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RESUMO 

 

O som quando indesejável torna-se ruído, por isso em ambientes de ensino ou lazer, onde a 
palavra falada deve ser priorizada o tratamento acústico do mesmo se faz necessário a fim 
de diminuir estes ruídos e aumentar o nível de inteligibilidade, proporcionando um maior 
conforto acústico aos usuários. Neste contexto, o presente trabalho tem como finalidade 
estudar a acústica de ambientes com condições adversas devido aos altos valores de 
umidade relativa, altas temperatura e grandes massas d‟água, e desenvolver painéis 
acústicos que proporcionem adequada absorção acústica do ambiente, diminuindo o tempo 
de reverberação do mesmo.  O painel acústico proposto se trata de um material correto, por 
se utilizar de material pós-consumo (PET e EVA) na sua confecção aliando sustentabilidade, 
viabilidade econômica e conforto acústico. A caracterização sonora do painel acústico 
compósito proposto neste trabalho foi realizada a partir da medição, em câmara 
reverberante, da absorção acústica. Este ensaio foi realizado nos painéis de referência 
(concreto sem adição) e nos painéis com 5% de adição de EVA e 1% de adição de PET.   O 
coeficiente de absorção sonora (NRC) dos painéis com adição é de 0,07 e o concreto sem 
adição apresentou 0,06 NRC, os dois valores estão acima dos encontrados na literatura 
para concreto (NRC máximo de 0,05) e concreto com adição de borracha (0,05 NRC).  

 

Palavras-chaves: Painéis acústicos compósitos, Material pós-consumo; Conforto acústico.     
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ABSTRACT 

 

The sound when unwanted becomes noise. So in classroom and reading room, where the 
spoken word must be prioritized, acoustic treatment is required in order to reduce these 
noises and increase the level of intelligibility, providing greater acoustic comfort to users. In 
this context, this work aims to study the acoustics of adverse environmental conditions due to 
high humidity and temperatures, and develop acoustic panels that provide greater sound 
absorption of the environment by reducing the reverberation time of it. The acoustic panel 
suggested it is a correct material, by using post-consumer materials (PET and EVA) in its 
confection combining sustainability, economic viability and acoustic comfort. 
The noise characterization of composite acoustic panel proposed in this work was 
performed from the measurement in reverberation room, the sound absorption. This 
test was conducted in reference panels (concrete without addition) and panels with 5% 
addition of EVA and 1% addition of PET. The sound absorption coefficient (NRC) 
panels with the addition of 0.07 and 0.06 presented concrete without adding NRC, the two 
values are above those found in the literature for concrete (NRC maximum of 0.05) and 
concrete with addition of Rubber (0.05 NRC). 

 

 

 

Keywords: Composite acoustic panels; Post-consumer material; Acoustic comfort. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

Como descrito por Odum (1983), a origem da palavra “ecologia” é composta por “oicos” no 

sentido de casa e “logos”, estudos. A ecologia pode ser definida como o “estudo do 

ambiente da casa”, incluindo todos os organismos contidos nela e todos os processos 

funcionais que a tornam habitável. Economia teve origem na união das palavras gregas 

“oikos” e “nomia”. Onde “nomia” significa manejo, gerenciamento. Logo economia dever ser 

traduzida como “o manejo da casa”. Conseqüentemente a ecologia e a economia estão 

ligadas entre si, devendo ser tratadas de forma conjunta (ODUM, 1983). 

Ainda seguindo o raciocínio de Odum (1983), devido aos avanços tecnológicos temos a 

impressão de dependermos menos do ambiente natural para suprir nossas necessidades 

diárias, esquecendo que nossa dependência em relação à natureza continua. A sociedade 

continua dependendo do ambiente natural, seja para suprir suas necessidades energéticas 

ou de materiais, seja pela própria manutenção da vida, por meio dos processos vitais como 

os ciclos biogeoquímicos. O desenvolvimento gerou um aumento no consumo de energia e 

na nossa capacidade de alterar o ambiente, mas as leis básicas da natureza não foram 

revogadas. Conseqüentemente a nossa sobrevivência depende do conhecimento e da ação 

inteligente para preservar e melhorar a qualidade ambiental por meio de uma tecnologia 

harmoniosa e não prejudicial. 

Em 1978, um estudo realizado pelo Senado dos Estados Unidos, tratou as cidades como um 

sistema ecológico e, segundo a teoria da complexidade 1, à medida que aumenta o tamanho 

e a complexidade do sistema, o custo energético para a manutenção do mesmo tende a 

                                                
1
 A Teoria da Complexidade, segundo Frederic Munné (1995), mostra que a realidade é não linear, 

caótica, fractal, catastrófica e difusa e deve ser vista de forma não somente quantitativa, mas, 

principalmente, qualitativa. Capra (1996) chamou a teoria da complexidade de Visão Ecológica 

Profunda, defendendo que estamos todos encaixados nos processos cíclicos da natureza e que o 

conceito de diálogo está intimamente ligado com o padrão de rede. A visão de complexidade e de 

ecologia profunda nos remete à idéia de sustentabilidade para reverter o quadro de vulnerabilidade 

do Planeta. 
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aumentar, sendo assim, a cidade ao dobrar de tamanho necessitara mais do que o dobro 

de energia para manter a complexidade estrutural e funcional do sistema. Este estudo 

concluiu que o habitat urbano maximiza as funções econômicas, mas que as funções sociais 

e ambientais não estão sendo maximizadas simultaneamente (STANFORD RESEARCH 

INSTITUTE, 1975).  

Na década de 80 esta linha de pesquisa ganhou forças quando o termo desenvolvimento 

sustentável difundiu-se pelo mundo após ser utilizada pela União Internacional pela 

Conservação da Natureza. Na Conferência Mundial sobre a Conservação e o 

Desenvolvimento foram definidos os seus princípios, sendo eles: integrar conservação da 

natureza e desenvolvimento; satisfazer as necessidades humanas fundamentais; perseguir 

equidade e justiça social; buscar a autodeterminação social e respeitar a diversidade cultural 

e manter a integridade ecologia (MONTIBELER,2004).  

A qualidade de vida em uma cidade esta diretamente relacionada ao conceito de fatores 

limitantes e dos limites de tolerância de seus usuários, logo, as cidades buscam de maneira 

sustentável maximizar seus potenciais sociais e ambientais a fim de contornar estes fatores 

limitantes que desencadeiam em um desconforto. O conforto acústico em um centro urbano 

é inversamente proporcional aos níveis de ruído apresentados no local, conforme demonstra 

a Figura 1 onde os níveis de ruído são crescentes com a escala, acompanhados de retornos 

decrescentes com a escala, em relação ao conforto acústico, na medida em que a cidade 

aumenta de tamanho. 

 

 

Figura 1- Comparação qualitativa entre o aumento do ruído e a queda do conforto acústico em 
decorrência do aumento de tamanho da cidade. 
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Segundo Miller Jr. (1990) o ruído torna-se prejudicial ao organismo a partir do Nível de 

Intensidade Sonora de 75 dB(A), causa dores a partir de 120 dB(A) e é fatal em 180 dB(A). 

Outro problema que esta relacionado ao crescimento das cidades é o aumento na geração 

de resíduos, resíduos estes provenientes de processos industriais e materiais pós consumo, 

como embalagens. Uma menor geração de resíduos e uma destinação adequada aos 

resíduos gerados é um grande desafio para as indústrias e cidades. Neste contexto diversas 

pesquisas tem se destacado ao transformar subprodutos e materiais pós-consumo em 

novos produtos, aumentando a vida útil dos materiais e reduzindo os volumes a serem 

destinados a aterros sanitários e lixões. 

Visando um desenvolvimento sustentável, o presente trabalho estuda materiais pós-

consumo que possam ser utilizados na confecção de painéis acústicos desenvolvidos para 

ambientes em condições adversas, como o caso de construções que abrigam piscinas 

térmicas e, por isso, apresentam grande umidade relativa, altas temperaturas e, também 

ambientes externos que estão expostos às intempéries.  

Os painéis acústicos, quando proporcionam altos coeficientes de absorção sonora podem 

ser utilizados em ambientes externos para atenuar o ruído urbano causado pelo ruído de 

tráfego ou também cânions urbanos. Esta aplicação pode proporcionar uma diminuição do 

ruído e aumentar o nível de inteligibilidade nos espaços livres entre prédios, que muitas 

vezes são aproveitados como áreas de lazer e convívio entre os condôminos. Em ambientes 

internos, como piscinas térmicas, esta aplicação pode melhorar a inteligibilidade do som 

controlando o ruído de fundo, o tempo de reverberação e o nível de sinal emitido no 

ambiente. 

O coeficiente de absorção sonora depende principalmente da freqüência do som incidente, 

do ângulo de incidência do som, do tipo de campo sonoro, da densidade, espessura e 

estrutura do material. Os materiais de alta absorção acústica podem ser classificados em 

porosos ou fibrosos. Nos materiais porosos a energia acústica absorvida pelo material é 

transformada em energia térmica após sofrer reflexões múltiplas e atrito viscoso. Já nos 

materiais fibrosos, a energia acústica incidente faz com que as fibras vibrem, gerando atrito 

entre as fibras e transformando a energia em energia térmica.  

Na prática, a escolha do material para a absorção acústica leva em conta, além dos 

coeficientes de absorção e características do ruído, custos de produção, disponibilidade de 

material, características sob altas temperaturas, peso, características mecânicas, fixação, 

manutenção e aparência do produto final. 
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Diversos pesquisadores se têm interessado pelo estudo das propriedades de absorção 

sonora do concreto para atenuar o ruído, quando lhe são adicionados materiais reciclados 

ou renováveis. Como, por exemplo, Stankevicius et al (2007) que analisou as 

características físicas, mecânicas e acústicas de concreto com adição de 30% de 

borracha de pneu e diferentes porcentagens de ar, os ensaios acústicos foram 

realizados em câmara reverberante definindo o α por m² e o NRC destes materiais. 

Em 2009, Sukontasukkul pesquisou as propriedades acústicas (estudadas em tubo 

de impedância) e térmicas de painéis de concreto pré-fabricados com diferentes 

proporções de borracha de pneu em duas diferentes granulometrias. Neithalath et al 

(2004) examinou o comportamento acústico, em tubo de impedância, de diferentes 

fibras de celulose como agregado no concreto. 

A fim de atender as características acústicas, de viabilidade do produto e de 

sustentabilidade os painéis acústicos estudados foram desenvolvidos em concreto com 

adição de agregado reciclado, como mostra a Figura 2, sendo um agregado poroso e um 

agregado fibroso. Como agregado reciclado poroso utilizou-se o resíduo de retalhos e 

aparas do copolímero de etileno-acetato de vinila (EVA), usado na elaboração de solados, 

palmilhas e entre - solas de calçados. A busca de soluções para o destino deste material é 

constante, porque a sua disposição em aterros sanitários não e definitiva, devido a sua 

baixa taxa de degradação (BRITALEVE, 2009). Como agregado fibroso utilizou-se o 

politereftalato de etileno (PET) na forma de fibras. Este material é tratado como resíduo na 

confecção de vassouras de PET; onde a garrafas de refrigerantes são coletadas e 

transformadas em fio de PET que posteriormente são cortados em tamanhos específicos 

para a produção de vassouras. 

 

 

Figura 2- Agregado Reciclado- EVA e PET 
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Segundo pesquisa realizada por Greven & Greven (1997) as indústrias de calçados geram 

como resíduo de 12 a 20% do EVA utilizado durante a produção devido às sobras durante o 

corte. Como o EVA tem uma massa unitária baixa, o volume gerado é muito grande 

encarecendo os custos com a sua destinação final, já que o mesmo não é biodegradável 

acumulando-se ao longo do tempo nos aterros. A Figura 3 demonstra o ciclo de vida do 

EVA, onde as sobras de EVA que antes eram tratadas como resíduo, agora são 

comercializadas como subproduto. 

 

 

Figura 3- Análise do ciclo de vida do EVA 

 

 O Politereftalato de Etileno (PET) utilizado é obtido a partir de garrafas de refrigerante pós-

consumo, estas garrafas são coletadas, higienizadas cortadas e transformadas em fio. O fio 

de PET é comercializado em rolos e vendido por peso. Este fio é utilizado na produção de 

vassouras, que durante o processo de corte e confecção gera sobras. As sobras, que antes 

eram destinadas ao aterro sanitário, foram coletadas e utilizadas na produção dos painéis 

acústicos. A Figura 4 descreve o ciclo de vida do PET para este trabalho. 
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Figura 4- Análise do ciclo de vida do PET 

 

O problema de pesquisa, portanto, é a ausência de um produto correto2, ou reciclado, que 

promova a absorção acústica e seja resistente às intempéries, podendo assim ser utilizado 

em ambientes com condições adversas. Desta forma a pergunta de Pesquisa é: Qual a 

eficiência acústica de painéis acústicos compósitos feitos com PET e EVA? 

 

1.2 OBJETIVO GERAL 

 

 O presente trabalho tem como objetivo geral estudar uma proposta de painel acústico para 

a adequação da qualidade acústica em ambientes com condições adversas, como piscinas 

térmicas e cânions urbanos, por exemplo. Como decorrência do objetivo geral, foram 

definidos os seguintes objetivos específicos: 

                                                
2
 Produtos corretos, reciclados ou recicláveis são produtos que utilizam matérias primas não 

renováveis e materiais reciclado e que sua produção não comprometa o meio ambiente com a 

emissão de poluentes. 
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1.2.1 Objetivos Específicos 

1. Medir as condições de conforto acústico do ambiente, caracterizando a qualidade 

acústica para a atividade do ambiente;  

2. Estudar a composição de painéis com cimento-PET, cimento-EVA e cimento-PET-

EVA; 

3. Determinar em laboratório os coeficientes de absorção dos painéis propostos; 

4.  Efetuar a simulação do ambiente para testar a eficiência dos painéis propostos; 

5. Verificar a viabilidade, para o tratamento acústico, do painel proposto. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

Os painéis compósitos acústicos são produtos ambientalmente corretos, seguindo as 

premissas da sustentabilidade ao utilizar produtos pós-consumo dando uma destinação 

adequada aos mesmos e, devido as suas características de absorção sonora, poderão ser 

utilizadas para melhorar a inteligibilidade do som em ambientes com altas temperaturas e 

umidades relativas e promovendo a redução dos níveis de ruído nestes ambientes. Esta 

solução pode proporcionar um melhor aproveitamento de áreas urbanas com ruído de 

tráfego e cânion urbano, que muitas vezes são utilizadas como áreas de lazer e convívio em 

condomínios verticais. Também as placas propostas podem melhorar a acústica de 

ambientes que abrigam piscinas térmicas, facilitando o aprendizado nestes ambientes em 

função do aumento de inteligibilidade. 

