OI 2 V 1J 3 V 1J OI 

(129) 

onde: A é a área do gargalo; I é o comprimento do gargalo; V o é o volume do gargalo (Vo 

= A.l); V é o volume do ressonador sem o gargalo; h é altura ou comprimento total do ressonador 

(do fundo até a boca do gargalo); lv é o fator de forma; 101 é a correção do comprimento final do 

movimento das partículas do gás fora do ressonador, sendo igual a 0,24r; Vo1 é o volume da 

elongação hipotética do gargalo durante o movimento das partículas do gás fora do ressonador 

(VoJ = A.loJ). 

A equação 129 possui certos limites uma vez que foi derivada de ressonadores simétricos. 

Nenhuma dimensão do ressonador deve ser maior que ~ do comprimento de onda da frequência 

de ressonância e ao comprimento total (l) não dever ser menor do que o diâmetro da abertura. 

Alster relata ainda que fora desses limites a fórmula pode ser aplicada, entretanto, uma baixa 

exatidão deve ser esperada. 

Os fatores de forma de um tubo com um dos lados fechados e de um cone como mostra a 

figura 4. 4, são iguais e é dado por: 

l =!:_ 
v 3 

Diâmetro 
do Tubo 

Diâmetro da 
Abertura 

Figura 4 .4: Ressonadores do tipo tubular e cone. 

(130) 
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5. DESCRIÇÃO DO SOFTWARE REACT 

O ReAct - Redução Acústica - é um software para a estimativa da redução acústica 

provocada pelo uso de paredes simples, duplas, compostas, barreiras e para cálculo da abertura 

em ressonadores de Helmholtz. Foi totalmente desenvolvido em ambiente gráfico de forma a 

facilitar a aplicação dos conceitos e técnicas descritas nos capítulos anteriores de maneira 

amigável ao usuário. Nesse sentido, o software conta com um extenso conjunto de rotinas que se 

encarregam das operações matemáticas sobre os dados, disponíveis ao usuário através de menus e 

botões. 

O software foi desenvolvido em Microsoft Visual Basic 5.0 for Windows 95 '™, onde as 

rotinas implementadas são versões numéricas dos métodos e modelos descritos anteriormente 

testados previamente no software Maple V Release 5 ©_ Tomou-se o cuidado, durante o seu 

desenvolvimento, em garantir a estabilidade numérica e minimizar a ocorrência de erros 

computacionais, bem como programar as rotinas de forma a reduzir o tempo de cálculo. 

5.1 Limitações do ReAct 

O software ReAct possui algumas limitações, derivadas dos recursos oferecidos da 

programação e de ordem prática, entretanto essas não comprometem os resultados oferecidos e 

muito menos o bom funcionamento do programa. 

Três limitações podem ser citadas: 

Limitação quanto as frequências de cálculo. A título de praticidade, o ReAct toma como 

frequências para os cálculos as frequências de 1/3 de oitava, de forma a facilitar a 

comparação com resultados experimentais e numéricos fornecidos por filtros e 

equipamentos de medição. Essa simplificação faz com que alguns métodos que utilizem 

outros valores de frequências limites (tais como o método do Patamar de Beranek, Josse e 

Gerges), extrapolem para a frequência de 1/3 de oitava seguinte, o que pode ser 

considerado um "erro" em favor da segurança. 

Limitação quanto ao traçado do gráfico. Infelizmente o módulo gráfico do Microsoft 

Visual Basic 5. O for Windows 95 ™ só permite o traçado de linhas contínuas, ligando 

sempre um ponto a outro sem interrompê-los. Uma vez que o ReAct realiza os cálculos em 

frequências de 1/3 de oitava, isso se toma inconveniente quando em regiões próximas a da 
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frequência de coincidência. 

5.2 Descrição do Ambiente de Trabalho 

O ambiente de trabalho do ReAct é composto de uma janela principal (figura 5.1) e por 

janelas secundárias de entradas de dados, chamadas aqui de módulos. 

Figura 5.1: Ambiente de trabalho do ReAct, destacando o janela principal. 

5.2.1 Janela Principal 

A partir da janela principal, pode-se acessar as seguintes operações divididas em duas 

séries de comandos, principais e de análise, que podem ser observados pelos detalhes da figura 

5.2: 
•u''!'f"'Pf$~~~.~~~r~~~!::~1~-:;~~;u;~~:l~~~~-::~~~~ 

1fi.~i.~~ -~j_jJ ~!IJ !Jdj . 
. Nowo. F~ S•tv1u Abrir· Sobft ' 

~bJ I 
- G•aficaf ___ li"Pu o Gt~ -·---·--·-· 

·~ --·· ___ _ , _ _ _ ___E!!!~·-~--"· 

Figura 5.2: Ambiente de trabalho do ReAct, destaque para os comandos principais e de análise. 
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Comandos Principais: 

Novo - Limpa da memória todos os dados calculados. 

Fechar - Fecha o programa. 
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Salvar - Salva em um arquivo do tipo texto (ASCII) os dados calculados da última 

análise, com exceção do módulo de cálculo para ressonadores. 

Abrir - Abre os arquivos de dados salvos no formato texto, permitindo também a sua 

impressão, edição e alteração do nome do arquivo (figura 5.3). 

Sobre - Mostra na tela a versão e algumas informações sobre o programa e sobre o 

sistema computacional para os usuários do Microsoft Windows 98 TM ou superior. 

UFICS/U /D[ MI'C/UDf - RPA<:t 

IUt•rbl - CJ'ta•o (P') 
•••st•~• -
E<pn;sur~ -
F'r•"•Jncj~ trític.~ -

t••• -
r.-.q . [KZJ 
18 
12,S 
16 
7.8 
2S 
31,S 
u 

11 .. 0 kgl"' 

··"" . Ul11,1 1<7 
Mtoin:t r 

7 •• 1 
0,11 

11··· 
13,13 
1s,n 
17 , t1 

I 

J 

.. -
Figura 5.3 : Janela do comando "Abrir" de onde se permite a visualização de dados de um arquivo 

salvo anteriormente. 

Comandos de Análise: 

Paredes Simples - Abre o módulo para o cálculo da estimativa da perda por transmissão 

em paredes simples. 

Paredes Duplas - Abre o módulo para o cálculo da estimativa da perda por transmissão 

em paredes duplas. 

Paredes do Tipo Sandwich - Abre o módulo para o cálculo da predição da perda por 

transmissão em paredes compostas. 

Barreiras - Abre o módulo para o cálculo da predição da redução quando no uso de 

barreiras. 

Ressonadores - Abre o módulo para o cálculo da largura da fenda ou diâmetro do furo 

em alguns tipos de ressonadores de Helmholtz. 
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Entrada de Dados de Medições - Abre o módulo para a entrada de dados de medições 

realizadas do nível de pressão sonora com frequências de uma ou um terço de oitava. Neste 

módulo permite-se apenas salvar os dados do resultado. 

Existem ainda outros dois comandos gráficos, são eles: 

Graficar - Mostra os dados calculados de forma gráfica (veja figura 5.4), permitindo a 

sobreposição dos gráficos de várias análises. 

Limpar o Gráfico - "Limpa" para o próximo comando de graficar os gráficos da tela. 

<>:s.-::::-----'----------wnm 
'-

Figura 5.4: Exemplo do comando graficar. 

5.2.2 Módulo de Análise de Paredes Simples 

Este módulo (figura 5.5) permite a predição da perda por transmissão em paredes simples, 

bastando para isso entrar com a espessura, o comprimento e a altura da parede. São oferecidos 

vários tipos de materiais para as paredes, cujas propriedades se encontram no Apêndice A, e os 

métodos para cálculo segundo os modelos apresentados no Capítulo 2.4: Lei de Massa corrigida; 

Feshbach; Cremer; Método de Beranek do Patamar; Gerges; Josse; Brüel; Savioli; Meisser; SEA. 

Convêm salientar que nem todos os materiais são aplicáveis ao método do Patamar, e 

conseqüentemente o de Gerges, para isso a existência do símbolo "(P)" ao lado do material indica 

a possibilidade de sua escolha para o cálculo da perda por transmissão. 
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,__ _ __ :;____·--~-c----· 

Figura 5.5: Módulo de cálculo da predição da perda por transmissão de paredes simples. 

5.2.3 Módulo de Análise de Paredes Duplas 

O módulo de análise de paredes duplas (figura 5.6) permite a predição da perda por 

transmissão por paredes duplas de acordo com os modelos apresentados no Capítulo 2. 5: London 

(equação 72); Goesele; Gerges; Josse; SEA- Craik e Wilson; Lei de Massa. São necessários para 

o cálculo a entrada dos seguintes dados: material de cada parede, respectivas espessuras e o 

espaço de ar entre as paredes. 

3 
3 

( m ) 

( mJ 

Clllo.lku j C'Moolo: j 
________ _r ~ a i ~ .w.~! 

Figura 5.6: Módulo de cálculo da predição da perda por transmissão de paredes duplas. 

ESCOLA De ENGENHARIJ'\ 
BIBLIOTECA 
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5.2.4 Módulo de Análise de Paredes Compostas 

Este módulo (figura 5. 7) permite o cálculo da predição da perda por transmissão em 

paredes compostas, paredes do tipo sandwich, de acordo com os métodos apresentados co 

Capítulo 2.6: modelo de Wentzel e Saha e modelo de Narayanan e Shanbhag. Nesse módulo são 

necessárias a escolha do material de cada placa da parede, o material do recheio bem como as 

espessuras respectivas. 

·- _, 

Figura 5. 7: Módulo de cálculo da predição da perda por transmissão de paredes 

do tipo sandwich. 