 

1.4 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

 

Conforme o delineamento da pesquisa, e seguindo a classificação proposta pro Gil (1991) e 

SILVA & MENEZES (2001), a mesma se classifica em: pesquisa aplicada, uma vez que o 

trabalho tem como objetivo gerar conhecimento para a prática; pesquisa descritiva, cujo 

objetivo é a descrição das características do ambiente e do produto proposto, bem como o 

estabelecimento de relações entre as variáveis; pesquisa quantitativa, por determinar os 

coeficientes de absorção sonora e estudo de caso devido a simulação e medições 

realizadas.   
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1.5 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

 

Dos objetivos específicos, salienta-se: 

No que se refere à caracterização acústica, o trabalho adotou como ambiente de estudo 

uma piscina térmica com grande volume de ar e massa d‟água, com valores elevados de 

umidade relativa e temperatura. Os dados coletados in loco foram referentes aos materiais 

de revestimento e o tempo de reverberação. Estes dados também foram utilizados durante a 

simulação para calibrar os coeficientes de absorção utilizados e assim simular o tempo de 

reverberação da piscina com a colocação dos painéis acústicos. 

Para a confecção dos painéis utilizou-se concreto com adições de PET e EVA. Os painéis 

propostos são para revestimento, assim o concreto obtido nesta pesquisa não possui 

características estruturais. 

Os ensaios para determinação dos coeficientes de absorção sonora dos painéis acústicos 

foram realizados na câmara reverberante do Instituto de Investigação e Desenvolvimento 

Tecnológico em Ciências da Construção (ITeCons) seguindo as recomendações da ISO 

354.  

 

1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

A fim de melhor solucionar o problema de pesquisa apresentado neste trabalho, o mesmo 

foi dividido em 11 capítulos. No primeiro capítulo (Introdução), foi apresentada uma 

contextualização sobre os assuntos abordados durante a pesquisa, os objetivos e 

justificativa do trabalho.  

O segundo capítulo traz uma abordagem teórica sobre desenvolvimento e sustentabilidade, 

em especial a sustentabilidade nos processos produtivos e criação de novos produtos, 

pontuando a importância dos indicadores de ecoeficiência e da reciclagem no 

desenvolvimento de produtos ambientalmente corretos. O terceiro capítulo é um estudo 

sobre ondas sonoras, propagação sonora em meio urbano, conforto acústico e controle de 

ruído. Como o produto proposto deve ser resistente as intempéries, o material escolhido 

para agregar resistência ao produto foi o concreto e suas propriedades são descritas no 

capítulo quatro, finalizando assim a parte teórica do trabalho. 
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A metodologia utilizada e os resultados obtidos em cada parte do trabalho foram separados 

de acordo com os objetivos do trabalho e apresentados em capítulos independentes. O 

quinto capítulo descreve a metodologia utilizada e os resultados obtidos na caracterização 

acústica do ambiente de estudo. Os pré-testes realizados com o propósito de determinar a 

composição dos painéis acústicos são apresentados no capítulo seis. No sétimo capítulo 

tem-se a confecção dos painéis acústicos propostos e sua caracterização mecânica e 

acústica. A simulação do ambiente de estudo é apresentada no capítulo oito. No capítulo 

nove faz-se uma análise sobre a viabilidade ambiental do painel.     

No décimo capítulo apresentam-se as conclusões obtidas com este trabalho, fazendo-se 

uma análise dos resultados apresentados. No capítulo onze apresentam-se as referências 

utilizadas durante a realização desta pesquisa. 
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2 DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE 

 

A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, que aconteceu no ano 

de 1972 em Estocolmo, Suécia, iniciou uma série de estudos e levantamentos que 

culminaram com a publicação do relatório “Nosso Futuro Comum” em 1987, definindo o 

desenvolvimento sustentável como:   

“um processo de transformação no qual a exploração dos recursos, a 
direção dos investimentos, a orientação do desenvolvimento tecnológico e a 
mudança institucional se harmonizam e reforçam o potencial presente e 
futuro, a fim de atender as necessidades e aspirações humanas.”  

O termo ecodesenvolvimento, segundo Montibeller (2004), foi introduzido pelo secretário-

geral da Conferência de Estocolmo-72, Maurice Strong, com o significado de 

desenvolvimento de um país ou região, baseado em suas próprias potencialidades, ou seja, 

sem criar dependência externa e Sachs (1993) afirma que a definições de Strong teve a 

finalidade de: 

 “Responder à problemática da harmonização dos objetivos sociais e 
econômicos do desenvolvimento com uma gestão ecologicamente prudente 
dos recursos e do meio.” 

A fim de gerir a natureza de forma a assegurar aos homens desta e das futuras gerações a 

possibilidade de se desenvolver, o desenvolvimento sustentável evoca um novo estilo de 

vida. Tendo como princípios: integrar conservação da natureza e desenvolvimento; 

satisfazer as necessidades humanas fundamentais; perseguir equidade e justiça social; 

buscar a autodeterminação social e respeitar a diversidade cultural; manter a integridade 

ecológica (MONTIBELLER, 2004). 

Segundo Capra & Callenbach (2005), vários autores descreveram como será a imagem de 

uma futura Terra sustentável e agora cabem as presentes e futuras gerações detalhar, 

através do trabalho das corporações, dos governos, das organizações ambientais, dos 

partidos políticos e dos cidadãos, esta imagem. Os autores acreditam que o ideal da 

sustentabilidade é uma meta, incitante para os seres humanos que estão cansados de uma 

época esbanjadora e destrutiva.  

Segundo Montibeller (2004), o desenvolvimento sustentável possui cinco dimensões: 

 - sustentabilidade social - que tem como objetivo a redução das desigualdades 

sociais; 
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- sustentabilidade econômica – que visa o aumento da produção e da riqueza 

social, sem dependência externa; 

- sustentabilidade ecológica – que busca a melhoria da qualidade do meio 

ambiente e preservação das fontes de recursos energéticos e naturais para as próximas 

gerações; 

- sustentabilidade espacial/geográfica – que tem como objetivo evitar o excesso 

de aglomerações; 

- sustentabilidade cultural – para evitar conflitos culturais com potencial regressivo. 

A situação do meio ambiente nas cidades requer uma atenção especial, pois sua ocupação 

se deu de forma desordenada por meio de práticas econômicas insustentáveis que geraram 

um afastamento entre as comunidades e o meio ambiente. Em seu livro sobre o 

desenvolvimento sustentável, Brandão (2005) afirma:  

“É preciso termos a coragem de mudar a nossa maneira de sentir e de 
pensar, de nos relacionarmos e de agir entre nós e em nosso mundo. E esta 
mudança não é um acessório ou uma fantasia. Precisamos começar a crer 
que dela depende a nossa própria oportunidade de sobrevivência e a 
daqueles que viverão aqui onde nós estamos vivendo agora.” 

 

2.1 ESTRATÉGIAS AMBIENTAIS EMPRESARIAIS  

 

Para Donaire (1999), as organizações deverão incorporar a variável ambiental na 

prospecção de seus cenários e na tomada de decisão, além de manter uma postura 

responsável de respeito à questão ambiental. Segundo o autor, a resposta da empresa pode 

ocorrer em três fases, dependendo do grau de conscientização ambiental dentro da 

organização: controle ambiental nas saídas, integração do controle ambiental nas práticas e 

processos e integração do controle ambiental na gestão administrativa. Muitas vezes as 

fases podem aparecer sobrepostas. 

Para promover o controle ambiental nas saídas, primeira fase, são instalados equipamentos 

que controlam a poluição produzida pela empresa, como a instalação de chaminés para 

minimizar os poluentes atmosféricos. Na segunda fase, onde o controle ambiental é 

integrado ás práticas e processos produtivos, ocorrem à diminuição dos poluentes gerados 

por meio de uma seleção de matérias-primas, desenvolvimento de novos processos e 
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produtos, reaproveitamento da energia, reciclagem de resíduos e integração com o meio 

ambiente. Na terceira fase estas mudanças são estabelecidas devido as preocupações do 

mercado em relação ao meio ambiente (DONAIRE, 1999). 

A fim de se obter produtos sustentáveis além da análise dos impactos gerados pelos 

produtos, deve-se definir o processo de planejamento de um novo produto até sua 

destinação final através de uma postura estratégica empresarial. Esta estratégia deve ser 

uma combinação entre as diferentes ferramentas de sustentabilidade, entre elas destacam-

se: análise do ciclo de vida (ACV), “design for environment” e logística reversa. 

Segundo Kazazian (2005), a análise do ciclo de vida é um método que permite avaliar 

qualitativamente e quantitativamente os impactos do ciclo de vida de um produto. Deve-se 

considerar as seguintes etapas:  pré-produção, onde os recursos são transformados em 

matérias ou energia para a produção; transporte e armazenamento; produção; distribuição; 

uso e destinação final. Como complemento da ACV tem-se o “design for environment”, ou 

eco-design, que é uma ferramenta que busca a integração dos requisitos socioambientais às 

etapas de ciclo de vida de produtos ao propor diferentes estratégias cada fase do ciclo de 

vida do produto (TINOCO & KRAEMER, 2004). 

A logística reversa é descrita por Tinoco & Kraemer (2004), como uma metodologia que 

planeja, opera e controla os fluxos de matéria e informação correspondentes aos bens de 

pós-venda e de pós-consumo, analisando os ciclos de negócios e o ciclo produtivo, por meio 

dos canais de distribuição reversos.  

 

2.1.1 Processos Produtivos 

Segundo Harrington (1993), processo consiste em um grupo de tarefas interligadas 

logicamente, que tomam a entrada com um fornecedor, acrescentam valor a este e 

transformam em saída para o consumidor final. 

Para Werkema (1995), a divisibilidade de um processo é importante, pois permite que cada 

processo seja controlado separadamente, facilitando a localização dos possíveis problemas 

e a atuação nas causas destes, o que resulta na condução de um controle mais eficiente de 

todo o processo. 

Para Lawlor (1978), no controle do processo produtivo deve-se observar as seguintes 

etapas: 
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 Estabelecimento de padrões para insumos e produtos de saída; 

 Adoção de medidas de desempenho real e compará-las aos padrões; 

 Adoção de medidas corretivas se o desempenho não for satisfatório; 

 Medição da produtividade comparando produtos de saídas e insumos. 

 

Ching (2001) ressalta que é importante dispor de mecanismos que assegurem uma gestão 

de processos e atividades, estes mecanismos devem questionar os processos e as 

atividades existentes e avaliar como estes podem conduzir mais eficientemente a quatro 

objetivos: 

 Reduzir custos; 

 Diminuir o ciclo de tempo do processo; 

 Melhorar a qualidade; 

 Agregar valor ao cliente, em termos de serviço, flexibilidade, entre outros. 

 

2.1.2 Sistema de Gestão Ambiental 

Sistema de gestão ambiental é definido como o conjunto de procedimentos para gerir ou 

administrar uma organização, de forma a obter o melhor relacionamento com o meio 

ambiente. Consiste, essencialmente, no planejamento de suas atividades, visando à 

eliminação ou minimização dos impactos ao meio ambiente, por meio de ações preventivas 

ou medidas mitigadoras (TINOCO & KRAEMER, 2004). 

O primeiro passo na busca por um sistema de gestão ambiental consiste em avaliar a 

organização segundo o seu desempenho ambiental e definir quais suas metas e objetivos 

após a implantação do sistema. Para realizar esta avaliação pode-se fazer uso de 

indicadores de ecoeficiência. 

Segundo Moreira (2001), sistema de gestão ambiental conforme a série ISO 14.000, 

fundamenta-se na adoção de medidas preventivas à ocorrência de impactos ambientais, 

adotando assim uma postura pró-ativa em relação aos impactos adversos implantando o 

método PDCA (Plan, Do, Check, Action) onde: 

 Plan (planejar)- estabelecimento de processos e objetivos para obter resultados de 

acordo com os requisitos dos clientes e com as políticas da organização; 

 Do (fazer)- implementação dos processos; 
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 Check (monitorar)- monitoramento dos processos e produtos em relação aos 

requisitos de produto, às políticas e objetivos da empresa e recatar os resultados; 

 Action (agir corretivamente)- sugestões para promover a melhoria contínua do 

desempenho da empresa. 

 Este método é aplicado de forma cíclica, buscando a melhoria continua e uma maior 

sustentabilidade da empresa (MOREIRA, 2001). 

 

2.1.3 Produtos Sustentáveis  

Segundo Manzini & Vezzoli (2002) um produto sustentável deve levar em consideração a 

questão ambiental durante a escolha dos materiais (utilização de materiais renováveis, 

refugos de produção ou material pós consumo); a questão sócio-ética incentivando as 

capacidades regionais e a gestão econômica, onde é fundamental a geração de emprego e  

renda através das soluções sustentáveis, sob pena das outras dimensões da 

sustentabilidade não perdurarem. 

Os produtos sustentáveis se dividem em: produtos recomendados ou ecológicos; produtos 

corretos ou reciclados ou recicláveis e produtos aceitáveis, ou seja, de baixo impacto 

ambiental. Produtos recomendados (ecológicos) são produtos obtidos com o mínimo de 

agressão ao meio ambiente, ou seja, que utilizem matérias primas naturais renováveis ou 

reaproveitáveis e que não emitam poluentes sólidos líquidos ou gasosos durante sua 

produção e utilização. Como exemplos de materiais ecológicos têm colas e resinas vegetais 

e madeira de áreas de manejo sustentável. Produtos corretos (reciclados ou recicláveis) 

são produtos que utilizam matérias-primas não renováveis e materiais reciclados e que sua 

produção não comprometa o meio ambiente com a emissão de poluentes. Blocos cerâmicos 

com material reciclado e tijolos solo-cimento são exemplos destes produtos. Produtos 

aceitáveis (baixo impacto ambiental) são produtos que geram alguma agressão ao 

ambiente, porém são os menos danosos da categoria e são não-tóxicos. Um exemplo seria 

as lâmpadas fluorescentes compactas (ARAUJO, 2004).  
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2.2 INDICADORES 

 

Indicador vem do latim indicare, que significa revelar ou salientar.  Logo os indicadores são 

usados para simplificar informações sobre fenômenos complexos a fim de melhorar 

visualização do processo e das melhorias propostas. O uso de indicadores auxilia na 

visualização do processo da organização ao permitir a comparação, por meio de um relato 

histórico, da evolução dos parâmetros analisados (TINOCO & KRAEMER, 2001). 

Segundo Tibor & Feldman (1996) e Tinoco & Kraemer (2004), os indicadores 

ambientais podem se dividir em dois tipos: 

 Indicadores absolutos - indicadores que informam os dados básicos, sem 

análise ou interpretação, sendo assim, um reflexo global dos indicadores ambientais. Tinoco 

& Kraemer (2004) ainda ressaltam que: “do ponto de vista ecológico, os indicadores 

absolutos constituem o enfoque principal, visto que representam o consumo de recursos por 

parte da empresa e sua emissão de substâncias contaminantes, como, por exemplo, o 

consumo de energia em quilowatts-hora ou a quantidade de resíduos em toneladas.” 

 Indicadores relativos – indicadores que comparam os dados com outros 

parâmetros, demonstrado assim, o comportamento ambiental da empresa em relação ao 

seu tamanho ou capacidade de produção. 

 

2.2.1 Indicadores de Desempenho Ambiental 

Os indicadores de desempenho ambiental ou indicadores de eco-eficiência são medidas 

diretas ou indiretas que comparam o desempenho financeiro com o ambiental, informando a 

situação atual da empresa e o caminho que a mesma deverá percorrer.  Segundo Cardoso 

(2004), um bom indicador é aquele que auxilia na identificação dos problemas, antes que os 

mesmos ocorram. Sendo assim:   

 

)( ambientalimpactoAmbientalInfluência

serviçoouprodutodoValor
ciaEcoeficiên             (Eq. 1) 
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A ecoeficiência busca aumentar o valor agregado do produto ao mesmo tempo em que 

sua produção reduz custos com a minimização do uso dos recursos naturais e dos impactos 

negativos em relação ao meio ambiente, podendo ser vista pela empresa como uma 

responsabilidade ambiental coorporativa. Para atingir o crescimento econômico, o equilíbrio 

social e o valor ecológico o World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) 

recomenda a utilização da Norma ISO 14031 como suporte para a escolha dos indicadores 

da empresa, uma vez que na mesma contém as diretrizes gerais para avaliação do 

desempenho ambiental e a condição ambiental (KRAEMER, 2004). 

A Norma ISO 14031, intitulada “Gestão Ambiental – Avaliação de desempenho ambiental – 

Diretrizes”, descreve duas categorias gerais de indicadores para a avaliação do 

desempenho ambiental (ABNT, 2004b): indicadores de condição ambiental e indicadores de 

desempenho ambiental. Os indicadores de condição ambiental fornecem informações sobre 

a condição do meio ambiente, auxiliando as organizações no entendimento do impacto real, 

ou impacto potencial de seus aspectos ambientais, para que a mesma possa avaliar seu 

desempenho ambiental. Já os indicadores de desempenho ambiental se dividem em: 

indicadores de desempenho gerencial, que fornecem informações sobre os esforços 

gerenciais influenciando o desempenho ambiental das operações da organização; e 

indicadores de desempenho operacional que fornecem informações sobre o desempenho 

ambiental das operações da organização. 

Conforme a Global Reporting Initiative GRI (2002), a divulgação a respeito de desempenho 

ambiental, seja em valores absolutos ou medidas normalizadas (como recurso por unidade 

de produção), demonstram aspectos sobre a sustentabilidade da produção.  Os valores 

absolutos permitirão que o usuário tenha uma noção de escala, ou grandeza, do impacto. 

Enquanto que as medidas normativas permitem a comparação entre diferentes meios de 

produção. 

Segundo Deponti et al (2002), a avaliação e discussão dos indicadores permitirá definições 

para melhorar a sustentabilidade dos sistemas analisados. Destacando que o processo é 

construtivo e que os administradores participam de todo o percurso realizado para a 

obtenção, a construção e a mensuração dos indicadores. 
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2.3 RECICLAGEM 

 

Por muito tempo a reciclagem do lixo foi tratada apenas em função dos ganhos ambientais 

que a mesma proporciona, mas vale ressaltar que a reciclagem pode-se justificar em termos 

econômicos seja na redução de consumo de energia e controle ambiental, seja na redução 

de matéria-prima utilizada.  

A importância da reciclagem advém de um conjunto de fatores, estes são listados e 

explicados por Calderoni (2003) como: exaustão das matérias-primas onde se deve 

considerar a questão da disponibilidade e as divisas necessárias para a obtenção, como 

áreas necessárias para sua manutenção em um sistema de manejo sustentável; custo 

crescente de obtenção de matérias-primas devido a acessibilidade diferenciada às fontes 

de suprimento destas matérias em diferentes regiões geográficas e ao longo do tempo; 

economia de energia uma vez que os custos de produção de energia são elevados;  

indisponibilidade e custo crescente de aterros sanitários para que estes resíduos 

recebam uma destinação adequada; poluição e prejuízos à saúde pública já que os 

resíduos quando acumulados de maneira inadequada e mesmo em aterros sanitários, o 

chorume causa a contaminação de aqüíferos; geração de emprego e renda  e redução 

dos custos de produção por meio de uma maior eficiência na produção e redução de 

custos com energia, matéria-prima e transporte. 
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3 SOM 

 

O som é o resultado da vibração de partículas do ar que estejam próximas a corpos 

vibrantes, onde a superfície vibrante move-se da sua posição de equilíbrio, arrastando 

consigo uma camada de ar adjacente, provocando sucessivos movimentos de compressão 

e de descompressão nestas camadas de ar. Trata-se de um movimento ondulatório, em que 

a vibração inicial se propaga a partir da fonte sonora com uma determinada velocidade. O 

primeiro movimento é um movimento vibratório e periódico, mais não provoca o 

deslocamento desta camada de ar. O seguinte movimento é um movimento de progressão, 

sempre no mesmo sentido e na mesma velocidade de uma zona de pressão elevada, que 

não é obtida pela compactação e rarefação das mesmas partículas, mas que vai passando 

de um grupo de partículas para o grupo seguinte (TADEU et al, 2007). 

Percebemos o som quando se tem uma variação da pressão atmosférica dentro dos limites 

da amplitude e banda de freqüências ao qual o ouvido humano responde, estas freqüências 

estão compreendidas entre 20 Hz e 20.000 Hz. Conforme citado por Gerges (2000) o som 

faz parte do cotidiano, porém na sociedade moderna muitos destes sons são desagradáveis 

e indesejáveis, tornando se um ruído.  

Ambientes que priorizam a palavra falada em suas atividades devem preservar a 

inteligibilidade da mesma controlando o ruído de fundo, o tempo de reverberação e o nível 

de sinal emitido no ambiente.  Neste contexto, tem se estudado formas de melhorar a 

acústica de ambientes fechados a fim de proporcionar uma maior qualidade e conforto aos 

usuários.  

Segundo Hodgson & Nosal (2002) um ambiente que apresente uma acústica adequada 

contribui para o aprendizado, melhora o desempenho durante as atividades, proporciona 

uma maior interação verbal e diminui os índices de repetição da informação. De acordo com 

Hodgson (2003), um melhor aprendizado está diretamente relacionado com o tempo de 

reverberação do ambiente e a World Health Organization apresenta o tempo de 0,6 

segundos como o tempo de reverberação adequado à aprendizagem. 

A onda sonora pode ser caracterizada segundo a sua freqüência, comprimento de onda, 

velocidade de propagação do som, altura, intensidade e timbre. Para melhor compreensão 

dos conceitos relacionados, apresentam-se as definições dos parâmetros de propagação da 

onda sonora: 
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Freqüência- Por ser um movimento periódico, a freqüência do som é o número de ciclos 

por segundo, ou seja, a taxa de repetição das vibrações sonoras. A freqüência é medida em 

Hertz (Hz) que equivale a um ciclo por segundo (BISTAFA, 2006). 

Comprimento de onda- Assim como todos os fenômenos que se propagam em 

movimentos ondulatórios, o som possui comprimento de onda (HENRIQUE, 2002). Segundo 

Bistafa (2006), comprimento de onda é a distância linear de um ciclo completo, podendo ser 

a distância entre duas cavas ou duas cristas.  

Velocidade de propagação do som- A propagação do som não é instantânea, o mesmo é 

transmitido pelo ar aos ouvidos. Segundo Lisot (2008), em pequenas amplitudes, devido à 

densidade do ar, o som é bem audível, diferente das altas amplitudes. 

Altura, Intensidade e Timbre- Um som pode ser classificado como som grave ou agudo de 

acordo com a freqüência com que o mesmo se propaga. Baixas freqüências permitem que 

se escute um som grave, enquanto altas freqüências geram um som agudo. A intensidade 

sonora esta relacionada com a energia da onda, ou seja, sua potência. Quanto maior a 

amplitude da onda, maior a sua intensidade. E timbre se refere à forma da onda, a maneira 

de vibrar da fonte sonora. É o timbre que nos permite distinguir sons de mesma altura e 

intensidade emitidos por fontes diferentes (BISTAFA, 2006). 

 

3.1 PROPAGAÇÃO SONORA 

 

Como descrito anteriormente, o som é uma flutuação da pressão, o mesmo pode estar em 

uma única freqüência, os chamados tons puros, ou em uma combinação de diversos tons 

puros, que são os sons que normalmente escutamos (MAIA, 2002). Segundo Gerges (2000) 

de uma forma simplificada, o som se propaga na forma de ondas esféricas a partir da fonte 

pontual, duas situações (presença de obstáculo na trajetória em campo aberto e a não 

uniformidade do meio) podem dificultar esta forma simplificada de propagação. 

Caso uma onda sonora encontre um obstáculo com dimensões menores que seu 

comprimento de onda, o efeito causado não será perceptível, porém se a onda se depara 

com um obstáculo com comprimento comparável ao seu, percebemos este efeito. Isso 

explica o porquê as barreiras sonoras devem ser colocadas perto da fonte sonora ou do 

receptor e possuir dimensões de três a cinco vezes maiores do que o comprimento da onda 

presente (GERGES, 2000). 
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Segundo Bistafa (2006), para analisar a propagação sonora devemos levar em 

consideração a fonte sonora, a trajetória de transmissão e o receptor. A fonte sonora por 

sua vez emite uma potência sonora, gerando um determinado nível de pressão sonora 

medido no seu entorno. A partir disso tem-se a propagação sonora da fonte até o receptor 

com a atenuação do nível de pressão sonora ao longo da trajetória. Esta atenuação é 

causada por diversos fatores, dentre eles, a absorção sonora do ar atmosférico, reflexões e 

absorção no solo, presença barreiras acústicas naturais ou artificiais, gradientes verticais de 

vento e temperatura e o próprio distanciamento do receptor em relação à fonte. A Equação 2 

representa a propagação sonora ao ar livre de forma simples, onde o Ω é o ângulo sólido 

disponibilizado para a fonte de livre propagação e Acombinada é a combinação dos valores de 

todos os mecanismos significativos de atenuação sonora entre a fonte e o receptor. 

dBrr ADILL combinadawp
11

4
log10log20),( 








              (Eq. 2) 

Onde: 

L pθ: Nível de pressão sonora na direção θ; 

L W: Nível de potência sonora da fonte direcional; 

DI θ: Índice de diretividade da fonte na direção θ, em decibéis. 

 

Segundo a equação, o nível sonoro de uma fonte pontual reduz 6 dB ao duplicar a distancia 

entre a fonte e o receptor e sofre uma queda de 20 dB quando esta distância é aumentada 

por um fator 10. Quando se tem grandes superfícies próximas à fonte, esta superfície 

impedirá a propagação sonora na sua direção, assim a energia sonora se concentrará nas 

direções de propagação não obstruídas (BISTAFA, 2006).  

Os espaços acústicos podem ser diferenciados por abertos e fechados. Os espaços abertos 

apresentam campo sonoro direto, onde a atenuação do som emitido varia com a distância 

entre a fonte e o receptor, pois a onda sonora se dispersa na atmosfera.  

Bistafa (2006) descreve os principais mecanismos de atenuação sonora ao ar livre como 

sendo: a absorção sonora do ar atmosférico; a interferência entre o som direto e o refletido 

sobre o solo acusticamente “macio”; atenuação provocada por uma barreira acústica entre a 

fonte e o receptor; atenuação provocada por edificações entre fonte e receptor; atenuação 

provocada pela vegetação densa entre a fonte e o receptor; amplificação sonora devido as 

múltiplas reflexões em desfiladeiros urbanos (cânions urbanos) e alteração da atenuação 

sonora do solo, barreira ou criação de sombras acústicas causadas por gradientes verticais 

de temperatura e de ventos. Estes mecanismos de atenuação sonora são descritos na 

Tabela 1. 
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Tabela 1- Principais mecanismos de atenuação sonora ao ar livre. 

Mecanismo 
Atenuação aproximada de 5 dB 

Condições À distância de 

Absorção do ar  A 10°C e 70% de umidade relativa 

800 m 

1500 m em 500 Hz                
250 m em 4000 Hz 

Solo "macio" 
Para alturas da fonte e do receptor da ordem 
de 1,2 m 

85 m 

10 m em 250 e 500 Hz    
50 m em 125 e 1000 Hz 

Barreira acústica 
Quando o receptor encontra-se na sombra 
acústica gerada por uma barreira, em 
temperaturas normais e sem vento 

Todas 

Edificações 
Com uma fileira de edificações com 
aproximadamente 25% de abertura 

Todas 

Vegetação densa 
Áreas com muitas árvores e vegetação densa 
no solo 

30 m 

100 m em 500 Hz                 
50 m em 4000 Hz 

Vento e temperatura 
Em dias ensolarados, para alturas da fonte e 
receptor da ordem de 1,2 m 

150 m 

150 m em 500 Hz                 
50 m em 4000 Hz 

FONTE: Adaptado de BISTAFA, 2006 

 

Em ambientes abertos a propagação sonora se dá de forma livre, sem a interferência de 

outras ondas. Porém em recintos fechados, a propagação sonora emitida pela fonte sofre a 

interferência das ondas que são refletidas nas superfícies que delimitam o ambiente 

(GERGES, 2000). 

Em ambientes internos, o som deve apresentar características acústicas de acordo com a 

atividade ao qual o mesmo de destina. Um tempo de reverberação longo é inadequado para 

recintos destinados a palavra falada, nestes recintos a inteligibilidade da fala é prejudicada, 

pois o som refletido permanece no ambiente na forma de reverberação por tempo maior que 

o ideal, interferindo no som direto e reduzindo sua inteligibilidade (BISTAFA, 2006). A Figura 

5 apresenta os tempos de reverberação ótimos para cada ambiente em função do volume 

do recinto para a freqüência de 500 Hz. 
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Figura 5 - Tempos de reverberação recomendados em 500 Hz, para recintos destinados a 
diversos usos 

FONTE: BISTAFA (2006). 

Os tempos de reverberação, mostrados na Figura 5, são para a freqüência de 500 Hz. Para 

as outras freqüências o tempo de reverberação poderá ser obtido da Figura 6, como 

porcentagem daquele em 500 Hz. 

 

Figura 6- Gráfico para obtenção dos tempos de reverberação recomendados para outras 
freqüências, como porcentagem do tempo de reverberação em 500 Hz 

FONTE: BERANEK (1996). 
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Segundo Beranek (1996) para palavra falada, em especial em auditórios, não é 

necessário fazer correção para as freqüências diferentes de 500 Hz. 

De acordo com Bistafa (2006) os problemas causados pelo ruído em ambientes fechados 

incluem o risco da perda de audição em uma indústria, a redução da inteligibilidade da fala 

em uma sala de aula, a dificuldade de concentração em uma biblioteca, a perturbação do 

sono em um dormitório, a dificuldade de comunicação oral em uma sala de estar entre 

outros.  

Quando o som incide sobre uma superfície, parte da energia sonora é refletida, parte desta 

energia é absorvida e parte dela é transmitida pela superfície. A capacidade da superfície de 

absorver a energia sonora é calculada pelo coeficiente de absorção sonora (α) que é 

definido pela Equação 3. 

I
I

I
II

I
I

incidente

refletida

incidente

refletidaincidente

incidente

absorvida 


 1      (Eq. 3) 

 

 

Onde: 

I absorvida: Intensidade sonora absorvida; 

I refletida: Intensidade sonora do som refletido; 

I incidente: Intensidade sonora do som incidente. 