5.2.5 Módulo de Análise de Barreiras 

O módulo de análise de barreiras (figura 5.8) permite o cálculo da predição da atenuação 

causada por uma barreira de acordo com os modelos apresentados no Capítulo 3: Anderson e 

Kurze; Maekawa I (equação 112); Maekawa li (equação 113); Salomons. 

A entrada de dados deste módulo permite o cálculo da atenuação causada por uma 

barreira prevendo os três caminhos da trajetória sonora, isto é, o topo e suas duas laterais. 

Gerges, 1992, relata que em casos práticos, por se tratar de uma barreira finita, as ondas sonoras 

"dobram" por difração não só na borda superior da barreira, mas também em suas laterais, 

diminuindo assim a atenuação. Cabe esclarecer que o cálculo da atenuação pelas laterais pode ser 

obtido pela mesma fonnulação para a borda superior, uma vez que o efeito do solo é 

desconsiderado [Gerges, 1992]. O software calcula então a atenuação total prevista nonnalmente 



pelos modelos propostos, realizando posteriormente a soma logarítmica das três bordas. 

.. C<b.lo< r 

r- (111 

r- t•l 
r-t•l r- , .. , 
r-t•l 
r-til! 
r- (11) 

Figura 5.8: Módulo de cálculo da predição da atenuação causada por barreiras. 

5.2.6 Módulo de Análise de Ressonadores de Helmholtz 
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O módulo de análise de ressonadores de Helmholtz (figura 5.9) permite dimensionar a 

abertura da fenda ou furo, através das principais características de alguns tipos de ressonadores. 

s ..... 

-~-===--~======~ lloo dt - 3 
r- (K:I 
r- 1•1 

r- '"' r- , .. , 
r- 1•1 

~ 1 ~ 1 
------------' ~ ~ ~ ~ '-IH<: 

Figura 5.9: Módulo para dimensionamento de fendas ou furos de ressonadores de Helmholtz. 
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O software oferece à escolha quatro tipos de ressonadores, são eles: 

Paralelepípedo I - Ressonador da forma de um paralelepípedo mostrado pela figura 5.1 O. 

Exige-se como entrada de dados as dimensões internas, a espessura da parede onde se 

encontra a fenda e a rrequência de interesse, resultando no cálculo da largura da fenda. 

Figura 5.10: Dimensões necessárias para o cálculo da largura da fenda de um ressonador do tipo 

Paralelepípedo I. 

Paralelepípedo 11 - Ressonador da forma de um paralelepípedo mostrado pela figura 5.11 . 

Exige-se como entrada de dados as dimensões internas, a espessura da parede onde se 

encontra o furo e a frequência de interesse, resultando no cálculo do diâmetro do furo . 

Figura 5.11 : Dimensões necessárias para o cálculo do diâmetro do furo lateral de um ressonador 

do tipo Paralelepípedo II. 

Cilindro- Ressonador da forma de um cilindro mostrado pela figura 5.12. Exige-se como 

entrada de dados o diâmetro interno, o comprimento, a espessura da parede onde se 

encontra o furo e a frequência de interesse, resultando no cálculo do diâmetro do furo. 

Diâmetro lntern 
do Cilindro 

Figura 5.12: Dimensões necessárias para o cálculo do diâmetro do furo lateral de um ressonador 

do tipo Cilíndrico. 



65 

Tubular - Ressonador da forma de um tubo (também chamado de ressonador de Y4 de 

comprimento de onda) ou cone mostrado pela figura 5.13. Exige-se como entrada de dados 

apenas o seu comprimento e a frequência de interesse, resultando no cálculo do diâmetro da 

abertura. 

Diâmetro 
do Tubo 

Diâmetro da 
Abertura 

Figura 5.13: Dimensões necessárias para o cálculo do diâmetro da abertura de um ressonador do 

tipo Tubular. 

5.2. 7 Módulo de Entrada de Dados de Medições 

Neste módulo, tem-se a opção do cálculo da estimativa do resultado final após a predição 

da perda por paredes ou barreiras, calculando a diferença entre os valores estimados da perda e os 

existentes no local antes de alguma intervenção. Para tanto, entra-se com valores de dados 

adquiridos em medições do rúvel de pressão sonora com filtros de 1/3 de oitava ou uma oitava 

(correspondentes às frequências da coluna central), ou ainda, possibilita entrar com o nível 

máximo de pressão sonora global. O módulo que pode ser visualizado pela figura 5.14, permite 

que os dados resultantes possam ser salvos em um arquivo texto. 

r- f-:~:-~""". -=-~ -=~---=----:i'«!,-,' 
r-

10 r-- m ,......., tdiJ r- r-· 
-----=-=-=-=--=-=--=--===----···-

·- - - - -----·-···· .. ·-··:~"'~ ... ~11 __ : 

Figura 5. 14: Módulo de entrada de dados de medições. 
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6. RESULTADOS NUMÉRICO x EXPERIMENTAIS 

A fim de comprovar a eficácia do desenvolvimento teórico exposto nos capítulos 

anteriores, onde para maior rapidez e eficiência o software apresentado é utilizado, comparou-se 

cada um dos modelos com medições experimentais. Entretanto, devido a grande quantidade de 

dados gerados (ao todo são mais de 50 situações analisadas), optou-se por agrupar todos os 

gráficos das situações em apêndice a parte (Apêndice D) onde são mostrados cada resultado 

obtido, bem como as características dos sistemas examinados. Na legenda de cada gráfico do 

Apêndice D se faz referência à fonte do resultado experimental. Ainda quanto aos dados 

experimentais, esses foram obtidos de diversos autores [Harris, 1957 e 1995; Vér, 1992; Beranek, 

1991; Heckl, 1981; Bolton, et alli, 1996; Josse, 1975; Wohle e Elmallawany, 1975; Craik e 

Wilson, 1996; Scholes, et alli, 1971; W alerian, et alli, 1995 ], onde grande parte não informa a 

sistemática de medição. Para a perda por transmissão, poucos informam que os resultados 

experimentais foram obtidos segundo a norma ASTM E 90 (Standard test method for laboratory 

measurement of airbome sound insulation in buildings). Já as análises experimentais da 

atenuação originada por uma barreira foram realizadas com medições diretas através do uso de 

um medidor do nível de pressão sonora com filtro de oitavas. 

6.1 Ressonadores 

Os resultados numéricos dos dados de ressonadores quando comparados com os dados 

experimentais obtidos por Giampaoli, 1987, apresentaram uma diferença de no máximo 2,5% para 

blocos de concreto com fendas retangulares e 4 % para tijolos de 4 furos com um furo lateral 

(cilindro com um furo lateral). As características dos ressonadores podem ser observadas pela 

figura 6.1 e os resultados na tabela 6.1. 
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(a) 

Figura: 6.1: Dimensões dos ressonadores analisados. (a) Paralelepípedo com fenda retangular "'t". 

(b) Tijolo de 4 furos com um furo lateral de diâmetro "d". Medidas em metros. 

Tabela 6.1: Resultado das frequências calculadas para cada tipo de ressonador. 

Paralelepípedo 0,0120 225,0 227,1 

Paralelepípedo 0,0110 224,0 219,3 

Cilíndrico 0,0100 269,0 262,4 

Cilíndrico 0,0080 234,0 224,5 

Cilíndrico 0,0088 249,0 240,2 

Cilíndrico 0,0090 252,0 243,9 

Cilíndrico 0,0095 259,0 253,3 

6.2 Barreiras 

A partir dos gráficos apresentados no Apêndice D, onde a figura 6.2 mostra como 

exemplo um dos casos analisados, foram feitas comparações entre os resultados numéricos e 

experimentais com barreiras expostas ao ar livre, porém com condições de piso diferenciadas. 

Scholes, et alli, 1971, relata que com o aumento das distâncias outros fatores influenciam a 

propagação do som, como o solo, vento, temperatura, entre outros, e esses devem ser 

considerados. Constatou-se que o efeito do chão é enfatizado na baixa altura do receptor em 

relação ao solo ou de sua proximidade com a barreira, o que pode ser observado pelos gráficos 

experimentais obtidos. Esse efeito contribui em muito para as grandes diferenças encontradas 

entre os valores numérico e experimental. 



68 

2500 

20.00 

~ 15 00 

o 

~ 
~ 10.00 

5.00 

10000 ' • • • • ' ?dXJ.oo ' • • ' • ' fo11ro.oo 
F reo.oênCi1 IHzl 

Figura 6.2: Exemplo de um dos casos analisados para barreiras, mostrando as curvas dos 

resultados teóricos com a curva experimentaJ. 

Para barreiras localizadas em terrenos com grama e com reduzida contribuição do efeito 

do solo (alturas mais elevadas, acima de 3,0 m) os valores teóricos se aproximam em muito dos 

valores experimentais. Para uma barreira de 4,9 m de altura, a equação 112 de Maekawa (aqui 

chamado de Maekawa I e a equação 113 de Maekawa II) distingue-se dos demais modelos por 

apresentar uma diferença máxima de 6,2 dB com uma diferença média entre os valores teóricos e 

experimentais de 2 dB como mostram os dados da tabela 6.2 e o gráfico da figura 6.3. 

Convêm salientar que foram utilizados para o cálculo da diferença média apenas os valores 

abaixo do limite superior especifico de cada método. 

Tabela 6.2: Diferença média e desvio padrão entre os valores experimentais e teóricos de uma 

barreira de 4,9 m de altura, emissor a 10,0 m da barreira e 0,7 m do solo, receptor a 30m da 

barreira. V ai ores em dB. 

~,~~{f\Wftúi.á{ào<~;;, :~;Mtaêiif(}~S I'Mo'ado:dE?- ~tM~ê}jf:~{(' r.Môd~Io·;a~~Kufiê~~e' 
.~~ · ~ .. .:x'""~·"·"'-''"'>·~,:.-.. ··:' ~··.Jo"~·~.)"·' ;,,xl,.O.~v.;:~ · ·t . · '"' : • ...... ~,,.,.:.~ .... "'"'' . ,( .•·' '• .•., .. : ~. ·;;.,; .. 

~e'í)!pt. a(tsow :)s~~4@~:~ :,~~~~;r: .~â~~ã'~·'~~~:;_ · 'andepPii~: P'~ 

1,5 m 7,1 5,0 6,9 3,8 6,6 4,7 6,9 3,9 

3,0 m 4,7 3,6 4,6 2,9 5,7 3,3 5,6 2,9 

6,0 m 3,1 2,9 2,2 1,9 3,8 1,5 2,9 2,1 

9,0 m 1,9 2,7 1,9 1,6 4,2 1,6 3,0 0,8 

12,0 m 2,6 1,2 1,9 1,0 4,4 2,1 2,9 1,6 

Valormédio 3,8 2,1 3,5 2,2 4,9 1,2 4,2 1,9 
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Figura 6.3: Diferença média (DM) e desvio padrão (D) entre os valores experimentais e teóricos 

de uma barreira de 4,9 m de altura, emissor a 10,0 m da barreira e 0,7 m do solo, receptor a 30m 

da barreira. Valores em dB. 

Walerian, et alli, 1995, apresentam valores experimentais onde o receptor está a uma 

altura fixa de I ,5 m do solo e a barreira encontra-se localizada em um ambiente industrial ao ar 

livre. Para distâncias do receptor próximas à barreira, a equação 112 de Maekawa apresenta 

diferenças de até 5,5 dB em baixas e médias frequências e 7,8 dB para altas, com uma diferença 

média de 3,1 dB como mostram os dados das tabelas 6.3 e 6.4 e figuras 6.4 e 6.5. Já a equação 

113 de Maekawa apresenta uma diferença máxima de 2,6 dB em baixas frequências e uma 

diferença média de 1,6 dB. Para distâncias maiores do receptor à barreira (acima dos 6,0 m), o 

modelo de Anderson e Kurze, 1992, com seu limite superior de 20 dB se mostrou bastante eficaz, 

com diferenças de até 3,8 dB e uma diferença média de 1,9 dB. 

Tabela 6.3: Diferença média e desvio padrão entre os valores experimentais e teóricos de uma 

barreira de 3,0 m de altura, emissor a 1,0 m da barreira e 0,3 m do solo, receptor a 1,5 m do solo. 

Valores em dB. 

1,0 m 6,9 0,4 4,2 0,4 1,0 0,3 4,7 1,9 

2,0 m 5,0 1,4 2,9 0,2 0,2 0,3 3,3 1,6 

8,0 m 3,6 1,9 2,2 2,1 2,0 1,8 1,4 0,4 

9,0 m 4,5 1,2 3,0 1,4 1,9 1,8 1,6 0,9 

Valor médio 5,0 1,4 3,1 0,8 1,3 0,8 2,7 1,6 
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Figura 6.4: Diferença média (DM) e desvio padrão (D) entre os valores experimentais e teóricos 

de uma barreira de 3,0 m de altura, emissor a 1,0 m da barreira e 0,3 m do solo, receptor a 1,5 m 

do solo. Valores em dB. 

Tabela 6.4: Diferença média e desvio padrão entre os valores experimentais e teóricos de uma 

barreira de 3,0 m de altura, emissor a 2,0 m da barreira e 0,3 m do solo, receptor a 1,5 m do solo. 

Valores em dB. 

3,0 m 3,5 1,8 2,2 1,8 1,8 1,4 1,6 0,9 

9,0 m 5,0 1,5 3,6 2,0 2,5 1,9 2,6 0,8 

Valor médio 4,8 1,2 3,2 0,9 2, 1 0,4 2,5 0,9 
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Figura 6.5: Diferença média (DM) e desvio padrão (D) entre os valores experimentais e teóricos 

de uma barreira de 3,0 m de altura, emissor a 2,0 m da barreira e 0,3 m do solo, receptor a 1,5 m 

do solo. Valores em d.B. 

6.3 Paredes Duplas 

Fato surpreendente aconteceu quando se comparou os valores teóricos com 

experimentais, nenhum dos métodos mostrou-se adequado. Diferenças de até 100 dB foram 

encontradas em alguns casos (como pode ser visto no exemplo da figura 6.6), o que é 

inadmissível. A causa dessa grande diferença entre os modelos teóricos e o experimental é que 

todos os modelos consideram as paredes no sistema, isoladas entre si apenas pela camada de ar, 

coisa que na prática não ocorre. 
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Figura 6.6: Exemplo do comportamento da perda por transmissão pela frequências de paredes 

duplas, resultados teóricos e experimental. 
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Visto a impossibilidade de se obter resultados satisfatórios com os modelos apresentados, 

procurou-se um modelo que melhor representasse os dados experimentais. Partindo do princípio 

de que as paredes estão unidas estruturalmente de alguma forma, seja pelo piso, pelo teto, por 

paredes laterais ou por algum outro tipo de elemento de fixação, utilizou-se então modelos de 

paredes simples, supondo que as paredes estejam acopladas. 

Primeiramente, testou-se a soma das perdas de cada parede mais um fator, como propõe 

Goesele, 1980. Mas esse também mostrou resultados com valores de perda superestimados 

quando comparados com o experimental. Meisser, 1973, propôs um modelo que consistia em 

aplicar a Lei de Massa com o valor da massa superficial de ambas as paredes (M = M1 + M2) 

acrescido de 5 dB no valor da perda (tabela 6.5 e figura 6.9). Apesar dos poucos casos, o que se 

observou é que esse modelo melhor aproximava os resultados quando a espessura da camada de 

ar era superior a O, 1 m. Conforme Brüel, 1951, Cammerer e Dürhammere em 1934, após 

realizarem experimentos em paredes duplas de vidros de diferentes espessuras, constataram um 

aumento da redução em uma determinada faixa de espessura da camada de ar, o que explica o 

uso desse modelo (veja figura 6. 7 que representa a variação do amortecimento adicional com a 

distância). Nos demais casos, a Lei de Massa (sem o acréscimo de 5 dB no valor da perda) 

apresentou resultados muito animadores como mostra o exemplo da figura 6.8. Uma diferença 

média de 4,9 dB foi encontrada quando aplicou-se esse modelo matemático (como mostra a 

tabela 6.6 e figura 6.10) e a maior diferença encontrada em uma determinada frequência foi de 

16,7 dB, valor muito abaixo dos 100 dB encontrados de diferença quando utilizou-se os métodos 

próprios para paredes duplas. Dos dados experimentais analisados, um fato interessante foi 

constatado, em paredes duplas as frequências de ressonância da camada de ar, do sistema massa

ar-massa ou a frequência de coincidência das paredes não se mostravam de forma bem definida. 

Esse fator foi decisivo para a escolha do modelo da Lei de Massa e não outro modelo de parede 

simples. 
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Figura 6. 7: Variação do amortecimento adicional com a distância entre paredes. 

Fonte: Brüel, 195 1. 
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Figura 6.8: Exemplo do comportamento da perda por transmissão pela frequências de paredes 

duplas, resultados teóricos e experimentaL 

Beranek, 1991 , afirma também que a transmissão do som pelos flancos da parede dupla 

faz com que ocorra pouco aumento da perda por transmissão quando comparada com uma parede 

simples. Em vários exemplos obtidos de testes do British Building Research Station, mostram 

que quase não há uma melhoria se compararmos com a performance de uma parede simples, 

quando usa-se paredes duplas de alvenaria com elementos de ligação entre as placas. O mesmo 

explica Marsh, 1999, em suas recomendações sobre o uso de paredes duplas, e triplas. 

A fim de condensar visualmente a estrutura de dados dos gráficos a seguir, a lista de 

materiais seguem a ordem crescente das tabelas 6.5 e 6.6, onde para a identificação é descrito 

apenas a primeira inicial de cada material da parede. Como exemplo, GG3 significa que a parede 

um é de gesso com 0,0127 m de espessura e a parede dois é de gesso com 0,0127 m de espessura 

e camada de ar de 0,0889 m. 
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Tabela 6.5: Diferença média e desvio padrão entre os valores experimentais e teóricos (Lei de 

Massa + 5 dB) para paredes duplas de diversos materiais e espessuras da camada de ar. 

Tijolo 

Tijolo 

Vidro 

Vidro 

Vidro 

Vidro 

Compensado 

Compensado 

Compensado 

Compensado 

Concreto 

Concreto 

Concreto 

Concreto 

Gesso 

Gesso 

Gesso 

TGl 
TTI 

Wl 
W 2 

W3 
W4 

CC I 
CC2 

CC3 
CC 4 

CC5 
CC6 

CC7 
ccg 

001 
002 

003 

0,0500 

o, 1143 

0,0030 

0,0032 

0,0030 

0,0040 

0,0063 

0,0063 

0,0063 

0,0191 

0,1000 

0,0900 

0,0508 

0,0762 

0,0191 

0,0191 

0,0127 

Valores em dB. 

Gesso 

Tijolo O, 1143 0,0508 

Vidro 0,0030 0,0060 

Vidro 0,0032 0,0191 

Vidro 0,0030 0,0190 

Vidro 0,0080 0,0120 

Compensado 0,0063 0,0762 

Compensado 0,0063 0,1016 

Compensado 0,0063 O, 1143 

Compensado 0,0191 O, 1143 

Compensado 0,0060 0,1000 

Concreto 0,0900 0,0900 

Concreto 0,0508 0~0254 

Concreto 0,0762 0,0762 

Gesso 0,0191 O, 1016 

Gesso 0,0191 0,1334 

Gesso 0,0127 0,0889 

Média 

I I 

' o 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

9,1 2,9 

8,2 5,6 

7,4 2,7 

5,8 5,3 

4,4 3,9 

5,9 3,7 

4,3 5,1 

3,1 2,5 

7,9 3,2 

7,1 3,6 

4,0 2,4 

13,3 2,1 

15,4 2,8 

10,6 4,4 

5,6 4,4 

7,0 4,3 

6,9 3,4 

• Diferença 
• Desvio 

Figura 6.9: Diferença média e desvio padrão entre os valores experimentais e teóricos (Lei de 

Massa + 5 dB) para paredes duplas de diversos materiais e espessuras da camada de ar. 