 

 
A Figura 7 descreve de forma esquemática a Equação 3, onde o som ao incidir em um 
obstáculo de divide em som transmitido, refletido e absorvido.   
 

 

Figura 7- Esquema de distribuição do som ao encontrar um obstáculo 
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O coeficiente de absorção sonora utilizado para cálculos é obtido experimentalmente em 

uma câmara reverberante, com a unidade Sabines ou Sabines métricos, para cada material. 

A Tabela 2 apresenta os coeficientes de absorção para alguns materiais. 

Tabela 2- Coeficientes de absorção  

Elementos Espessura (cm) 

Absorção total em Sabines 

Freqüências (c/s) 

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 

Lã de rocha 10 0,42 0,66 0,73 0,74 0,76 0,79 

Placas de cortiça 
sobre concreto   0,02 0,02 0,03 0,03 0,04 0,04 

Concreto aparente 
não pintado   0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,07 

Mármore   0,01   0,01   0,02   

Parede de alvenaria 
não pintada   0,02 0,02 0,03 0,04 0,05 0,07 

Parede de alvenaria 
pintada   0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 

Vidro simples   0,35 0,25 0,18 0,12 0,07 0,04 

Vidro com grande 
superfície   0,18 0,06 0,04 0,03 0,02 0,02 

Água (piscina)   0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 

Ar (por m³)             0,02 

ISOVER- Santa 
Marina (Placa de lã 

de vidro aglomerado) 
30 Kg . m-³ 

0,25 0,08 0,27 0,50 0,87 0,98 1,04 

0,50 0,17 0,62 0,90 1,08 1,07 0,97 

ISOVER- Santa 
Marina (Placa de lã 

de vidro aglomerado) 
60 Kg . m-³ 

0,25 0,05 0,27 0,68 0,94 1,03 1,05 

0,50 0,13 0,75 0,96 1,03 0,88 0,96 

ESPUMEX - Acústica 
São Luiz (espuma 

flexível de 
poliuretano poliéster 

incombustível) 

0,40 0,06 0,19 0,38 0,52 0,48 0,65 

0,60 0,10 0,28 0,49 0,53 0,47 0,82 

0,70 0,15 0,42 0,75 0,74 0,66 0,95 

0,75 0,15 0,50 0,90 0,99 1,00 1,00 

SONEX- Illbruck 
(Espuma flexível de 

poliuretano poliéster 
com retardadores de 

chama) 32 Kg . m-³ 

0,20 0,04 0,12 0,28 0,44 0,60 0,73 

0,35 0,06 0,20 0,45 0,71 0,95 0,89 

0,50 0,07 0,32 0,72 0,88 0,97 1,01 

0,75 0,13 0,53 0,90 1,07 1,07 1,00 

FONTE: Adaptado de Marco (1982) & Bistafa (2006) 
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Tabela 3- Características de absorção sonora 

Descrição do material 
Freqüência [ Hz] 

αw 125 250 500 1000 2000 4000 

Concreto com superfície 
lisa, não pintado 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,04 0,05 

Concreto com superfície 
lisa, pintado 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,04 0,05 

Concreto com superfície 
irregular 0,02 0,03 0,03 0,03 0,04 0,07 0,05 

Concreto armado, 
revestido com tacos de 
madeira 0,02 0,04 0,05 0,04 0,10 0,05 0,05 

Concreto armado, 
revestido com ladrilhos 
de cerâmicos   0,01 0,02 0,03 0,04   0,05 

Blocos de concreto 0,36 0,44 0,31 0,29 0,39 0,25 0,35 

Fibras de madeira 
aglomeradas com 
cimento (3,8 cm) 0,09 0,21 0,42 1,00 0,58 0,80 0,45 

Fibras de madeira 
aglomeradas com 
cimento (5 cm) 0,13 0,23 0,62 1,03 0,61 0,81 0,50 

Fibras de madeira 
aglomeradas com 
cimento (7,6 cm) 7,60 0,20 0,30 0,89 0,70 0,88 0,60 

FONTE: Adaptado de Domingues (2005). 

 

A absorção sonora é calcula a partir dos coeficientes de absorção de cada material presente 

no ambiente e da área ocupada pelo mesmo, como demonstra a Equação 4. 

 



N

i
iorec SA i

1
int

*      (Eq. 4) 

 

Onde: 

α: Coeficiente de absorção do material; 

S: área superficial ocupada pelo material 

 

Deve-se levar em consideração não apenas as superfícies do ambiente, mas também a 

presença de pessoas e mobiliário. 
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Uma das maneiras de se medir o coeficiente de absorção sonora “α” de um determinado 

material é o método da câmara reverberante, normalizadas pela ISO 354:2003, que tem 

como objetivo descrever o método de medição do coeficiente de absorção sonora dos 

materiais utilizados no tratamento de paredes e tetos, ou da área de absorção sonora 

equivalente de objetos, como mobiliário, pessoas ou materiais absorvedores. Os Conforme 

a norma “Acoustics – Measurement of sound absorption in a reverberation room” o volume 

da câmara reverberante deve ser de no mínimo 150m³ e sua forma deve obedecer a 

Equação 5.  

Vlmáximo

3
1

*9,1      (Eq. 5) 

 

Onde: 

l máximo: Comprimento da linha reta mais longa que se ajusta nos limites da câmara em 

metros; 

V: Volume da câmara em m³. 

 

Os resultados obtidos com este ensaio podem ser utilizados para efeito de comparação 

entre materiais e para projetos de conforto acústico e controle de ruído.  Conforme Santos 

(2005) as principais vantagens deste método são: a medição do desempenho sonoro dos 

materiais serem testados em tamanho real se aproxima da aplicação prática e real dos 

mesmos materiais; a medição do coeficiente de absorção com incidência aleatória de ondas 

também se assemelha com as condições reais e as medições serem realizadas em 

freqüências de bandas de oitavas e terças de oitava, facilitando o cálculo pela equação de 

Sabine e determinação os coeficientes de absorção de α do material testado.  

O coeficiente de absorção ponderado (αw), como mostrado na Tabela 3, é calculado de 

acordo com as definições da ISO 11654, onde os coeficientes de absorção sonora das 

freqüências padrão do material são comparados com uma curva de referência. Ao sobrepor 

as duas curvas, o valor do índice de absorção sonora αw é definido como o correspondente 

ao do valor da curva transladada, na banda de freqüência de 500 Hz. 

Outro índice utilizado para caracterizar a absorção acústica dos materiais é o NRC, que, 

segundo a norma ASTM C423, é a média aritmética dos coeficientes de absorção sonora 

para as freqüências de 250, 500, 1000 e 2000 Hz. A Tabela 4 apresenta alguns valores de 

NRC para diferentes superfícies de revestimento. 
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Tabela 4 - Valores de NRC para alguns materiais 

Material NRC [segundos] 

Tijolo, pintado 0 - 0,02 

Tijolo, não pintado 0 - 0,05 

Concreto (liso), pintado 0 -0 ,05 

Concreto (liso), não pintado 0 - 0,20 

Bloco de concreto,pintado 0,05 

Bloco de concreto,não pintado 0,05 - 0,35 

Piso de cortiça  0,10 - 0,15 

Madeira compensada 0,10 - 0,15 

Concreto com borracha 0,05 

 

3.2 INFLUÊNCIA DA FORMA URBANA EM AMBIENTES SONOROS 

 

Segundo Niemeyer & Santos (2001) a forma urbana exerce grande influência na 

propagação sonora ao ar livre e no ambiente sonoro urbano, através de suas características 

físicas e suas inter-relações, contribuindo para a qualidade acústica das cidades. Os 

ambientes urbanos podem ser divididos em dois grupos de espaços acústicos: os abertos, 

que se caracterizam pela existência de um campo sonoro direto ou campo livre e onde a 

atenuação do som se dá pela distância entre a fonte e o receptor, e os fechados, nos quais 

se estabelece um campo sonoro, parcialmente, difuso ou semi-reverberante, onde o ruído 

sofre reflexões que fazem com que o nível sonoro decaia lentamente devido a perda de 

energia a cada reflexão. A Figura 8 ilustra como o som se propaga em um ambiente aberto 

e fechado. 
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Figura 8- Espaços acústicos: (a) aberto e (b) fechado. 

FONTE: Niemeyer e Santos (2001) apud Guedes (2005) 

 

Como descrito anteriormente, os cânions ocorrem quando se tem edificações com mais de 

10 metros de altura em ambos os lados da rua, nestes espaços acústicos fechados ocorre o 

fenômeno da reverberação, devido às múltiplas reflexões das ondas sonoras nas fachadas 

paralelas dos edifícios, amplificando os sons e fazendo com que para uma mesma fonte e 

distância, os níveis sonoros nesses espaços se apresentem maiores do que nos espaços 

acústicos abertos (BERANEK & VÉR, 1992). 

Conforme descrito por Bistafa (2006) as fachadas das edificações restringem a divergência 

da onda sonora resultando na reverberação urbana, ou seja, amplificando os níveis sonoros 

em desfiladeiros urbanos. Esta amplificação é descrita pelas equações 6 e 7. 
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Onde: 

r : Distância perpendicular entre o receptor e a via; 

d fachada: Distância entre o receptor e a fachada da edificação mais próxima; 

α: Coeficiente de absorção sonora da fachada da edificação; 

h edificação: Altura da edificação e 

w via: Largura da via. 

 

Segundo Shashua-Bar e Hoffman (2003), os efeitos desses desfiladeiros urbanos vão além 

da amplificação sonora uma vez que alteram o fluxo de ar, causam áreas de sombreamento 

gerando aquecimento e resfriamento. Huang et al. (2009) mostrou que os cânions urbanos 

também ocasionam alterações na dispersão de poluentes gerados pelos veículos, 

problemas de radiação ao solo e concentração de ruídos, especialmente o ruído de tráfego. 

Através do trabalho desenvolvido na cidade de Maringá- PR, Sapata (2010) concluiu que, 

quando todas as edificações estiverem construídas com o gabarito máximo permitido pela 

legislação municipal se formará um cânion urbano no Novo Centro desta cidade e o mesmo 

gerará um desconforto acústico aos moradores devido a concentração do ruído proveniente 

do tráfego urbano. Através dos dados medidos in loco e dos resultados das simulações, a 

autora constatou que esta região apresentará níveis de pressão sonora acima dos 

permitidos pelas legislações, mas que ocorre uma atenuação sonora no entorno do cânion 

de até 12 dB, uma vez que as edificações formadoras do cânion também funcionam como 

uma barreira de proteção para as áreas adjacentes, caracterizando um ponto positivo dos 

cânions. 

 

3.3 CONFORTO ACÚSTICO 

 

Segundo Adam (2001), as condições de conforto e qualidade de vida estão ligadas às 

situações de insalubridade ambiental e segurança, dentro das quais se estabelecem 

padrões de garantia da integridade física e mental das pessoas e de seus direitos à saúde, 

ao bem estar e a um ambiente seguro. A NBR 10152:2000 fixa os níveis de ruído 

compatíveis com o conforto acústico para diversos ambientes, estes valores são 

apresentados na Tabela 5. 
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Tabela 5- Valores dB(A)  

Locais  dB(A)  

Hospitais   

Apartamentos, Enfermarias, Berçários, Centros cirúrgicos  35-45 

Laboratórios, Áreas para uso do público  40-50 

Serviços  45-55 

Escolas   

Bibliotecas, Salas de música, Salas de desenho  35-45 

Salas de aula, Laboratórios 40-50 

Circulação  45-55 

Hotéis   

Apartamentos  35-45 

Restaurantes, Salas de estar 40-50 

Portaria, Recepção, Circulação 45-55 

Residências   

Dormitórios  35-45 

Salas de estar  40-50 

Auditórios   

Salas de concertos, Teatros  30-40 

Salas de conferências, Cinemas, Salas de uso múltiplo  35-45 

Restaurantes  40-50 

Escritórios   

Salas de reunião  30-40 

Salas de gerência, Salas de projetos e de administração  35-45 

Salas de computadores 45-65 

Salas de mecanografia 50-60 

Igrejas e Templos (Cultos meditativos) 40-50 

Locais para esporte   

Pavilhões fechados para espetáculos e atividades esportivas  45-60 

FONTE: Adaptado NBR 10152:2000 

 

Segundo a NBR 10152: 2000 a faixa de dB (A) apresenta como valor inferior o nível sonoro 

para conforto e o valor superior, o nível sonoro aceitável para a finalidade, sendo 

considerados de desconforto, mas não necessariamente, implicam em danos à saúde. 

Segundo Yang & Kang (2005) apud Szeremeta (2007), a fim de obter um ambiente 

acusticamente confortável em espaços urbanos abertos é importante se reduzir o nível do 

ruído de fundo, uma vez que um baixo nível de ruído de fundo pode fazer as pessoas se 

sentirem tranqüilas. 
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3.4 CONTROLE DE RUÍDO  

 

Segundo Beranek (1960) apud Gerges (2000) o controle de ruído são medidas que se 

devem tomar no sentido de atenuar o efeito do ruído sobre as pessoas, manipulando o 

efeito do ruído e não o eliminando. O ruído pode ser controlado na fonte, no meio de 

propagação e no receptor. No caso deste estudo o controle de ruído será executado 

alterando os materiais construtivos presentes no ambiente, com a colocação de painéis 

acústicos que alterem a absorção sonora do ambiente de estudo. 

 

3.4.1 Tratamento Acústico 

O tratamento acústico de um ambiente está diretamente relacionado com o tempo de 

reverberação do som, uma vez que o mesmo indica a demora verificada entre a emissão de 

um determinado som e este som tornar-se inaudível e está diretamente relacionado com a 

absorção acústica, que minimiza a reflexão das ondas sonoras num mesmo ambiente.  

Ao alterarem-se os materiais de revestimento do ambiente estar-se-á alterando a absorção 

do mesmo, diminuindo assim os Níveis de Pressão Sonora do recinto e melhorando o nível 

de inteligibilidade. As placas de absorção sonora devem ser porosas para que as ondas 

sonoras do ar entrem nos poros desses materiais e, por meio do atrito das partículas de ar 

nas fibras do material, haja perda de energia na forma de calor, sendo que esta fração de 

energia não mais é recuperada sob forma de som, proporcionando um curto tempo de 

reverberação. 

O tempo de reverberação é uma característica importante para o ambiente. A idéia inicial foi 

concebida por Wallace Clement Sabine e consiste na existência de um tempo característico 

para o som atingir um nível inaudível em uma sala (GERGES, 2000). 

 

3.4.1.1 Modelagem do Tempo de Reverberação 

Os valores que influenciam no tempo de reverberação são: volume, forma da sala, tipo e 

forma de distribuição dos materiais de absorção sonora. O tempo de reverberação pode ser 

calculado a partir das equações de Sabine, Eyring e Millington & Sette, as quais se 

encontram descritas a seguir.  
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 SABINE 

A

V
Trev




161,0
       (Eq.8)                

 

 

Onde: 

V: Volume da sala; 

A: Absorção sonora da sala. 

 

A fórmula de Sabine perde precisão à medida que o coeficiente médio de absorção é maior, 

resultando em maiores tempos de reverberação calculados do que os realmente ocorridos. 