Valores em dB. 
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Tabela 6.6: Diferença média e desvio padrão entre os valores experimentais e teóricos (Lei de 

Massa) para paredes duplas de diversos materiais e espessuras da camada de ar. Valores em d.B. 

Tijolo 

Tijolo 

Vidro 

Vidro 

Vidro 

Vidro 

Compensado 

Compensado 

Compensado 

Compensado 

TGI 
TTI 

Wl 
W2 

W3 
W4 

a:: 1 
0::2 

0::3 
0::4 

a::s 
0::6 

0::7 
0::8 

o:; 1 
002 

003 

Concreto 

Concreto 

Concreto 

Concreto 

Gesso 

Gesso 

Gesso 

0,0500 

0,1143 

0,0030 

0,0032 

0,0030 

0,0040 

0,0063 

0,0063 

0,0063 

0,0191 

0,1000 

0,0900 

0,0508 

0,0762 

0,0191 

0,0191 

0,0127 

I 

Gesso 0,0100 0,0600 

Tijolo O, 1143 0,0508 

Vidro 0,0030 0,0060 

Vidro 0,0032 0,0191 

Vidro 0,0030 0,0190 

Vidro 0,0080 0,0120 

Compensado 0,0063 0,0762 

Compensado 0,0063 0,1016 

Compensado 0,0063 0,1143 

Compensado 0,0191 0,1143 

Compensado 0,0060 0, 1000 

Concreto 0,0900 0,0900 

Concreto 0,0508 0,0254 

Concreto 0,0762 0,0762 

Gesso 0,0191 O, 1016 

Gesso 0,0191 0,1334 

Gesso 0,0127 0,0889 

Média 

o 0.5 1 1,5 2 2.5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 

2,4 1,8 

4,4 2,4 

5,5 4,7 

3,2 1,9 

5,2 3,4 

5,4 3,2 

2,2 3,0 

3,5 3,6 

6,8 3,7 

3,6 2,3 

7,0 4,9 

2,0 1,5 

8,3 2,1 

10,5 2,8 

6,1 3,6 

9,3 5,8 

3,2 3,4 

4,9 3,0 

• Diferença 
• Desvio 

Figura 6. 10: Diferença média e desvio padrão entre os valores experimentais e teóricos (Lei de 

Massa) para paredes duplas de diversos materiais e espessuras da camada de ar. Valores em dB. 
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6.4 Paredes Simples 

Em paredes simples, é importante esclarecer que para a maioria dos métodos os valores de 

projeto coincidem entre si para os valores de até uma oitava abaixo da frequência de coincidência. 

A ocorrência desse fato acontece, pois antes do fenômeno da coincidência, grande parte dos os 

modelos se comportam segundo a Lei de Massa. 

A fim de facilitar a compreensão e principalmente devido a grande quantidade de dados, 

esses, foram separados em grupos de materiais e espessuras. 

6.4.1 Vidro 

Em vidros de pequena espessura ( 4 e 3 x 1 0"3 m ), cujos resultados podem ser melhor 

observados pelo exemplo da figura 6.11. Assim, os métodos propostos por Feshbach e por 

London aproximam muito bem os modelos teóricos do experimental, diferenças de até 2,9 dB 

próximos da frequência de coincidência e uma diferença média total de 3,6 dB (tabelas 6.7 e 6.8 e 

figura 6.12) comprovam sua eficácia. O método do Patamar de Beranek oferece uma boa 

estimativa, estando sempre em favor da segurança (valores de projeto ligeiramente inferiores que 

os valores medidos) na região da frequência de coincidência. Como já dito anteriormente grande 

parte dos métodos coincidem para as frequências abaixo da frequência de coincidência, e 

diferenças de até 9,6 dB em favor da segurança foram encontradas. 
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Figura 6.11 : Exemplo do comportamento da perda por transmissão pela frequências de paredes 

simples de vidro, resultados teóricos e experimental. 

Para vidros de maior espessura, como por exemplo um tijolo de vidro, o modelo teórico 
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proposto por Josse se aproxima com diferenças de até 1,9 dB para as regiões acima da frequência 

de coincidência até a frequência de 1000 Hz onde a partir dessa obtém-se valores de até 11 ,2 dB 

de diferença. Já o método do Patamar, proposto por Beranelc, oferece uma boa aproximação para 

os valores da perda para as frequências duas oitavas acima da frequência critica, mostrando uma 

diferença máxima de até 6,2 dB. 

Tabela 6.7: Diferença média entre os valores teóricos e experimentais e seus respectivos desvios, 

para paredes simples de diversas espessuras. Valores em dB. 

Vidro 0,09550 30,3 25,1 5,4 6,9 13,8 6,2 

Vidro 0,00300 3,9 3,1 3,9 3,1 5,2 2,8 4,4 3,6 5,9 4,9 

Vidro 0,00400 3,2 2,8 3,3 3,0 4,9 3,2 2,9 2,5 3,6 3,8 

Tabela 6.8: Diferença média entre os valores teóricos e experimentais e seus respectivos desvios, 

para paredes simples de diversas espessuras. Valores em dB. 

Vidro 0,09550 4,7 4,7 6,2 3,7 13,8 6,1 10,4 9,2 4,0 5,7 

Vidro 0,00300 4,3 3,2 5,2 2,8 5,9 4,9 5,6 4,6 

Vidro 0,00400 3,5 3,1 4,9 3,2 3,6 3,8 3,7 4,2 
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Figura 6.12: Diferença média (DM) e desvio padrão (D) entre os valores teóricos e experimentais, 

para paredes simples de vidro de diversas espessuras. Valores em dB. 
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6.4.2 Compensado 

Mesmo contando com poucos dados experimentais o modelo teórico que mrus se 

aproximou da curva experimental para o compensado foi o método do Patamar. Esse, mesmo 

fornecendo uma diferença em alguns casos de no máximo 7,2 dB e média total de 3,9 dB (tabelas 

6. 9 e 6.1 O e figura 6.14), acompanha a curva experimental fornecendo valores estimados pouco 

menores do que os verificados experimentalmente, contribuindo assim em favor da segurança. Os 

outros modelos propostos não apresentaram serem eficazes para esse material e espessura, 

entretanto isso não os invalida, principalmente, por se dispor de poucos dados experimentais para 

esse tipo de material. 

6.4.3 Borracha 

Assim como para o compensado, dispõe-se de poucos dados experimentais para uma 

análise mais apurada do comportamento da borracha quanto à transmissão sonora. A Lei de 

Massa é o modelo que mais se assemelha com a curva experimental, como pode sr visto no 

exemplo da figura 6. 13. Os modelos de Beranek, SEA e Josse também oferecem uma boa 

aproximação, antes e após a frequência de coincidência, mostrando apenas uma grande diferença 

na região próxima a frequência de coincidência, pois esses modelos prevêem uma queda na perda 

por transmissão, o que os dados experimentais não mostram. Isso acontece devido ao 

comportamento do material que apresenta uma grande capacidade de absorver energia. 
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Figura 6. 13: Exemplo do comportamento da perda por transmissão pela frequências de paredes 

simples de borracha, resultados teóricos e experimental. 



Tabela 6.9: Diferença média e desvio padrão entre os valores teóricos e experimentais, para 

paredes simples de diversos materiais e espessuras. Valores em dB. 

Borracha 0,04200 6,3 2,8 12,6 7,9 6,6 2,3 4,5 2,3 

Compensado 0,01800 3,9 2,7 5,1 2,9 4,7 2,2 4,2 2,6 7,4 5,4 

Tabela 6.1 O: Diferença média e desvio padrão entre os valores teóricos e experimentais, para 

paredes simples de diversos materiais e espessuras. Valores em dB. 

Borracha 0,04200 9,7 4,6 

Compensado 0,01800 2,8 1,8 3,9 

DM compens~ 

14,8 4,2 5,4 2,9 22,2 3,5 

1,5 7,6 5,6 5,3 4,5 
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Figura 6.14: Diferença média (DM) e desvio padrão (D) entre os valores teóricos e experimentais, 

para paredes simples de borracha e compensado. Valores em dB. 

6.4.4 Tijolo 

Em tijolos espessos (cuja frequência de coincidência está abaixo dos 200 Hz), o modelo 

que mais se aproxima de seu comportamento em relação a perda por transmissão é o proposto 

por Brüel, esse apresenta a diferença máxima de 5,5 dB para as baixas frequências, 4,1 dB para 

as mais altas e uma diferença média de 2,5 dB (tabelas 6.11 e 6.12 e figura 6.15). O modelo 

proposto por Savioli também apresenta uma boa aproximação, obtendo diferenças de 5 dB para 
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as baixas frequências, 12 d.B na mais elevada e média de 2,9 d.B. Outros métodos como o SEA, 

Patamar, Meisser e de Josse apresentam uma boa aproximação na região de média frequências 

(entre 400 e 1000 Hz). Destacando porém os métodos de Josse e do Patamar na região da 

frequência de coincidência onde esses apresentaram urna diferença entre o teórico e experimental 

de até 6 d.B em favor da segurança. 