Esta equação deve ser utilizada quando: os coeficientes de absorção forem menores que 

0,2; os materiais de absorção estejam distribuídos uniformemente; os coeficientes de 

absorção não forem precisos e o cálculo não exigir grandes precisões.  

Eyring verificou uma falha na equação de Sabine, segundo esta equação quando a 

absorção for total (α = 1) o tempo de reverberação será nulo, o que não ocorre na prática 

(BISTAFA,2006). 

 EYRING 
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             (Eq. 10)      

Onde: 

V= Volume da sala; 

α = Coeficiente de absorção; 

S = Área superficial. 

 

A equação de Eyring é indicada para locais que: apresentem materiais com grandes 

absorções, ou seja, absorções médias maiores que 20%; os materiais absorvedores estejam 

distribuídos uniformemente e apresentem absorções com valores semelhantes; se tenha os 

coeficientes de absorção exatos e se necessite de exatidão nos cálculos.  
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 MILLINGTON SETTE 
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          (Eq. 11) 

Onde: 

V= Volume da sala; 

α = Coeficiente de absorção; 

S = Área superficial. 

 

A equação de Millington e Sette é a mais completa, sendo indicada, especialmente, para 

ambientes que apresentem materiais com absorções diferentes e valores médios maiores 

que 20%. 

Para ambientes que apresentam grande umidade relativa, os coeficientes de absorção 

sonora do ar devem ser corrigidos. Segundo Attenborough (2007) a absorção do ar 

resultante torna-se significativa em altas freqüências em grandes volumes. O coeficiente de 

absorção do ar pode ser calculado seguindo as equações 12, 13 e 14, obtendo-se assim o 

coeficiente de absorção acústica por metro cúbico de ar. 
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     (Eq. 13) 

  

     
  

  
                

      

       
      (Eq. 14) 

 

Onde: 

f: Freqüência; 

T: Temperatura absoluta [Kelvins]; 

T0= 293,15 [K]; 

H: Umidade relativa [%]; 

Ps: Pressão atmosférica [Pa] 

P0= 1,01325*105 [Pa]. 
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4 CONCRETO 

 

Mehta & Monteiro (1994) definem concreto como um material composto, cuja composição 

básica seja um meio contínuo aglomerante com partículas ou fragmentos de agregados. O 

aglomerante é composto por cimento hidráulico e água.  

De acordo com Pinheiros et. al. (2004), o concreto é um material de construção proveniente 

da mistura, em proporção adequada, de: cimento, aglomerantes, agregados e água. Onde o 

aglomerante é o responsável por unir os fragmentos dos materiais utilizados; os agregados 

são as partículas minerais ou sintéticas utilizadas para aumentar o volume da mistura, 

reduzindo assim custo e conferindo diferentes características a mistura. 

Concretos com agregados reciclados são concretos produzidos com agregados 

provenientes de algum tipo de material reciclados ou com a combinação de agregados 

reciclados com outros agregados. Diversos estudos têm comprovado a eficiência na 

incorporação de diferentes materiais reciclados na confecção do concreto, agregando valor 

ao produto final e melhorando suas características mecânicas. São os chamados concretos 

com agregados reciclados ou com a combinação de agregados reciclados com outros 

agregados. 

 

4.1 COMPONENTES DO CONCRETO 

 

O concreto é formado pela mistura, em determinadas proporções, de quatro componentes 

básicos: cimento, agregado graúdo, agregado miúdo e água. Em alguns casos, pode-se 

utilizar aditivos. 

 

4.1.1 Cimento 

O cimento começou a ser estudado pelo Inglês John Smeaton em 1756, ao obter um 

produto de alta resistência por meio de calcinação de calcários moles e argilosos. E em 

1818, o francês Vicat, considerado o inventor do cimento artificial, obteve resultados 

semelhantes aos de Smeaton, pela mistura de componentes argilosos e calcários 

(BATTAGIN, 2003). 



 
35 

Ainda de acordo com Battagin (2003), em 1824, o construtor inglês Joseph Aspdin 

patenteou o cimento Portland, desenvolvido a partir da queima de pedras calcárias e argila. 

O pó fino resultante desta queima originou um produto insolúvel em água e com grande 

durabilidade e solidez.  

A ABCP (2009) define cimento como um pó fino com propriedades aglomerantes, 

aglutinantes ou ligantes, que endurece sob ação da água. Depois de endurecido, mesmo 

que seja novamente submetido à ação da água, o material não se decompõe mais. O 

cimento é o principal elemento dos concretos e é o responsável pela transformação da 

mistura de materiais que compõem o concreto no produto final desejado. Suas principais 

matérias primas são clínquer (calcário e argila), gesso e adições. 

 

4.1.2 Agregado  

Os agregados são definidos como sendo os materiais granulosos e inertes que compõem de 

60 a 80% da composição das argamassas e concretos, dando volume a massa e reduzindo 

os custos (BAUER, 1979). O agregado é classificado quanto a sua origem, podendo ser 

natural quando encontrados na natureza já na forma para seu utilizado, ou artificial, quando 

necessitam de transformação para chegar a condição de uso. Ou ainda pode ser 

classificado de acordo com a sua granulometria de acordo com a NBR 7211(2004), sendo 

agregado miúdo (75μm a 4,8mm) e agregado graúdo (4,8mm a 50mm).  

Uma das razões para a especificação de limites granulométricos e da dimensão máxima 

dos agregados é a sua influência na trabalhabilidade do concreto. Este procedimento é 

normatizado pela NBR 7211:2004. 

Visando uma maior sustentabilidade do produto, pode-se utilizar outros materiais como 

agregados, substituindo ou reduzindo o uso de agregados convencionais por materiais pós-

consumo como pneus, PET E EVA.  

 

4.1.3 Aditivo 

Segundo Mehta & Monteiro (1994), aditivo é todo produto que adicionado em pequena 

proporção ao concreto, modifica positivamente as propriedades desse conglomerado, tanto 

no estado fresco quanto no estado endurecido. Os aditivos podem ser: impermeabilizantes 
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(hidrofugante), expansores, aceleradores de pega, retardadores de pega, incorporadores 

de ar, retentores de água e redutores de água (plastificantes e superplastificantes). 

 

4.1.4 Água 

A água é que possibilita a ocorrência das reações químicas do cimento, chamadas reações 

de hidratação, que garantem as propriedades de resistência e durabilidade do concreto 

(MEHTA & MONTEIRO, 1994).  

 

4.2 MÉTODOS DE DOSAGEM 

 

Segundo Helene & Terzian (2001), a dosagem do concreto consiste em obter uma harmonia  

entre as quantidades de material utilizados a fim de atender as exigências de projeto; 

garantir condições de execução, exposição e operação adequadas; viabilizar custos e 

material disponível. Para obtenção de um bom concreto de acordo com sua finalidade, 

devem ser efetuadas com perfeição as operações básicas de produção do material, que 

influem nas propriedades do concreto endurecido.  

 

4.2.1 Método de Dosagem IPT/EPUSP 

Segundo Vanderlei (2009), o método denominado EPUSP/IPT constitui-se de uma 

atualização e generalização feita na Escola Politécnica da USP a partir do método 

desenvolvido inicialmente no IPT - Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São 

Paulo. O método calcula as proporções de areia e brita em relação à quantidade de cimento 

e o fator água/cimento a partir da resistência característica do concreto desejada aos 28 

dias e do diâmetro dos agregados. 

Segundo o método a melhor proporção entre os agregados disponíveis será a que consumir 

a menor quantidade de água para obter o abatimento requerido. Sendo assim, fixa-se a 

trabalhabilidade e testa-se diferentes teores de argamassa e relação água/cimento. De 

acordo com Helene & Terzian (2001), a relação água/cimento é um fator decisivo na 

elaboração do concreto, pois o mesmo é responsável pela resistência e durabilidade do 

produto final.  
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Como resultado deste método tem-se um diagrama de dosagem graficado que se divide 

em três quadrantes onde cada quadrante representa uma lei, sendo elas: Lei de Abrams, 

que relaciona a resistência do concreto com a relação a/c; Lei de Lyse, relacionando a 

consistência do concreto (medida pelo abatimento do tronco de cone) que é em função da 

relação agregados secos/cimento (m), com a relação água/cimento (a/c) e a Lei de  

Molinari, onde  a consistência do concreto é relacionada com o consumo de cimento de um 

concreto (HELENE & TREZIAN, 2001).  A Figura 9 apresenta as Leis de comportamento 

propostas pelo método. 

 

Lei de Abrams

Lei de Lyse

Lei de Molinari

 

Figura 9 - Diagrama de Dosagem (Modelo de Comportamento). 

FONTE: Adaptado de HELENE & TREZIAN, 2001. 

 

Helene & Terzian (1992) ressaltam que são necessários três pontos para montar o diagrama 

de dosagem, sugerindo assim a fixação de um traço inicial 1: 5 (proporção em massa entre 

cimento e agregado seco total), um traço rico em cimento (1:3, 5) e um traço pobre (1:6,5). 

O método também descreve as etapas a fim de que ocorra o menor número possível de 

variações entre diferentes centros de pesquisas ou canteiro de obras, estas etapas são:  
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 Imprimação do misturador com uma porção de concreto de volume inferior a 6 kg 

com traço 1:2:3 e fator a/c = 0,65.  

 Colocação dos materiais na ordem: parte da água (80%), agregado graúdo, 

agregado miúdo, cimento, restante da água e, se for o caso, aditivos;  

 Colocação da primeira quantidade de material e verificação do aspecto. Se não 

estiver com o teor ideal, acrescentar cimento e areia de acordo com a coluna de 

acréscimos, deixando a quantidade de agregado graúdo constante. Cada porção de 

material deve ser misturada por 5 minutos; 

 Realização de testes práticos para a confirmação do teor final de argamassa; 

 Correção do teor final devido a perdas inerentes ao processo, como transporte e 

lançamento. As perdas são estimadas entre 2% e 4%; 

 Realização de uma nova mistura de traço 1:5 para a determinação de todas as 

características finais do concreto fresco: relação água/cimento (consumo por metro 

cúbico dos componentes), massa específica do concreto fresco e abatimento do 

tronco de cone. 

A conclusão do processo segundo é feita com o rompimento dos corpos-de-prova e o 

desenho do diagrama de dosagem, podendo assim calcular qualquer traço intermediário 

àquela família, desde que sejam utilizados sempre os mesmos materiais do estudo prévio 

(HELENE & TERZIAN, 2001). 

 

4.3 PROPRIEDADES DO CONCRETO FRESCO 

 

4.3.1 Trabalhabilidade  

A trabalhabilidade é uma propriedade do concreto fresco que envolve a consistência e 

coesão da mistura. Usualmente se avalia a trabalhabilidade por meio da consistência da 

mistura, que por sua vez, pode ser medida pelo abatimento do tronco de cone (Slump test). 

Utilizando-se do Slump test pode-se ajustar a quantidade de água a ser adicionada ao 

concreto para obtenção de uma trabalhabilidade constante para todos os concretos. O 

ensaio de trabalhabilidade é normatizado pela NBR 7223:1992. 

Segundo a NBR 7223:1992 este ensaio deve ser realizado no cone de Abrams, onde o 

concreto deve ser colocado em três etapas e a cada etapa deve-se aplicar 25 golpes com 

uma haste de ponta arredondada. Após o preenchimento das três camadas e retirada do 
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concreto excedente ao cone de Abrams, o mesmo deve ser invertido e retirado para se 

medir, em centímetros, a abatimento do concreto. Este processo está exemplificado na 

Figura 10. 

 

Figura 10- Slump Test.  

FONTE: Abesc, 2009. 

 

4.3.2 Massa Específica 

A determinação da massa específica do concreto no estado fresco é efetuada de acordo 

com os procedimentos preconizados pela norma a ABNT NBR 9833/1987 – “Concreto 

fresco – Determinação da massa específica e do teor de ar pelo método gravimétrico”. 

 

4.4 PROPRIEDADES DO CONCRETO ENDURECIDO 

 

4.4.1 Resistência à Compressão 

A determinação da resistência à compressão simples no concreto é realizada de acordo 

com a norma NBR 5739:1994. Os corpos-de-prova, após o período de cura, seguindo as 

recomendações da norma NBR 5738, são encaminhados ao ensaio de resistência à 

compressão, e são rompidos em uma prensa universal para ensaios, seguindo as 
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especificações de norma e dimensões da amostra. Estes ensaios podem ser realizados 

aos 3, 7 e ou 28 dias após a data de moldagem e calculados a partir do índice geral da 

resistência conforme descrito na Equação 15. 

 

2

4

D

F
f c


  (Eq. 15) 

Onde: 

fc: resistência em MPa; 

F: força máxima alcançada em newtons; 

D: diâmetro do corpo de prova. 

 

Segundo Helene & Terzian (2001), os fatores que influem na resistência a compressão do 

concreto são: a variabilidade do cimento, agregados, água e aditivos; a qualidade e 

operação dos equipamentos de dosagem e mistura; a eficiência das operações de ensaio e 

controle. 

 

4.4.2 Resistência à Tração  

Segundo Mehta & Monteiro (1994) a relação entre a resistência à tração e a resistência a 

compressão, não é perfeita, pois em ensaios pode-se observar a diminuição da razão 

tração/compressão quando a compressão aumenta. Este ensaio é normatizado pela NBR 

7222 e os ensaios devem ser realizados aos 28 dias após a data de moldagem.  

Quando a resistência a tração é determinada pelo ensaio de compressão diametral, o corpo 

de prova, apoiado em duas tabuas de madeira (em contato com os pratos da prensa), 

recebe uma tensão de compressão na geratriz do cilindro, podendo assim calcular a 

resistência a tração de acordo com a Equação 16. 
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   (Eq.16) 

 

Onde: 

σT: Tensão de tração na ruptura; 

P ou f: Carga de ruptura; 

D: Diâmetro do corpo de prova 

L ou h: Comprimento do corpo-de-prova (cm)  
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5 CARACTERIZAÇÃO ACÚSTICA DO AMBIENTE DE ESTUDO 

 

Como os painéis propostos neste trabalho serão utilizados em ambientes que apresentem 

condições adversas devido às altas temperaturas, presença de grandes volumes de água e 

altos valores de umidade relativa, primeiro buscou-se selecionar um ambiente que 

apresentasse todas estas características e assim realizar a caracterização do mesmo em 

função da geometria do local, dos materiais de revestimento utilizados e das atividades 

realizadas. A caracterização acústica do local se deu pelo cálculo e medição do tempo de 

reverberação do ambiente. 