Para espessuras menores (cuja frequência de coincidência está ao redor dos 400 Hz), os 

modelos não apresentaram uma boa performance para esse tipo de material com exceção de 

Gerges que apresentou uma diferença máxima de 5,5 d.B e média de 2,8 d.B, seguindo 

adequadamente a curva experimental em toda a sua extensão na faixa dos 1 00 aos 4000 Hz. 

Outro modelo que ofereceu bons resultados foi o de Josse que apresentou urna diferença máxima 

de 8,5 d.B e o do Patamar com 10,5 d.B e médias de 3,4 dB e 4,2 d.B respectivamente. O modelo 

de Savioli só apresentou um bom desempenho na faixa de frequências acima da coincidência cuja 

diferença máxima foi de 7,2 d.B para uma média de 4,2 d.B. Já o modelo de Meisser só apresentou 

um bom desempenho na região da frequência de coincidência com uma diferença máxima de 16 

d.B em favor da segurança. 

Tabela 6.11: Diferença média e desvio padrão entre os valores teóricos e experimentais, para 

paredes simples de diversas espessuras. Valores em dB. 
·· .. :;_,,;_-··,.,..~:;t<' ··~,-·: .,. -<" _-,.p ,. "' .. ···>:''". . .• ,.,.,; .•. ....,...,, ·,····T ·•·-~ ·· "'··· '" "'···· .,.,,._ ·'-· · ~···' 

~~2~~!~~~~ lm:~t~~~~-~~t~ ~r~~~~~~~~~~~~;>'. 
Tijolo 0,05000 2,8 1,7 3,4 2,2 6,3 4,4 

Tijolo 0,30480 21 ' 1 19,1 6,8 6,3 9,5 4,9 

Tijolo 0,25000 14,0 10,3 3,9 2,6 5,1 1,1 

Tijolo 0,22860 15,6 11 ,4 3,9 3,6 7,6 2,9 

Tijolo 0,11430 8,9 10,1 1, 7 2,0 10,4 1,8 

Tabela 6.12: Diferença média e desvio padrão entre os valores teóricos e experimentais, para 

paredes simples de diversas espessuras. Valores em d.B. 

. . . . ,.,~,~~"J:tr{:. . ... , ,, -,.. 3 ""::-

Tijolo 0,05000 5,3 3,8 4,2 2,9 4,2 2,5 5,2 2,8 4,0 2,0 

Tijolo 0,30480 5,3 3,3 4,6 3,9 4,2 3,4 7,5 6,7 2,6 1 '7 

Tijolo 0,25000 8,5 1,0 6,4 1,7 1,9 0,9 3,8 2,8 3,4 0,9 

Tijolo 0,22860 6,4 3,8 3,6 2,2 2,0 2,1 5,9 7,1 1,7 2,2 

Tijolo 0,11430 3,5 2,6 1,7 1,6 3,4 1,8 5,1 6,1 2,2 1,8 
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Figura 6.15: Diferença média (DM) e desvio padrão (D) entre os valores teóricos e experimentais, 
para paredes simples de tijolos de diversas espessuras. Valores em dB. 

6.4.5 Concreto 

Para paredes de concreto de pequena espessura (frequência de coincidência acima dos 200 

Hz) os métodos que melhores se aproximam dos resultados experimentais são os do Patamar e 

Josse que simulam adequadamente a curva na região da frequência de coincidência e acima dessa. 

Esses, nas altas frequências apresentam uma diferença máxima de 8,5 dB com média de 3,6 dB 

para o Patamar e 6,5 dB com média de 3,8 dB para Josse (tabelas 6.13 e 6.14 e figura 6.16). O 

modelo de Gerges só se mostrou adequado para as frequências de até 1000 Hz, com diferenças 

máximas nessa faixa de até 6 dB. SEA só se mostrou adequado para as frequências acima de uma 

oitava da frequência de coincidência com diferença máxima de 8,5 dB. Savioli acompanha bem as 

curvas experimentais acima da região da frequência de coincidência onde abaixo dessa a diferença 

máxima é de 8 dB, com diferença média total de 3,6 dB. Brüel também acompanha a curva 

experimental de maneira bem precisa atingindo valores máximos da diferença de 6,5 dB para as 

baixas frequências e 5 dB para as altas, com uma média total de 2, 7 dB. 

Para as paredes mais espessas (frequência de coincidência abaixo dos 200 Hz) o modelo 

de Savioli se mostrou o mais adequado, cuja diferença na região abaixo da frequência de 

coincidência foi de no máximo 1 O dB e 5,5 dB acima dessa região, com uma média total de 2,2 

dB. SEA só se mostrou adequado para as frequências acima de uma oitava da frequência de 

coincidência com diferença máxima de 6 dB na mais alta frequência. Os modelos de Josse e do 

Patamar apresentaram uma boa correspondência com o experimental, com diferença máxima de 

1 O dB a uma oitava acima da frequência de coincidência e nas frequências mais altas, 6 dB e 8 dB 

com médias de 5,4 dB e 4,8 dB, respectivamente. Brüel também se mostrou bem eficaz com 

diferenças máximas de 7 dB nas baixas frequências em que o método é aplicável e 8 dB nas mais 
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elevadas, com uma média de 3,5 dB. 

Fato curioso deve ser observado é que todos os métodos quando aplicados em suas 

regiões ótimas, apresentaram valores menores do que os valores experimentais, contribuindo 

assim sempre em favor da segurança, como pode ser observado na figura 6.17 que serve de 

exemplo da diferença entre os resultados numéricos e experimental. 

Tabela 6. 13 : Diferença média e desvio padrão entre os valores teóricos e experimentais, para 

paredes simples de diversas espessuras. Valores em dB. 

9,9 8,9 4,7 2,8 5,5 2,4 

Concreto O, 17700 - 11,8 10,5 5,0 1,3 7,0 2,9 

Concreto 0,20000 - 17,2 14,4 5,7 3,2 6,5 2,2 

Concreto 0,14000 - 9,8 7,5 7,5 2,2 5,6 2,6 

Concreto 0,13000 - 11 ,0 11 ,1 3,3 2,1 8,9 1, 7 

Concreto 0,05000 - 4,6 4,9 2,9 1,7 9,3 3,6 

Concreto 0,06985 - 8,9 7,1 3,8 3,4 14,2 1,6 

Concreto 0,08000 - 4,4 4,0 4,8 2,8 8,4 3,3 

Tabela 6.14: Diferença média e desvio padrão entre os valores teóricos e experimentais , para 

paredes simples de diversas espessuras. Valores em dB. 

Mâf~~;}~f.:'W~% ~·~''>~=.~'{"1 ~:~!> "*' ~~,~~iílf .Mõàefõ~~~ ;~~"'·<('J '~·''~~ .~~'-1iief~:à;;Í'~ JM':''·. :v .. ]:r~~ 
.> • .~ ~ I~ .. :: .. ~-:~:~~ .. ~·; ~ ' ,e,~.ét ~i · ... , Q . e ~,, o eo .. , ·~ O · e .. e . 
t~:.~~~:~~}~::·~~Jg!,~~f:~ '"~~·~··l ~'i'}~;.,;: 

~ ... -,,..:* ... ,. •) ,. ~. .~ ;-~ · ~ ·-·"" .. J(J~..,.. 1<.-~~ A_.,,:.(,·•.,.~,'>:;\.'\ '~'\:~ 
~~- ... ~ .... ! ' • ~~ 

\~~~~~e~:, ;~) -- ~· .............. , 3p-átaJ.nar<'' -~~~:.sa\?io~~?: ~~4~~A;C:> ~~~-~,,~ m '<t.:~'t;(-... :~~,,,_ }~~~~;ii,; "' ·~ V'"''''v • '~ :-:-·:• •"'!·.'!" •• ,. =~;.: . ..... , .,Y. ... .: • .. ::;,- .... ····"-""·~· 

Concreto 0,10000 7,9 2,7 5,2 1,8 1,9 2,1 6,9 7,1 3,7 1,3 

Concreto 0,17700 7,0 3,6 3,9 1, 7 1, 7 2,3 5,7 3,9 2,4 0,7 

Concreto 0,20000 7,4 3,1 5,5 2,5 1,8 1,3 8,7 7,2 4,2 1,5 

Concreto O, 14000 10,3 3,3 7,5 1,9 4,1 3,2 9,4 4,7 5,9 2,6 

Concreto O, 13000 5,4 2,6 1,8 1,5 2,2 1,2 7,1 5,7 1,1 0,7 

Concreto 0,05000 4,5 2,5 2,9 1,8 3,1 1,8 5,7 4,3 2,0 1,4 

Concreto 0,06985 3,1 3,2 3,4 3,3 5,2 1,6 6, l 4,8 2,9 1,3 

Concreto 0,08000 6,4 2,9 4,7 2,9 2,5 2,2 8,3 4, 1 3,2 2,7 
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Figura 6.16: Diferença média (DM) e desvio padrão (D) entre os valores teóricos e experimentais, 

para paredes simples de concreto de diversas espessuras. Valores em d.B. 
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Figura 6.17: Exemplo do comportamento da perda por transmissão pela frequências de paredes 

simples de concreto, resultados teóricos e experimental. 

6.4.6 Metais 

Todos os metais analisados (aço e alumínio) possuiam pequena espessura entre 0,5 e 3,0 

x 1 o-3 m, resultando assim em uma frequência de coincidência bem elevada, geralmente acima dos 

3500Hz. Todos os modelos, com exceção do de Savioli apresentaram bons resultados na faixa de 

frequência da Lei de Massa (até uma oitava antes da frequência de coincidência), isso pode ser 

observado no exemplo do gráfico da figura 6. 18. A divergência entre os métodos começa a surgir 
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na região da frequência de coincidência (uma oitava antes e uma oitava após a frequência de 

coincidência) onde os métodos de Feshbach e de London se mostraram eficazes acompanhando 

toda a curva experimental, com uma diferença média de 2,7 dB e 2,9 dB respectivamente (tabelas 

6.15 e 6. 16 e na figura 6.19). Na primeira oitava antes da frequência de coincidência Josse 

apresentou uma diferença de 2,95 dB e a partir dessa SEA acompanhou o método de Feshbach 

com uma diferença máxima de 4,5 dB nas frequências mais elevadas (na ordem dos 8000Hz). O 

método do Patamar tem uma relação bem conservadora na região da frequência de coincidência 

com diferença máxima de 5 dB na região da frequência de coincidência, mostrando uma diferença 

média de 3,4 d.B. Meisser difere dos demais métodos ao aplicar uma perda relativamente menor 

para a região de até uma oitava antes da frequência de coincidência, seguindo a partir dessa, a 

curva experimental. 

Lei de Mlssa 

Jos:se 

'3·~014fa:.o 7 l4S6lt l 

FreoJêrdo IHzl 

Figura 6.18: Exemplo do comportamento da perda por transmissão pela frequências de paredes 

simples de alumínio, resultados teóricos e experimental. 

Tabela 6.15: Diferença média e desvio padrão entre os valores teóricos e experimentais, para 

paredes simples de diversas espessuras. Valores em dB. 

Alumínio 0,00300 2,5 1,8 3,0 2,1 3,3 1,8 3,6 3,1 6,4 6,8 

Alumínio 0,00076 2,9 1,4 2,9 1,4 3,7 1,5 3,4 0,9 3,4 0,9 

Alumínio 0,00127 2,6 1,0 2,6 1,0 2,2 1,4 2,7 1,4 2,6 1,4 



Tabela 6.16: Diferença média e desvio padrão entre os valores teóricos e experimentais, para 

paredes simples de diversas espessuras. Valores em dB. 

Aço 0,00100 2,9 1,5 2,6 1,4 8,2 3,3 3,1 1,5 

Alunúnio 0,00300 2,7 1,9 3,3 1,8 8,4 3,7 3,2 2,4 

Alumínio 0,00076 3,0 0,9 3,8 1,5 9,7 1,7 3,4 0,9 

Alumínio 0,00127 2,5 1,7 3,8 2,2 9,5 1,2 2,5 1,4 
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Figura 6.19: Diferença média (DM) e desvio padrão (D) entre os valores teóricos e experimentais, 

para paredes simples de aço e alumínio de diversas espessuras. Valores em dB. 

6.4.7 Gesso 

Para o gesso quando em espessuras pequenas (em torno dos 12,5 x10·3 m), o modelo que 

mais se aproxima dos dados experimentais é o de London, que acompanha toda a curva, 

apresentando apenas uma diferença máxima na frequência de coincidência de 7,2 dB em favor da 

segurança e uma média de 2,8 dB (tabelas 6.17 e 6.18 e figura 6.20). Meisser assim como o 

método do Patamar acompanham bem a curva apresentando uma diferença máxima de 5,5 dB nas 

altas frequências, entretanto o método do Patamar apresenta uma diferença máxima de 5 dB na 

região da frequência de coincidência onde o método de Meisser se destaca melhor. Josse se 

mostra eficiente apenas até a frequência de coincidência e Gerges até uma oitava após a mesma. 

Savioli é eficiente apenas para a região abaixo da frequência de coincidência. 

Para espessuras medianas (entre os 50 x 1 o-3 m) o método do Patamar apresenta o melhor 
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desempenho com a diferença média de 2,8 dB, apesar de em determinada frequência (na 

frequência superior do patamar) apresentar urna diferença de 8,7 dB em favor da segurança. 

Meisser também apresenta bons valores com urna diferença de 6,25 dB em frequência abaixo da 

coincidência e 5,3 dB de diferença máxima em altas frequências contando ainda com 3,4 dB de 

diferença média. Josse e Savioli só são adequados a partir de urna oitava após a coincidência, com 

diferença máxima de 5,0 dB e 6,8 dB respectivamente. Gerges é eficiente até a faixa de 

frequência dos 2000 Hz com diferença máxima de 8, 7 dB. 

Em espessuras maiores (acima dos I 00 xi0·3 m) nenhum método se mostrou eficaz em 

toda a extensão da curva experimental, apenas em determinadas faixas de frequências. Meisser e o 

método do Patamar se mostraram eficazes na faixa de frequência acima de uma oitava da fc com 

diferença máxima de 6,3 dB. SEA não se mostra eficiente entre a fc e uma oitava após essa e além 

dos 2000 Hz. Gerges só se mostrou eficaz na faixa de frequência de uma oitava acima da fc até os 

1000 Hz. E Josse se mostrou adequado para aplicações de até 2000 Hz, com diferenças máxima 

de 5,8 dB na região da frequência de coincidência. 

Tabela 6.17: Diferença média e desvio padrão entre os valores teóricos e experimentais, para 

paredes simples de diversas espessuras. Valores em dB. 

Gesso 0,06350 9,1 10,4 4,1 3,4 9,7 3,8 

Gesso 0,05080 5,7 8,4 3,0 1,9 8,6 4,8 

Gesso 0,02540 2,1 2,4 1,7 1,6 2,7 4,3 3,3 2,8 6,9 7,7 

Gesso 0,12700 13,0 12,4 4,5 4,2 10,1 6,8 

Gesso 0,01250 2,8 2, 1 2,1 1,4 4,3 4,2 4, 1 3,2 10,3 8,4 

Gesso 0,10160 9,3 9,5 3,3 4,6 11,6 6,4 

Tabela 6.18: Diferença média e desvio padrão entre os valores teóricos e experimentais, para 

paredes simples de diversas espessuras. Valores em dB. 

Gesso 0,05080 3,5 2, 1 2,9 2,5 3,9 2,6 4,8 3,5 5,4 2,4 

Gesso 0,02540 2,9 2,4 1,8 1,8 6,3 3,9 3,6 3,7 

Gesso O, 12700 6,1 5,3 6,8 4,0 5,8 3,1 7,5 7,8 6,4 3,9 

Gesso 0,01250 3,5 1,9 2,9 1,5 7,2 4,3 3,7 2,4 

Gesso 0,10160 3,9 3,8 5,9 1,9 5,3 4,2 6,8 6,1 8,3 4,3 
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Figura 6.20: Diferença média (DM) e desvio padrão (D) entre os valores teóricos e experimentais, 

para paredes simples de gesso de diversas espessuras. Valores em dB. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

7.1 Conclusões 

O presente trabalho apresentou, de forma sucinta, os principais conceitos, procedimentos 

e métodos associados ao vasto campo da redução do nível de pressão sonora por meio de 

barreiras, paredes e ressonadores originando as seguintes conclusões: 

Os métodos apresentados foram utilizados para o desenvolvimento de um software 

próprio para a predição da redução sonora e dimensionamento de alguns tipos de 

ressonadores de Helmholtz fornecendo ferramenta! de apoio para projetos que exijam 

estimativas rápidas e seguras. 

Apesar dos vários modelos existentes, nenhum é generalizado para os mais diversos tipos 

de materiais e espessuras. 

Os modelos que descrevem os tipos de ressonadores estudados, fornecem um erro 

insignificante para o seu emprego, podendo ser amplamente utilizado como recurso para a 

redução de ruídos de frequências específicas. 

O solo exerce um efeito não desprezível no uso de barreiras quando o receptor encontra

se próximo dessa ou do solo. 

O modelo de Maekawa II (equação 113), mostrou-se ser o mais eficaz quando o receptor 

se encontra próximo da barreira e dentro da "sombra sonora", fornecendo uma diferença 

méclia de 1,6 dB com os valores teóricos. 

O modelo de Maekawa I (equação 112), distingui-se dos demais no uso de barreiras 

quando o receptor encontra-se distante do solo e da barreira. 

Devido ao acoplamento entre as paredes, o uso de paredes duplas não é eficiente e 

nenhum dos modelos propostos representou adequadamente os valores experimentais. 

Dessa forma, o melhor método para a predição da redução sonora pela transmissão é o uso 

da Lei de Massas de paredes simples, pois não há a ocorrência de nenhum dos efeitos 

relativos à frequências de ressonâncias nos valores experimentais, e esse apresentou um 

bom comportamento (com uma diferença média de 4,9 dB) para todos os materiais 
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estudados. 

Ao todo foram estudados 28 casos de paredes simples, dentre os quais os métodos que 

melhor correspondem com os dados experimentais são: 

Vidro: de pequena espessura, os modelos de Feshbach e de London; de grandes 

espessuras, o método do Patamar de Beranek. 

Compensado: dentro do único caso estudado o modelo mais condizente é o do 

Patamar de Beranek. 

Borracha: devido a grande capacidade de absorção de energia a Lei de Massa se 

mostrou mais eficaz. 

Tijolo: espessos, os modelos de Brüel e de Savioli para frequências acuna da 

coincidência e os modelos do Patamar de Beranek ou o de Josse para os demais 

casos. 

Concreto: de pequena espessura, os modelos de Josse ou do Patamar de Beranek; 

para grandes espessuras os modelos de Brüel e Savioli; ou ainda para todos os casos 

quando se deseja uma estimativa em favor da segurança, o método do Patamar de 

Beranek. 

Metais: dentro da aplicabilidade dos métodos, os modelos de Feshbach e London; ou 

ainda quando se deseja uma estimativa em favor da segurança, o método do Patamar 

de Beranek. 

Gesso: para pequenas espessuras, o modelo de London; para espessuras medianas, o 

método do Patamar de Beranek; e para grandes espessuras o modelo de Josse até a 

frequência dos 1000 Hz e os modelos de Meisser ou o método do Patamar de 

Beranek para as frequências superiores a essa. 