 

5.1 METODOLOGIA  

 

Para as medições do tempo de reverberação utilizou se o método impulsivo, que conforme 

descrito por Lisot et al. (2008) consiste em gerar um impulso sonoro que eleve o Nível de 

Pressão Sonora (NPS) para assim calcular o tempo de decaimento de 60 dB. O impulso 

sonoro foi gerado por três diferentes fontes sonoras, o primeiro som gerado foi com o 

estouro de balões de festa número 9, o segundo foi gerado com um dispositivo de madeira 

com volume aproximado de 9,64 *10-4 m³, ativado por força manual e que gera um sinal 

impulsivo de curta duração ao ser fechado. Trata-se de uma reprodução do elemento 

concebido e descrito em artigo científico por SUMARAC-PAVLOVIC et al (2008) e BARBO 

et al (2008). O terceiro impulso sonoro foi gerado por um dispositivo de metal com volume 

de 2,4* 10-3 m³. A Figura 11 apresenta os modelos de fonte impulsiva utilizados. 
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Figura 11- Fontes de impulso sonoro utilizadas 

 

A captação do som foi realizada por um microfone ominidirecional da Beringher de ½ „‟ 

conectado ao software Dirac 3.1®. Para cada fonte impulsiva, foram realizadas quatro 

medições com o microfone voltado para cada um dos lados do ambiente, no sentido de 

captar a resposta média devido ao tempo de decaimento inicial uma vez que há diferenças 

de forma e revestimentos do entorno avaliado. Para determinar o ponto onde foram 

posicionadas as fontes, considerou-se a localização dos professores que utilizam o local. 

O tempo de reverberação calculado foi obtido através de uma planilha EXCEL® relacionando 

a área superficial ocupada por cada material, com o seu coeficiente de absorção e o volume 

da sala segundo as equações de Sabine, Eyring e Millington & Sette. 

 

5.2 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Como a finalidade de analisar o tempo de reverberação, o ambiente selecionado para a 

realização das medições foi uma piscina térmica fechada, com paredes de concreto 

aparente e janelas de vidro, teto de concreto aparente e piso de pedra. A sala possui uma 

piscina grande com oito raias e duas piscinas menores, como mostra a Figura 12. 
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Figura 12 - Área de estudo com o posicionamento das fontes impulsivas e microfone. 

 

Na Figura 12 está marcado onde foram posicionadas as fontes impulsivas utilizadas e onde 

foi colocado o microfone ominidirecional. Foram realizadas duas visitas ao local, na primeira 

apenas utilizaram-se os balões como fontes sonoras impulsiva, em uma segunda medição 

foram utilizados os balões, o dispositivo de madeira (clap de madeira) e o de metal (clap de 

metal). Para cada fonte sonora utilizada, foram realizadas 16 medições, quatro medições 

com o microfone voltado para cada face do ambiente devido à diferença dos materiais de 

revestimento de cada uma das faces, foi calculado uma média destas medições. Na Tabela 

6 são apresentadas as médias dos tempos de reverberação medidos. 

 

Tabela 6- Tempo de Reverberação medido 

Tempo de reverberação 
Freqüências [Hz] 

125 250 500 1000 2000 4000 

Medido (bexiga) 8,15 8,98 8,50 8,29 6,02 4,39 

Medido (clap madeira) 9,12 9,97 9,57 7,71 6,30 4,58 

Medido (clap metal) 9,28 9,53 9,41 7,65 6,25 4,50 

Média  8,85 9,49 9,16 7,88 6,19 4,49 

 

Para o cálculo do tempo de reverberação segundo a metodologia proposta por Sabine, 

Eyring, Millington & Sette deve-se analisar os materiais de revestimento presentes no 

ambiente de estudo, bem como a área superficial ocupara pelo mesmo e o coeficiente de 
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absorção para as freqüências utilizadas neste trabalho. A Tabela 7 e as Equações 17, 18, 

19 e 20 apresentam o demonstrativo dos cálculos realizados para a freqüência de 500 Hz. 

 

Tabela 7- Cálculos para o Tempo de Reverberação para a Freqüência de 500 Hz 

Revestimento 
Área[m²]  

Si 

Freqüência [Hz] 

500 

ai ai * Si ( 1-ai) - Si ln ( 1-ai) 

Água 545,00 0,01 5,45 0,99 5,48 

Concreto aparente não 
pintado 2447,40 0,02 48,95 0,98 49,44 

Vidro com grandes 
superfícies 88,60 0,04 3,54 0,96 3,62 

Adulto em pé 4,00 0,44 1,76 0,56 2,32 

Ar 3917,00  0,00 1,00 0,00 

∑ 3085,00  59,70 1,00 60,86 

( ∑ ai * Si )/S   0,02   
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Seguindo estas mesmas fórmulas, foram realizados os cálculos para as freqüências de 125, 

250, 1000, 2000 e 4000 Hz, os resultados são apresentados na Tabela 8. 
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Tabela 8- Tempo de Reverberação calculado 

Tempo de Reverberação 
Freqüências [Hz] 

125 250 500 1000 2000 4000 

Sabine 13,52 13,52 10,56 10,74 9,94 2,39 

Eyring 13,42 17,16 10,46 10,63 9,83 2,29 

Millington & Sette 13,00 16,99 10,36 10,55 9,75 2,32 

Média  13,32 15,89 10,46 10,64 9,84 2,33 

 

A Tabela 9 apresenta um resumo dos tempos de reverberação calculados e medidos, bem 

como suas médias.  

 

Tabela 9 - Resumos dos Tempos de reverberação 

Tempo de Reverberação 
Freqüências [Hz] 

125 250 500 1000 2000 4000 

Sabine 13,52 13,52 10,56 10,74 9,94 2,39 

Eyring 13,42 17,16 10,46 10,63 9,83 2,29 

Millington & Sette 13,00 16,99 10,36 10,55 9,75 2,32 

Medido (bexiga) 8,15 8,98 8,50 8,29 6,02 4,39 

Medido (clap madeira) 9,12 9,97 9,57 7,71 6,30 4,58 

Medido (clap metal) 9,28 9,53 9,41 7,65 6,25 4,50 

Média dos valores calculados 13,32 15,89 10,46 10,64 9,84 2,33 

Média dos valores medidos 8,85 9,49 9,16 7,88 6,19 4,49 

 

Para ambientes fechados e úmidos, quando se avalia experimentalmente o valor do tempo 

de reverberação há diferenças significativas que sugerem que as tabelas disponíveis para a 

estimativa destes valores necessitam de correção, devido à alta umidade relativa e os 

grandes volumes do ambiente, a importância deste aspecto pode influenciar na resposta 

acústica do ambiente.  

 

5.2.1 Tempo de Reverberação Corrigido em Função da Umidade Relativa 

Para a determinação dos coeficientes de absorção apropriados para ambientes úmidos da 

massa de água e ar, propõe-se, após comparação com valores medidos, uma correção dos 

mesmos com a finalidade de se considerar a influência do vapor d‟água no volume do 
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recinto bem como sua interação com a superfície da água da piscina. A Tabela 10 

apresenta os coeficientes do ar propostos pelo Excel® e os calculados segundo 

Attenborought (2007). 

 

Tabela 10- Coeficientes de absorção do ar 

Coeficiente de absorção do 
ar 

Freqüências [Hz] 

125 250 500 1000 2000 4000 

α Tabelado 0 0 0 0 0 0.02 

α Atingir metas 5,79E-03 7,46E-03 2,04E-03 5,15E-03 9,44E-03 -1,33E-02 

α Attenborought 2,44E-05 9,74E-05 3,90E-04 1,56E-03 6,23E-03 2,49E-02 

 

Com os coeficientes apresentados na Tabela 10, os cálculos do tempo de reverberação 

foram refeitos para a equação de Millington & Sette e os resultados são apresentados na 

Tabela 11. 

 

Tabela 11- Tempo de Reverberação Corrigido 

Tempo de Reverberação 
Freqüências [Hz] 

125 250 500 1000 2000 4000 

Medido (bexiga) 8,15 8,98 8,50 8,29 6,02 4,39 

Medido (clap madeira) 9,12 9,97 9,57 7,71 6,30 4,58 

Medido (clap metal) 9,28 9,53 9,41 7,65 6,25 4,50 

Média dos valoes medidos 8,85 9,49 9,16 7,88 6,19 4,49 

Millington & Sette (αTabelado) 13,00 16,99 10,36 10,55 9,75 2,32 

Millington & Sette (αAtingir metas) 8,85 9,49 9,16 7,88 6,19 4,49 

Millington & Sette (αAttenborought) 12,98 16,81 10,11 9,57 7,07 2,17 
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6 ESTUDO DE VIABILIDADE – DETERMINAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DOS 

PAINÉIS ACÚSTICOS 

 

A fim de ajustar uma melhor dosagem para o concreto utilizado nos painéis e verificar o 

comportamento do PET e do EVA foram realizados estudos preliminares, onde o material 

utilizado foi caracterizado, dosado e ensaiado conforme descrito a seguir. 

 

6.1 METODOLOGIA 

 

6.1.1 Caracterização do Material 

O aglomerante utilizado na confecção do concreto foi o cimento Portland de Alta Resistência 

Inicial CPV-ARI. A NBR 5733: 1991 define este cimento como aglomerante hidráulico que 

atenda as exigências de alta resistência inicial, obtido pela moagem do clínquer Portland, 

constituído, em sua maioria, por silicatos de cálcio hidráulicos e adições de sulfato de cálcio. 

As exigências físicas e mecânicas do CPV- ARI são descritas na Tabela 12. 

 

Tabela 12- Cimento CP5- Exigências físicas e mecânicas. 

Características e propriedades Unidade Limites 

Finura Resíduo na peneira 75 µm  % 0,6 

Tempo de início de pega Horas 1 

Resistência à 
compressão 

1 dia de idade Mpa 14,0 

3 dias de idade Mpa 24,0 

7 dias de idade Mpa 34,0 

Teor de material carbonático % 5 

Tempo de fim de pega Horas 10 

FONTE: Adaptado de NBR 5733:1991 

 

Como agregado miúdo utilizou-se areia de origem quartzosa da região de Maringá - PR de 

granulometria média e como agregado graúdo, pedra britada de origem basáltica e 

graduação nº 0 (brita 0). As características granulométricas foram obtidas de acordo com os 
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ensaios descritos na NBR 7211:2005 e os ensaios de massa unitária de acordo com a 

NBR 52:2002.  

Para a realização dos ensaios de composição granulométrica, as amostras dos 

agregados naturais foram coletadas e secas em temperatura ambiente por 72 horas. Depois 

foram separadas duas amostras de 500 gramas de areia e duas amostras de 2500 gramas 

de brita e colocadas nas peneiras de 25; 19;12,7; 9,5; 6,3; 4,8; 2,4; 1,2; 0,6; 0,3 e 0,15 

milímetros seguindo as recomendações da norma NBR 7211. Para a determinação da 

massa específica e massa específica aparente dos agregados foi utilizado o método do 

frasco de Chapman, fundamentado na NBR 9776. 

 

6.1.2 Determinação do Traço 

O traço foi determinado seguindo o método de dosagem proposto pelo IPT/EPUSP, partindo 

de um traço padrão de 1:5 com resistência de 15 MPa  e relação água/cimento de 0,65 e 

adicionando diferentes proporções de EVA e PET, em massa, em relação a massa do 

cimento, como mostra a Tabela 13. 
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Tabela 13- Identificação dos traços unitários avaliados 

Traço Cimento Areia Brita EVA PET  

1 1 2,14 2,86 0,00 0,000 

2 1 2,14 2,86 0,05 0,000 

3 1 2,14 2,86 0,10 0,000 

4 1 2,14 2,86 0,15 0,000 

5 1 2,14 2,86 0,00 0,005 

6 1 2,14 2,86 0,00 0,010 

7 1 2,14 2,86 0,00 0,015 

8 1 2,14 2,86 0,05 0,005 

9 1 2,14 2,86 0,05 0,010 

10 1 2,14 2,86 0,05 0,015 

11 1 2,14 2,86 0,10 0,005 

12 1 2,14 2,86 0,10 0,010 

13 1 2,14 2,86 0.10 0.015 

 
 

Desta forma foram produzidos concretos com diversos teores de incorporação de resíduos 

de EVA e PET (Traços 2 a 13), comparando-os com o traço de referência (Traço 1). Com 

isso a experimentação totalizou 13 traços.  

Estes concretos foram produzidos seguindo as seguintes recomendações: separar e pesar 

todo o material; realizar a imprimação da betoneira; realizar a mistura do concreto 

(colocando na betoneira primeiro a brita e 1/3 da água, homogeneizar, colocar os agregados 

reciclados e a areia com mais 1/3 da água, homogeneizar, acrescentar o cimento e o 

restante da água, homogeneizar e ajustar a quantidade de água).  
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Para este experimento optou-se em manter constante a consistência da mistura, medida 

pelo abatimento do tronco de cone. Os ajustes de consistência da mistura, quando 

necessário, foram feitos por meio de alterações na relação água/cimento (a/c) da mistura. 

Garantindo assim uma melhor trabalhabilidade e plasticidade do material e facilitando o uso 

de fôrmas na confecção do produto final. 

Destes concretos foram moldados 39 corpos de prova cilíndricos (Ø10 x 20 cm) que foram 

submetidos ao ensaio de resistência à compressão na idade de 7 e 28 dias. Adotou-se esta 

idade em função de que o produto final produzido com estes tipos de concretos serão placas 

pré-moldadas que exigem a retirada das fôrmas em tempos curtos.  

O estudo experimental definiu os valores de massa especifica do concreto, consumo de 

cimento e água e resistência à compressão aos sete e vinte oito dias. 

 

6.2 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

6.2.1 Caracterização do material 

Os resultados obtidos nos ensaios granulométricos e de massa específica são apresentados 

na Tabela 14.  

 

Tabela 14- Caracterização dos agregados naturais 

 Areia Brita 

Diâmetro máximo 

característico 

1,2 mm 6,35 mm 

Módulo de finura (MF) 2,73 5,89 

Massa específica do agregado  2,86 g. cm-3 2,83 g. cm-3 
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Segundo Neville (1997) a granulometria dos agregados influencia na trabalhabilidade e na 

resistência mecânica do concreto. Esta influencia se deve a área superficial do agregado, 

que determina a quantidade de água necessária para umedecer completamente os sólidos 

da mistura, alterando assim o volume que este agregado irá ocupar, bem como a 

trabalhabilidade e a homogeneização da mistura. 

O ensaio de massa específica do agregado é importante para se definir a razão real entre a 

massa e o volume do agregado, podendo assim definir a dosagem correta do material, uma 

vez que a quantidade dos vazios que foram preenchidos pela água irá influenciar na 

resistência, no fator água/cimento e no processo de cura do concreto que será preparado 

com este mesmo tipo de material usado na amostra. 

 

6.2.2 Determinação do Traço 

Os traços relacionados na Tabela 13 foram produzidos em laboratório utilizando-se de 

betoneira estacionária e receberam, quando necessário, acréscimos nas quantidades de 

água de forma a manter-se a consistência da mistura em ST = (50+10 mm). A Figura 13 

mostra os diversos traços, com diferentes teores de adições nas etapas de mistura e 

medidas de abatimento, utilizando-se do tronco de cone (Slump test). 