De todos os métodos utilizados em paredes simples o método do Patamar de Beranek 

mostrou possuir a maior aplicabilidade, sugerido para os casos em que se desconhece o 

comportamento do material frente a perda por transmissão sonora. 

Em alguns casos analisados, grandes diferenças foram encontradas entre os valores 

teóricos e experimentais, apesar de todos serem originários de grandes grupos de pesquisa. 

Isso sugere que nos encontramos em uma área obscura do conhecimento humano, onde 

muito há para ser feito e estudado. 
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7.2 Sugestões para Desenvolvimentos Futuros 

Vários aspectos podem ser investigados para a melhor compreensão do comportamento 

de paredes e barreiras para a obtenção de modelos mais condizentes com a realidade. 

Levantamento experimental de casos diversos para a perda por transmissão para paredes 

do tipo sandwich e confecção de novos modelos teóricos. 

Levantamento experimental de diversos materiais e espessuras para paredes simples de 

forma a permitir a confecção de um software com escolha automática do método de 

predição. 

Estudo aprofundado para a obtenção na prática do desacoplamento, quando no uso de 

paredes duplas. 

Estudo de um novo modelo teórico empírico, para paredes simples de maneira a 

generalizar a sua aplicabilidade. 

Estudo em outras áreas da acústica, como a acústica geométrica e subjetiva para a sua 

inclusão em um software mais completo, permitindo assim uma maior rapidez e globalidade 

na confecção de projetos. 

Estudo mais aprofundado do efeito do solo para o uso em barreiras. 
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APÊNDICE A -PROPRIEDADES DOS MATERIAIS 

As propriedades dos materiais apresentados neste apêndice foram obtidas de diversos 

autores [Beranelc, 1991; Vér, 1992; Gerges, 1992; Turner, Pretlove, 1991; Meisser, 1973; Josse, 

1975; Heckl, 1981; Narayanan, Shanbhag, 1981; Narayanan, Shanbhag, 1982; Sun, Richards, 

1985; Craik, Wilson, 1996; Cummings, 1979; Lindley, 1970]. 

ABS 1.080 1,80E+09 0,4300 0,0400 

Aço 7.700 2,10E+ll 0,3000 0,0100 

Acrílico 1.200 4,40E+09 0,3100 0,0400 

Alumínio 2.700 7,18E+10 0,3400 0,0200 

Borracha Dura * * 1.100 5,90E+06 0,4997 0,2000 

Borracha Mole * * 950 1,90E+06 0,4997 0,5000 

Bronze 8.500 1,04E+ 11 0,3700 0,0010 

Chumbo 11.000 1,58E+10 0,4300 0,0150 

Cobre 8.900 4,60E+ IO 0,3500 0,0020 

Compensado 650 2,00E+09 0,2400 0,0400 

Compensado Marítimo 700 1,20E+ 10 0,2400 0,0300 

Concreto* 2.300 2,61E+ 10 0,1700 0,0200 

Cortiça 250 6,20E+ l0 0,4500 O, 1500 

EVA 938 7,90E+07 0,3700 

Gesso 1.200 7,00E+09 0,1700 0,0100 

Granito* 2.700 9,80E+10 0,3300 0,0100 

Madeira de Lei 720 9,80E+10 0,2400 0,0100 

Madeira comum 650 1,20E+ 10 0,2400 0,0300 

Nylon 1.1 50 2,00E+09 0,3500 

Perxiglas ou Lucite 1.150 3,73E+09 0,4000 0,0020 

Plástico comum 1.200 3,00E+09 0,4000 0,0050 

PVC 1.340 2,60E+09 0,4000 0,0050 

Tijolo* 1.900 2,50E+ 10 O, 1900 0,0100 

Vidro 2.400 6,76E+ 10 0,2400 0,0100 

Vidro Temperado 2.400 8,70E+ 10 0,2400 0,0100 

Zinco 7.100 8,20E+l 0 0,1700 0,0003 
• Coeficiente de Poisson colculodo. • • Coefiocrte de :unorttd.:nc;:nto mtdlo aprox:un:tdo 
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APÊNDICE B- MODELOS PARA O CÁLCULO DA RIGIDEZ OU FREQUÊNCIAS DE 

PLACAS RETANGULARES 

Modelos equivalentes para o cálculo da rigidez ou frequência natural de placas 

retangulares cujos dados são fornecidos pela Tabela C.1 [Turner e Pretlove, 1991]. 

onde: <!lc é o fator multiplicativo para a carga que generaliza tanto um carregamento 

uniformemente distribuído ou uma carga central, de forma a determinar a magnitude da força 

generalizada, uma vez que o ponto de referência é o centro. <j)M é o fator multiplicativo que 

generaliza tanto uma massa distribuída ou uma massa concentrada no centro de forma a 

determinar a massa generalizada. K é a rigidez estática em um determinado ponto de referência 

sob a ação de um carregamento. 

Tabela C.l: Dados necessários para o cálculo da rigidez ou da frequência natural de placas. 

I 

0,45 0,31 
271 E-f 

a 

0,9 0,47 0,33 

I 
248E-f 

a 

Placa simplesmente apoiada I 
em todo seu contorno 0,8 0,49 0,35 

228E-f 
a 

I 
216E2 

0,7 0,51 0,37 2 a 

I 

0,6 0,53 0,39 
212 E--1 

a 

I 

0,5 0,55 0,41 
216E-f 

a 



Placa engastada em todo seu 
contorno 

1 

0,9 

0,8 

0,7 

0,06 

0,5 

0,33 

0,34 

0,36 

0,38 

0,41 

0,43 

f 

0,21 
870E-1 

a 

f 

0,23 
798E-1 

a 

f 

0,25 
757E---f 

a 

I 

0,27 
744E---f 

a 

I 

0,29 
778 E---f 

a 

I 

0,31 
886E-1 

a 

Onde lp é o segundo momento de inércia para uma unidade da placa, dado por: 

h3 
f=-

p 12 

e h é a espessura da placa, e a e b são as dimensões mostradas na figura B. 1 : 

b 

a 

b -~ a ~ b 
2 

Figura B.l : Dimensões da placa para o cálculo da frequência natural ou da rigidez. 
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APÊNDICE C - ATENUAÇÃO RELATIVA PARA DIFERENTES TIPOS DE 

BARREIRAS 

102 

O sumário da atenuação relativa de vários tipos de barreiras quando comparados com 

uma barreira simples são mostrados nas figuras C.1 e C.2 [Crombie, et alli, 1995; Anderson, 

Kurze, 1992; May, Osman, 1980 a e b]: 

Referência 0,4 1 0,6 1 o,6 1 

-+l19-o -1

1
9-o -

1
~ ~~ 0,2 

2,0 2,5 1,0 1 
0,2 0,2 

-+lt- I 
1 0,5 a 0,5 

2,4 I 2,4 1 -11 9-o T~o) 
4P j_ 6,0 

Figura C.1: Sumário da atenuação relativa ( dB) mostrada no canto direito inferior em azul para 

cada tipo de barreira quando comparada com uma barreira simples de 4,9 m de altura. Todas as 

dimensões estão em metros. A letra "a" e a cor vermelha significam material absorvente com 

coeficiente de redução de aproximadamente 75%. 



'. 

103 

- 0 0,4 
__.,~ - 11..-

5,0 l_o,o 1
1 5 , 

2,4 ~ 2,4 ri 
_._O_, ~ ri-o 

3,0 3,5 

2,4 !+-!. 
-+1 , . .._ 

r~-o 
2,0 

2,4 

I~ 
Figura C.2: Outros tipos de barreiras com a a atenuação relativa (d.B) mostrada no canto direito 

inferior em azul para cada tipo de barreira quando comparada com uma barreira simples de 4,9 m 

de altura. Todas as dimensões estão em metros. A letra "a" e a cor vermelha significam material 

absorvente com coeficiente de redução de aproximadamente 75%. 
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APÊNDICE D- GRÁFICOS DE CURVAS EXPERIMENTAL VS. NUMÉRICO 

E.l Barreiras 

As figuras de D .1 a D. 4 representam os resultados experimentais e numéricos de barreiras 

de 3,0 m de altura, com o emissor a 1,0 m da barreira e 0,3 m do solo e com o receptor a 1,5 m 

do solo e nas distâncias de 1, 2, 8 e 9 metros respectivamente [Walerian, et alli, 1995]. 
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Figura D.1: Curvas experimentais vs. 
resultados numéricos. Receptor a 1 m. 
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Figura D.3: Curvas experimentais vs. 
resultados numéricos. Receptor a 8 m. 
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Figura D.2: Curvas experimentais vs. 
resultados numéricos. Receptor a 2 m. 
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Figura D.4: Curvas experimentais vs. 
resultados numéricos. Receptor a 9 m. 
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As figuras de D. 5 a D. 7 representam os resultados experimentais e numéricos de barreiras 
de 3,0 m · de altur~ com o emissor a 2,0 m da barreira e 0,3 m do solo e com o receptor a 1,5 m 
do solo e nas distâncias de 1, 3 e 9 metros respectivamente [Walerian, et alli, 1995]. 
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Figura D. 5: Curvas experimentais vs. 
resultados numéricos. Receptor a 1 m. 
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Figura D.6: Curvas experimentais vs. 
resultados numéricos. Receptor a 3 m. 
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Figura D. 7: Curvas experimentais vs. resultados numéricos. Receptor a 9 m. 
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Figuras de D. 8 a D .12 representam os resultados experimentais e numéricos de barreiras 

de 4,9 m de altura, com o emissor a 10,0 m da barreira e 0,7 m do solo e com o receptor a 30m 

da barreira e distanciado do solo em 1,5, 3, 6, 9, e 12 metros respectivamente [Scholes, et alli, 

1971]. 
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Figura D.8: Curvas experimentais vs. 
resultados numéricos. Receptor a 1,5 m. 
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Figura D .12: Curvas experimentais vs. resultados numéricos. Receptor a 12 m. 

D.2 Paredes Duplas 
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São apresentados a seguir as figuras de D.l3 a D.30 que representam as medições 

experimentais e os resultados numéricos de paredes duplas de diversos materiais de espessura "h" 

e distanciadas por uma camada de ar "ca". Onde fc é a frequência de coincidência de cada 

material, f,_, é a frequência do sistema massa-ar-massa e far é a frequência da camada de ar. 
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Figura D. 1 3: Curvas das medições experimentais vs. resultados numéricos. Tijolo, h = O, 05 m, fc 
=345Hz; Gesso, h= 0,01 m, f,= 2675,9 Hz; ca = 0,06 m, fnwn = 105,3 Hz e far = 2833,3 Hz. 

Fonte: Josse, 1975. 
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Figura D.14: Curvas das medições experimentais vs. resultados numéricos. Tijolo, h= 0,1143 m; 
Tijolo, h = O, 1143 m, (: = 150,9 Hz; ca = 0,0508 rn, fmam = 35,9 Hz e fu= 3346,5 Hz. 
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Figura D .15: Curvas das medições experimentais vs. resultados numéricos. Vidro, h = 0,003 m; 
Vidro, h = 0,003 rn, fc = 3886,0 Hz; ca = 0,006 rn, fmam = 573,0 Hz e fu= 28333,3 Hz. Fonte: 

Barris, 1995. 
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Figura D.l7: Curvas das medições experimentais vs. resultados numéricos. Vidro, h= 0,003 m; 
Vidro, h = 0,003 m, f: = 3886,0 Hz; ca = 0,01 9 m, fmam = 322,0 Hz e fv = 8947,4 Hz. 

Fonte: Hanis, 1995. 
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Figura D.18: Curvas das medições experimentais vs. resultados numéricos. Vidro, h= 0,004 m, 
~ = 2914,5 Hz; Vidro, h= 0,008 m, f:= 1457,2 Hz; ca = 0,012 m, fman = 303,9 Hz e 
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Figura D.19: Curvas das medições experimentais vs. resultados numéricos. Compensado, h = 
0,00625 m; Compensado, h= 0,00625 m, ~ = 5643,5 Hz; ca = 0,0762 m, fmam = 214,1 Hz e 

fu= 2231,0 Hz. Fonte: Hanis, 1957. 
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Figura 0 .20: Curvas das medições experimentais vs. resultados numéricos. Compensado, h = 
0,00625 m; Compensado, h= 0,00625 m, (, = 5643,5 ~ ca = 0,1016 m, fman = 185,4 Hz e 

far= 1673,2 Hz. Fonte: Harris, 1957. 
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Figura D .21: Curvas das medições experimentais vs. resultados numéricos. Compensado, h = 
0,00625 m; Compensado, h = 0,00625 m, (, = 5643,5 Hz~ ca =O, 1143 m, fnwn = 174,8 Hz e 

far= 1487,3 Hz. Fonte: Hanis, 1957. 
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Figura D .22: Curvas das medições experimentais vs. resultados numéricos. Compensado, h = 
0,01905 m~ Compensado, h = 0,01905 m, ~ = 1851 ,5 Hz~ ca = 0,1143 m, fiDGD = 100,1 Hz e 

f.= 1487,3 Hz. Fonte: Harris, 1957. 
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Figura D.23: Curvas das medições experimentais vs. resultados numéricos. Compensado, 
h = 0,006 m, fc = 5878,6 Hz; Concreto, h= 0, 1 m, fc = 180,5 Hz; ca = 0,1 m, fnwn = 136,0 Hz e 

fu = 1700,0 Hz. Fonte: Craik, Wilson, 1996. 
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Figura 0 .24: Curvas das medições experimentais vs. resultados numéricos. Concreto, h= 0,09 
m; Concreto, h = 0,09 m, fc = 200,5 Hz; ca = 0,09 m, fmom = 27,6 Hz e f.,= 1888,9 Hz. 
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Figura D.25: Curvas das medições experimentais vs. resultados numéricos. Concreto, h = 0,0508 
m; Concreto, h= 0,0508 m, fc = 355,3 Hz; ca = 0,0254 m, fmam = 69,1 Hz e f .. = 6692,9 Hz. 

Fonte: Beranek, 1991. 
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Figura 0.26: Curvas das medições experimentais vs. resultados numéricos. Concreto, h= 0,0762 
m; Concreto, h = 0,0762 m, fc = 236,9 Hz; ca = 0,0762 m, fmam = 32,6 Hz e f .. = 2231 ,0 Hz. 

Fonte: Beranek, 1991. 
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Figura D.27: Curvas das medições experimentais vs. resultados numéricos. Gesso, h = 0,01905 
m; Gesso, h = 0,01905 m, fc = 1404,7 Hz; ca = 0,1016 m, fmam = 78,2 Hz e f .. = 1673,2 Hz. 

Fonte: Harris, 1957. 
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Figura D.28: Curvas das medições experimentais vs. resultados numéricos. Gesso, h= 0,01905 
m; Gesso, h= 0,01905 m, t = 1404,7 Hz; ca = 0,13335 m, fmam = 68,2 Hz e fu= 1274,8 Hz. 

Fonte: Harris, 1957. 
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Figura D.29: Curvas das medições experimentais vs. resultados numéricos. Gesso, h= 0,0127 m; 
Gesso, h = 0,0127 m, fc = 2107,0 Hz; ca = 0,0889 m, fmun = 102,3 Hz e fu= 1912,3 Hz. Fonte: 

Harris, 1957. 
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D.3 Paredes Simples 

São apresentados a seguir as figuras de D.30 a D.57 que representam a medição 

experimental os resultados numéricos de paredes simples de diversos materiais de espessura "h" e 

frequência de coincidência t. 
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Figura D.30: Curvas da medição experimental vs. resultados numéricos. Tijolo, h= 0,05 me 
t = 345,0 Hz. Fonte: Josse, 1975. 
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t = 56,6 Hz. Fonte: Harris, 1957. 
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Figura 0 .32: Curvas da medição experimental vs. resultados numéricos. Tijolo, h= 0,250 me 
fc = 69,0 Hz. Fonte: Heckl, 1981. 
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Figura 0 .33: Curvas da medição experimental vs. resultados numéricos. Tijolo, h= 0,2286 m e 
fc = 75,5 Hz. Fonte: Beranek, 1991 . 
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Figura D.35: Curvas da medição experimental vs. resultados numéricos. Concreto, h= 0,080 me 
fe = 255,6 Hz. Fonte: Josse, 1975. 
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Figura D.36: Curvas da medição experimental vs. resultados numéricos. Concreto, h= 0,0699 m 
e 

(, = 258,4 Hz. Fonte: Wõhle, Elmallawany, 1975. 
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Figura D.37: Curvas da medição experimental vs. resultados numéricos. Concreto, h= 0,050 m e 
(, = 361,0 Hz. Fonte: Harris, 1995. 
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Figura D.38: Curvas da medição experimental vs. resultados numéricos. Concreto, h = 0,200 me 
f:= 90,2 Hz. Fonte: Barris, 1995. 
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fc = 101 ,5 Hz. Fonte: Beranek, 1991. 
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Figura D.40: Curvas da medição experimental vs. resultados numéricos. Concreto, h = 0,140 me 
f, = 128,9 Hz. Fonte: Josse, 1975. 
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Figura D .41: Curvas da medição experimental vs. resultados numéricos. Concreto, h = O, 130 m e 
fc = 138,8 Hz. Fonte: Heckl, 1981. 
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Figura 0.47: Curvas da medição experimental vs. resultados numéricos, Lei de Massa sobreposta 
com o método de Savioli. Tijolo de Vidro de 0,0955 x O, 1238 x 0,2032 m de dimensão e 

L:= 122,1 Hz. Fonte: Harris, 1957. 
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Figura D.48: Curvas da medição experimental vs. resultados numéricos, Lei de Massa sobreposta 
com o método de Savioli e método do Patamar sobreposto com o método de Gerges. Vidro, 

h= 0,003 me fc = 3886,0 Hz. Fonte: Harris, 1995. 
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Figura D.49: Curvas da medição experimental vs. resultados numéricos, Lei de Massa sobreposta 
com o método de Savioli e método do Patamar sobreposto com o método de Gerges. Vidro, 

h = 0,004 me fc = 2914,5 Hz. Fonte: Heckl, 1981 . 
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Figura D.SO: Curvas da medição experimental vs. resultados numéricos. Gesso, h= 0,0635 me 
fc = 421 ,4 Hz. Fonte: Beranek, 1991. 
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Figura D. 51 : Curvas da medição experimental vs. resultados numéricos. Gesso, h = O, 0508 m e 
fc = 526,8 Hz. Fonte: Beranek, 199 l. 
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Figura D.52: Curvas da medição experimental vs. resultados numéricos. Gesso, h= 0,0254 me 
~ = 1053,5 Hz. Fonte: Harris, 1957. 
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Figura D.53 : Curvas da medição experimental vs. resultados numéricos. Gesso, h= 0,1270 me 
fc = 210,7 Hz. Fonte: Harris, 1957. 
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Figura D.55: Curvas da medição experimental vs. resultados numéricos. Gesso, h= 0,1016 me 
fc = 263,4 Hz. Fonte: Harris, 1957. 
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Figura D.56: Curvas da medição experimental vs. resultados numéricos. Compensado, 
h= 0,01833 me f:= 1924,3 Hz. Fonte: Heckl, 1981. 
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Figura D.57: Curvas da medição experimental vs. resultados numéricos. Borracha, h = 0,042 me 
fc = 1092,2 Hz. Fonte: Heckl, 1981. 
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