 A Tabela 15 caracteriza o concreto devido as suas propriedades no estado fresco, 

apresentando os valores da relação água/cimento (a/c), massa específica do concreto 

fresco e estimativa do consumo de cimento por metro cúbico das misturas avaliadas. Após a 

confecção e cura dos corpos de prova, os mesmos foram submetidos aos ensaios de 

resistência à compressão, para cada traço foram rompidos três corpos de prova nas idades 

de 7 e 28 dias. As médias obtidas com os ensaios de compressão são apresentadas na 

Tabela 16. 
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Figura 13 - Preparo do concreto com adições e Slump-test. 
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Tabela 15 - Propriedades do concreto fresco 

 

 

 

Identificação dos traços 

TRAÇO UNITÁRIO (em massa)  

Abatimento 

(ST) (cm) 

Massa especifica 

concreto (kg/m³) 

Consumo de 

cimento 

(kg/m³) 
Cimento Areia Brita EVA PET A/C 

1 Referência 1,00 2,14 2,86 0,00 0,000 0,59 5,0 2404,81 400,80 

2 5% EVA 1,00 2,13 2,88 0,05 0,000 0,62 5,0 2217,77 365,97 

3 10% EVA 1,00 2,13 2,88 0,10 0,000 0,70 4,5 2110,89 345,48 

4 15% EVA 1,00 2,13 2,88 0,15 0,000 0,78 5,0 1937,21 314,48 

5 0.5% PET 1,00 2,13 2,88 0,00 0,005 0,56 5,0 2431,53 404,24 

6I 1% PET 1,00 2,13 2,88 0,00 0,010 0,58 4,5 2451,57 407,24 

7 1.5 % PET 1,00 2,13 2,88 0,00 0,015 0,57 4,5 2444,89 405,79 

8 5% EVA+ 0.5% PET 1,00 2,13 2,88 0,05 0,005 0,64 5,0 2240,48 369,41 

9 5% EVA + 1% PET 1,00 2,13 2,88 0,05 0,010 0,65 5,0 2244,49 369,77 

10 5% EVA + 1.5% PET 1,00 2,13 2,88 0,05 0,015 0,67 5,0 2251,17 370,56 

11 10% EVA + 0.5% PET 1,00 2,13 2,88 0,10 0,005 0,78 4,5 2082,83 340,61 

12 10% EVA + 1% PET 1,00 2,13 2,88 0,10 0,010 0,79 5,0 2077,09 339,39 

13 10% EVA + 1.5% PET 1,00 2,13 2,88 0,10 0,015 0,79 5,0 2076,15 339,39 
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Tabela 16 - Propriedades do concreto endurecido 

Traço 

Quantidades utilizadas 

A/C 

Compressão Massa 
dos 

agregados 
Consumo de 

cimento Cimento Areia Brita EVA PET 7 dias 28 dias 

1 6,9 14,7 20 0,00 0,000 0,59 19,71 24,81 34,70 400,80 

2 6,9 14,7 20 0,05 0,000 0,62 13,48 16,92 34,75 365,97 

3 6,9 14,7 20 0,10 0,000 0,70 9,75 12,23 34,80 345,48 

4 6,9 14,7 20 0,15 0,000 0,78 5,50 6,17 34,85 314,48 

5 6,9 14,7 20 0,00 0,005 0,56 26,19 34,63 34,71 404,24 

6 6,9 14,7 20 0,00 0,010 0,58 28,61 35,86 34,71 407,24 

7 6,9 14,7 20 0,00 0,015 0,57 24,78 34,82 34,72 405,79 

8 6,9 14,7 20 0,05 0,005 0,64 15,38 23,78 34,76 369,41 

9 6,9 14,7 20 0,05 0,010 0,65 15,23 22,17 34,76 369,77 

10 6,9 14,7 20 0,05 0,015 0,67 14,02 22,28 34,77 370,56 

11 6,9 14,7 20 0,10 0,005 0,78 8,25 11,96 34,81 340,61 

12 6,9 14,7 20 0,10 0,010 0,79 8,78 10,86 34,81 339,39 

13 6,9 14,7 20 0,10 0,015 0,79 8,18 10,94 34,82 338,96 
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Analisando os resultados expostos na Tabela 16 pode-se comparar o comportamento da 

resistência à compressão dos concretos quando adicionado EVA na composição. Este 

comportamento pode ser melhor visualizado na Figura 14 e Figura 15. Percebe-se que ao 

adicionar EVA ao concreto as resistências à compressão decrescem substancialmente, 

sendo que para os concretos com 5% de EVA a resistência à compressão sofreu uma 

redução de 31,6% nos concretos sem a fibra de PET e redução média de 43,9% para os 

concretos com a fibra de PET.  

 

 

Figura 14 - Gráfico: Relação entre a resistência à compressão aos 7 dias e as adições de EVA 

 

 

Figura 15 - Gráfico: Relação entre a resistência à compressão aos 28 dias e as adições de EVA 
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Já para os concretos com 10% de EVA, as resistências à compressão apresentaram uma 

perda maior, chegando a 50,5% para osconcretos sem fibras de PET e 68,3% para os 

concretos com fibras de PET. 

Na Figura 16 pode-se comparar o comportamento da resistência à compressão dos 

concretos quando adicionado fibras de PET na composição. Percebe-se que ao adicionar 

fibras de PET ao concreto sem EVA, a resistência à compressão sofreu acréscimo de 45% 

para a taxa de 1% de fibra de PET. Para taxas de PET superior a 1%, percebe-se que a 

resistência começou a decrescer. 

Já para os concretos com 5% e 10% de EVA, percebe-se que as fibras de PET não 

promoveram alterações significativas na resistência à compressão. Porém, para taxas acima 

de 1% de PET, o comportamento sugere um discreto decréscimo na resistência à 

compressão. 

 

 

Figura 16 - Gráfico: Relação entre a resistência à compressão aos 7 dias e as adições de PET 
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Figura 17 - Gráfico: Relação entre a resistência à compressão aos 28 dias e as adições de PET 

 

Com este estudo percebeu-se que o material EVA, quando adicionado ao concreto, 

promove uma redução substâncial na resistência à compressão, reduzindo também sua 

massa específica. 

As fibras de PET apresentaram um bom comportamento quando adicionadas ao concreto, 

não afetando significativamente a resistência à compressão, porém, aumentando 

discretamente a massa específica. Para concretos contendo EVA e fibras de PET, pode-se 

dizer que o descréscimo na resistência à compressão é mais acentuado a medida que é 

aumentada a quantidade de EVA, se compararmos com os concretos sem fibras de PET. 

Também pode-se concluir que taxas de EVA acima de 10%, em relação a massa de 

cimento, são praticamente inviáveis se analisado do ponto de vista da resistência à 

compressão, podendo causar reduções acima de 70%. Quanto as fibras de PET, pode-se 

concluir que taxas acima de 1%, em relação a massa de cimento, começam a promover 

decréscimos na resistência à compressão. 
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7 PAINEL ACÚSTICO 

 

Após a realização dos estudos experimentais definiu-se que os painéis acústicos seriam 

confeccionados com o concreto com adição de 5% de EVA e 1% de PET. 

Os ensaios do capitulo anterior foram realizados nos laboratórios da Universidade Estadual 

de Maringá, enquanto que os ensaios de absorção acústica foram realizados no Instituto de 

Investigação e Desenvolvimento Tecnológico em Ciências da Construção, laboratório 

vinculado a Universidade de Coimbra. Devido a disponibilidade de materiais em cada 

laboratório os materiais utilizados no estudo experimental diferem dos materiais utilizados 

nesta fase do trabalho, os ensaios de caracterização dos materiais foram re-feitos e os 

ensaios foram realizados no concreto de referência e o concreto com adição. 

 

7.1 METODOLOGIA 

 

7.1.1 Caracterização dos Agregados 

Para a confecção dos painéis acústicos compósitos foram utilizados: cimento, areia, brita, 

EVA e PET. Estes materiais foram caracterizados de acordo com os ensaios de 

granulometria, massa específica e absorção de água. A seguir segue os procedimentos 

adotados para a realização de cada ensaio. 

 

7.1.1.1 Análise Granulométrica pelo Método de Peneiração 

O ensaio consiste na separação do material em diferentes classes granulométricas, com o 

auxilio de peneiras com diferentes aberturas. A dimensão das aberturas das peneiras varia 

de acordo com o material. Como resultado tem a comparação entre a massa de material 

retida em cada peneira e a massa total da amostra.  

Este ensaio foi realizado seguindo a norma NP EN 933-1:2000, onde o material (areia, brita 

e EVA) foi lavado e seco em estufa à 110ºC até alcançar massa constante e submetido a 

uma coluna de peneiras dispostas de forma decrescente em relação a dimensão das 

aberturas. O material retido em cada peneira foi pesado e registrado como Rn e o material 
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passante em todas as peneiras foi registrado como P. Calculou-se então a massa retida 

em cada peneira como percentual de da massa original seca e a porcentagem de finos. 

7.1.1.2 Determinação da Massa Específica e Absorção de Água 

A massa específica foi calculada a partir da razão entre a massa e o volume da amostra, 

seguindo a NP EN 1097-6:2003. Onde a massa é determinada pela comparação entre o 

peso da amostra saturada com superfície seca e o peso da amostra após secar na estufa. O 

volume foi determinado pelo método do picnómetro. 

 

7.1.2 Caracterização do Concreto e dos Painéis 

Para a caracterização do painel estudado foram realizados ensaios de resistência à 

compressão aos 7 e 28 dias em corpos de prova cúbicos e determinação da massa 

específica. Nos painéis foram realizados ensaios de resistência a flexão e abrasão e 

absorção acústica.   

Para os ensaios de resistência à compressão e massa específica foram utilizados corpos de 

prova cúbicos com arestas de 15 cm, que foram preenchidos e compactados de forma 

manual. O material foi desenformado um dia após a confecção, marcado e levado ao tanque 

de cura onde permaneceu submerso em água a (20 ± 2)ºC. seguindo as recomendações da 

norma NP EN 12390-2, 2009. As placas (30x30x3 cm) utilizadas nos ensaios de resistência 

à flexão e metade das placas utilizadas no ensaio de abrasão também foram curadas 

submersas no tanque a (20 ± 2)ºC. 

 

7.1.2.1 Resistência à Compressão 

Os corpos de prova foram ensaiados aos 7 e 28 dias, sendo que aos 7 dias foram rompidos 

três corpos de prova do concreto de referência e três do concreto com adição e aos 28 dias 

foram rompidos seis corpos de prova de cada concreto. Antes do rompimento os corpos de 

prova foram pesados e medidos. Vale ressaltar que durante o tempo de cura os corpos de 

prova ficaram em tanque submerso à uma temperatura aproximada de 20°Celsius.  
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7.1.2.2 Resistência à Flexão 

Para o ensaio de resistência à reflexão utilizaram-se as recomendações da norma européia 

EN 1339: 2003 para lajetas em concreto. Foram ensaiados oito placas, sendo duas (uma 

com o concreto de referência e uma com o concreto com adição) aos 7 dias e seis (metade 

com cada concreto) aos 28 dias. 

7.1.2.3 Resistência à abrasão 

Foram destinadas duas placas de cada tipo de concreto para o ensaio de resistência à 

abrasão, sendo que uma placa foi curada no tanque e a outra em ambiente seco por 14 

dias. O ensaio seguiu as recomendações do Anexo G da norma européia EN 13339:2003. 

 

7.1.2.4 Massa específica 

Os seis corpos de prova (três com o concreto de referência e três com o concreto com 

adição) ficaram submersos no tanque de cura por 14 dias, foram retirados e pesados 

saturados, submersos e secos em estufa para determinar a massa, o volume e a massa 

específica da amostra. Este ensaio seguiu as recomendações da NP EN 12390-7: 2003. 

 

7.1.3 Determinação Laboratorial (em câmara reverberante) da Absorção Sonora  

Para a determinação do coeficiente de absorção sonora de Sabine dos painéis compósitos 

acústicos, realizou-se o ensaio em câmara reverberante seguindo as recomendações da 

ISO 354 – Acoustics – Measurement of sound absorption in a reverberation room. 

Os ensaios foram realizados na câmara reverberante do Instituto de Investigação e 

Desenvolvimento Tecnológico em Ciências da Construção – ITeCons da Universidade de 

Coimbra. Para este ensaio faz-se necessário uma área mínima de 12m² de painéis. As 

medidas de tempo de reverberação foram determinadas para a câmara com os painéis de 

referencia (sem adição de PET e EVA), câmara co os painéis propostos (com adição de 

PET e EVA) com superfície seca e com superfície molhada. 

Os painéis foram colocados no piso da câmara reverberante e realizado a medição do 

tempo de reverberação com a amostra (T60). Feito isto, retirou-se a amostra e mediu-se o 

tempo de reverberação da câmara sem os painéis (T‟60). Conforme Bistafa (2006) calcula-

se então o coeficiente de absorção sonora de Sabine do painel conforme a Equação 21. 
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Onde: 

αSab: Coeficiente de absorção sonora de Sabine; 

V: Volume da câmara [m³]; 

S: Área da amostra [m²]; 

T60: Tempo de reverberação com a amostra [s]; 

T’60: Tempo de reverberação sem a amostra [s]. 

 

7.2 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

7.2.1 Caracterização dos agregados 

 

7.2.1.1 Análise Granulométrica pelo Método de Peneiração 

A areia, a brita e o EVA utilizados na confecção dos painéis acústicos foram caracterizados 

segundo a sua granulometria e os resultados obtidos são apresentados na Tabela 17 e nas 

figuras: Figura 18, Figura 19 e Figura 20. 

 

Tabela 17- Análise granulométrica da Areia, Brita e EVA 

  Areia Brita EVA 

Diâmetro máximo 
característico [mm] 

4 8 10 

Diâmetro mínimo 
característico [mm] 

0,063 0,08 0,063 

Módulo de finura (MF) 3,39 6,21 6,42 
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Figura 18- Gráfico: Curva granulométrica da Areia 

 

 

 

Figura 19- Gráfico: Curva granulométrica da Brita 
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Figura 20- Gráfico: Curva granulométrica do EVA 

 

O material utilizado para a confecção dos painéis acústicos apresentou uma granulometria 

diferente do material utilizado no pré-teste, tendo um aumento do diâmetro máximo 

característico e no módulo de finura tanto da brita utilizada como da areia. O módulo de 

finura da areia aumentou 24% em relação a utilizada no pré-teste e o modulo de finura da 

brita apresentou um acréscimo de 5%. O EVA foi o mesmo utilizado no pré-teste e é o 

agregado que apresenta a maior granulometria. 

 

7.2.1.2 Determinação da Massa Específica e Absorção de Água 

Com o ensaio do picnómetro determinou-se a massa específica e a absorção de água dos 

agregados utilizados nesta pesquisa. A Tabela 18 apresenta os resultados da areia e da 

brita e a Tabela 19 apresenta os resultados do PET e do EVA. 

 

 

 

 

 

57 

12 

1 1 1 1 1 0 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 

100 

0.063 0.125 0.250 0.500 1.000 2.000 4.000 8.000 16.000 32.000 

%
 C

u
m

u
la

ti
va

 q
u

e
 P

as
sa

 

Abertura  Quadrada das Peneiras (mm) 

Curva Granulométrica - EVA   

EVA 



 
64 

Tabela 18 - Massa específica e absorção de água dos agregados 

  Areia Brita 

Massa Específica do Material Impermeável das 
Partículas [ρa em g.cm-3] 

2,56 2,09 

Massa Específica das Partículas Secas em Estufa 
[ρrd em g.cm-3] 

2,37 2,07 

Massa Específica das Partículas Saturadas com 
Superfície Seca[ρssd  em g.cm-3] 

2,44 2,08 

 Absorção de Água (em percentagem de Massa 
Seca) após a Imersão durante 24 horas [WA24 ] 

3,20% 0,50% 

 

Tabela 19- Massa específica e absorção de água dos agregados leves 

  PET EVA 

Massa Específica do Material Impermeável das 
Partículas [ρa em g.cm-3] 

1,55 0,11 

 Absorção de Água (em percentagem de Massa 
Seca) após a Imersão durante 24 horas [Wf ] 

0,06% 46,72% 

 

A areia apresentou uma maior absorção e maior massa especifica que à brita utilizada. 

Porém o EVA é o agregado que apresenta a maior absorção de água e o PET é o material 

menos absorvedor.  A Figura 21 apresenta as fotos da realização dos ensaios com o a 

areia, brita, PET e EVA. 

 

 

Figura 21- Ensaio da Massa Específica e Absorção de Água 
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7.2.2 Caracterização das Propriedades Físicas e Mecânicas do Concreto e dos 

Painéis 

 

7.2.2.1 Resistência à Compressão 

A Figura 22 mostra a prensa utilizada para o ensaio de resistência à compressão e os 

resultados obtidos neste ensaio são apresentados na Tabela 20. 

 

 

Figura 22- Ensaio de Resistência à Compressão 
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Tabela 20- Resultados do Ensaio de Resistência à Compressão 

Descrição 
Data do 
ensaio 

Idade 
do 

Corpo 
de 

prova 

Largura 
[mm] 

Largura 
[mm] 

Altura 
[mm] 

Peso 
[g] 

Força 
[KN] 

R. à 
compressão 

[Mpa] 

Referência 03/11/2010 7 dias 150,47 150,45 151,32 7900,00 485,60 21,33 

Referência 03/11/2010 7 dias 150,60 150,50 150,72 7962,00 565,90 24,93 

Referência 03/11/2010 7 dias 150,36 150,08 149,99 7878,00 546,30 24,22 

Média 
Referência  

7 dias 150,48 150,34 150,68 7913,33 532,60 23,49 

EVA+PET 03/11/2010 7 dias 150,17 150,19 151,45 7334,00 336,90 14,81 

EVA+PET 16/11/2010 7 dias 150,00 150,00 150,00 7334,00 318,93 14,02 

EVA+PET 16/11/2010 7 dias 150,00 150,00 150,00 7334,00 318,47 14,00 

Média 
EVA+PET  

7 dias 150,06 150,06 150,48 7334,00 324,77 14,28 

EVA+PET 24/11/2010 28 dias 150,16 150,53 151,66 7279,00 448,70 19,70 

EVA+PET 24/11/2010 28 dias 149,95 149,91 150,63 7279,00 465,00 29,59 

EVA+PET 24/11/2010 28 dias 150,07 150,04 150,73 7307,00 453,50 20,05 

EVA+PET 24/11/2010 28 dias 150,06 150,90 150,03 7308,00 470,90 20,92 

EVA+PET 24/11/2010 28 dias 150,02 149,87 150,46 7295,00 469,90 20,82 

EVA+PET 24/11/2010 28 dias 150,75 150,77 150,30 7391,00 449,60 19,87 

Média 
EVA+PET  

28 dias 150,17 150,34 150,64 7309,83 459,60 21,83 

Referência 24/11/2010 28 dias 150,01 150,59 150,70 7803,00 613,40 27,13 

Referência 24/11/2010 28 dias 150,33 150,16 149,05 7739,00 617,30 27,55 

Referência 24/11/2010 28 dias 150,06 151,11 148,79 7915,00 643,40 28,71 

Referência 24/11/2010 28 dias 150,02 150,59 149,03 7862,00 735,80 32,91 

Referência 24/11/2010 28 dias 150,15 150,45 149,90 7822,00 645,50 28,68 

Referência 24/11/2010 28 dias 150,45 150,60 150,31 7761,00 671,40 29,69 

Média 
Referência  

28 dias 150,17 150,58 149,63 7817,00 654,47 29,11 

 

A adição de PET e EVA afeta negativamente a resistência do concreto. O concreto com 

adição apresentou um decréscimo de 39% em relação à resistência aos 7 dias do concreto 

sem adição e um decréscimo de 25% aos 28 dias.  A Figura 23 mostra o acréscimo da 

resistência aos 28 dias para os dois concretos e a diferença de resistência entre o concreto 

com e sem adição de PET e EVA. 
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Figura 23- Gráfico: Resistência à compressão 

 

7.2.2.2 Resistência à Flexão 

O ensaio de resistência à flexão foi realizado nas placas aos 7 e 28 dias. A Figura 24 mostra 

a prensa utilizada para a realização deste ensaio e os resultados obtidos com o ensaio 

estão descritos na Tabela 21. 

 

 

 

Figura 24- Ensaio de Resistência à flexão 
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Tabela 21- Resultado do Ensaio de Resistência à Flexão 

Descrição 
Data do 
ensaio 

Idade 
dos 

Corpos 
de prova 

Largura  
[mm] 

Altura  
[mm] 

Distância 
que separa 
dos apoios 

[mm] 

Força   
[N] 

R. à flexão 
[Mpa] 

Referência 15/11/2010 7 dias 315,00 30,00 26,50 1361,00 0,19 

Referência 22/11/2010 28 dias 315,00 30,00 26,50 4118,00 0,58 

Referência 22/11/2010 28 dias 315,00 30,00 26,50 3462,00 0,49 

Referência 22/11/2010 28 dias 315,00 30,00 26,50 3734,00 0,52 

Média 
Referência 

22/11/2010 28 dias 315,00 30,00 26,50 3771,33 0,53 

PET+EVA 16/11/2010 7 dias 315,00 30,00 26,50 939,00 0,13 

PET+EVA 23/11/2010 28 dias 315,00 30,00 26,50 2649,00 0,37 

PET+EVA 23/11/2010 28 dias 315,00 30,00 26,50 2688,00 0,38 

PET+EVA 23/11/2010 28 dias 315,00 30,00 26,50 1951,00 0,27 

Média 
PET+EVA 

23/11/2010 28 dias 315,00 30,00 26,50 
2429,33

3 
0,34 

 

A resistência a flexão apresentou um aumentou aos 28 dias para os dois concretos, porém o 

concreto com adição de PET e EVA se manteve abaixo do concreto sem adição.  O 

concreto com adição apresenta 64% da resistência do concreto sem adição. A Figura 25 

mostra graficamente esta diferença. 

 

 

Figura 25- Gráfico: Resistência à Flexão 
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7.2.2.3 Resistência à Abrasão 

A Figura 26 apresenta o procedimento do ensaio de resistência à abrasão. Para este ensaio 

foram separadas duas placas de concreto com adição e duas de placas do concreto de 

referência, depois de desenformadas uma placa de cada concreto foi levada para o tanque, 

onde permaneceu por 14 dias e as outras placas ficaram secas e em temperatura ambiente 

durante o tempo de cura. Os resultados deste ensaio são apresentados na Tabela 22. 

 

 

Figura 26- Ensaio de Resistência à Abrasão 
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Tabela 22- Resultado do Ensaio de Resistência à Abrasão 

Resistência à Abrasão [mm] 

Concreto de referência (amostra seca) 

36,42 

30,19 

36,34 

Concreto de referência (amostra seca)_ média 34,32 

Concreto +EVA+PET (amostra seca) 

30,49 

24,82 

28,93 

Concreto +EVA+PET (amostra seca)_ média 28,08 

Concreto de referência (amostra saturada) 

29,55 

29,92 

27,81 

Concreto de referência (amostra saturada)_ 
média 29,09 

Concreto +EVA+PET (amostra saturada) 

33,51 

24,88 

31,21 

Concreto +EVA+PET (amostra saturada)_ 
média 29,87 

 

O concreto com adição de PET e EVA não alterou significativamente a resistência à abrasão 

da placa, isso se deve ao fato de conter pouco deste material na superfície da placa. A 

Figura 27 mostra que os melhores resultado foram obtidos nas placas saturadas.  

 

Figura 27- Gráfico: Resistência à Abrasão 
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7.2.2.4 Massa específica 

Para o ensaio de massa especifica se determinou o peso do corpo de prova saturado, 

submerso e seco em estufa. A Figura 28 mostra a pesagem feita com o corpo de prova 

submerso e a Tabela 23 apresenta os resultados obtidos com este ensaio. 

 

 

Figura 28- Ensaio de Massa Específica 

 

Tabela 23- Resultado do Ensaio de Massa Específica Seca 

 

Massa do 
Corpo de 

prova [kg] 

Volume do 
Corpo de 

prova [m3] 

Massa 
Específica   
[kg. m-3] 

Concreto de 
referência 

7,3019 0,0034 2149 

7,4557 0,0034 2218 

7,3474 0,0033 2200 

Concreto de 
referência (média) 

7,3683 0,0034 2189 

Concreto PET+EVA 

6,8370 0,0033 2043 

6,9639 0,0034 2042 

6,9934 0,0034 2063 

Concreto PET+EVA 
(média) 

6,9314 0,0034 2050 
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Com este ensaio podemos confirmar que o concreto com adição de PET e EVA é mais 

leve do que o concreto de referência.  

 

7.2.3 Determinação Laboratorial (em câmara reverberante) da Absorção Sonora  

Para a determinação da absorção sonora, foi medido o tempo de reverberação da câmara 

sem corpo de prova (1), da câmara como as placas feitas com o concreto de referência (2), 

da câmara com as placas com o concreto com adição de PET e EVA (3) e da câmara com 

as placas com adição de PET e EVA (4) com a superfície molhada como mostra a Figura 

29. Para o ensaio com as placas utilizou-se 12 placas com dimensões de 1X1m.  

 

 

Figura 29- Ensaio de Absorção Sonora em Câmara Reverberante 
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7.2.3.1 Determinação Laboratorial (em câmara reverberante) da Absorção Sonora das 

Placas de Referência 

 

Tabela 24- Tempos de Reverberação Médios (T1 - câmara vazia; T2 - câmara ocupada com as 
placas de referência) 

Freq. 
(Hz) 

100 125 160 200 250 315 400 500 630 

T1 (s) 20,6 12,0 10,7 9,2 8,6 7,9 9,7 10,6 10,6 

T2 (s) 18,2 9,7 8,1 6,4 6,4 6,6 8,3 9,1 8,9 

Freq. 
(Hz) 

800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000 

T1 (s) 9,7 9,2 8,5 7,5 6,3 4,9 3,9 3,3 2,6 

T2 (s) 8,2 7,8 7,3 6,6 5,8 4,5 3,7 3,2 2,5 

 

Tabela 25- Coeficientes de Absorção Sonora das Placas de Referência (αS) 

Freq. (Hz) 100 125 160 200 250 315 400 500 630 

αS 0,02 0,06 0,09 0,14 0,11 0,07 0,05 0,04 0,05 

Freq. (Hz) 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000 

αS 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,05 0,04 0,03 0,04 

  

 

Figura 30- Representação Gráfica dos Coeficientes de Absorção Sonora das Placas de 
Referência 
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7.2.3.2 Determinação Laboratorial (em câmara reverberante) da Absorção Sonora das 

Placas com Adição de PET e EVA 

 

Tabela 26- Tempos de Reverberação Médios (T1 - câmara vazia; T2 - câmara ocupada com as 
placas com adição de PET e EVA) 

Freq. 
(Hz) 

100 125 160 200 250 315 400 500 630 

T1 (s) 20,6 12,0 10,7 9,2 8,6 7,9 9,7 10,6 10,6 

T2 (s) 18,2 9,7 8,1 6,4 6,4 6,6 8,3 9,1 8,9 

Freq. 
(Hz) 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 

4000 5000 

T1 (s) 9,7 9,2 8,5 7,5 6,3 4,9 3,9 3,3 2,6 

T2 (s) 8,2 7,8 7,3 6,6 5,8 4,5 3,7 3,2 2,5 

 

  Tabela 27- Coeficientes de Absorção Sonora das Placas com PET e EVA 

Freq. (Hz) 100 125 160 200 250 315 400 500 630 

αs 0,02 0,06 0,09 0,14 0,11 0,07 0,05 0,04 0,05 

Freq. (Hz) 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000 

αs 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,05 0,04 0,03 0,04 

 

 

Figura 31- Representação Gráfica dos Coeficientes de Absorção Sonora das Placas com PET e 
EVA 
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7.2.3.3 Determinação Laboratorial (em câmara reverberante) da Absorção Sonora das 

Placas Molhadas com Adição de PET e EVA  

 

Tabela 28- Tempos de Reverberação Médios (T1 - câmara vazia; T2 - câmara ocupada com as 
placas molhadas com adição de PET e EVA) 

Freq. 
(Hz) 100 125 160 200 250 315 400 500 630 

T1 (s) 21,5 11,9 10,4 9,1 8,5 7,9 9,4 10,5 10,3 

T2 (s) 13,8 9,0 8,0 7,0 6,6 7,2 8,7 9,7 9,3 

Freq. 
(Hz) 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000 

T1 (s) 9,4 9,1 8,3 7,5 6,5 5,1 4,3 3,8 3,1 

T2 (s) 8,6 8,1 7,7 6,9 6,0 4,8 4,1 3,5 2,9 

 

Tabela 29- Coeficientes de Absorção Sonora das Placas Molhadas com PET e EVA 

Freq. (Hz) 100 125 160 200 250 315 400 500 630 

αs 0,07 0,08 0,08 0,09 0,09 0,03 0,02 0,02 0,03 

Freq. (Hz) 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000 

αs 0,03 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,05 

 

 

Figura 32- Representação Gráfica dos Coeficientes de Absorção Sonora das Placas Molhadas 
com PET e EVA 
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A Figura 33 demonstra graficamente os resultados obtidos nos ensaios de absorção 

acústica, comparando o desempenho dos três tipos de painéis testados. 

 

 
 

 

Figura 33- Representação Gráfica dos Coeficientes de Absorção Sonora das Placas Testadas 

 

Os resultados mostram que o material menos absorvedor foi o painel com a adição de PET 

e EVA com a superfície molhada, uma vez que, nestas condições, os microporos são 
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trabalhos a investigação das razões da diferença de absorção do concreto de referencia 

para as altas freqüência, comparado com o concreto com as adições. 

O aumento da absorção na freqüência em torno de 200 Hz parece resultar do efeito de 

painel vibrante que ocorre em função da estrutura de apoio utilizada para facilitar o 

manuseio e transporte das placas. Esta estrutura, que pode ser vista na Figura 34, foi 

ensaiada juntamente com a placa resultando nesse efeito. 

 

 

Figura 34- Disposição dos Painéis e Moldes em Madeira 

 

Magrini (2003), explica que o fenômeno de absorção é resultado da vibração do sistema 

constituído por uma câmara de ar delimitada por um painel e uma parede de apoio. Em uma 

freqüência específica este painel entra em ressonância causando um acréscimo na 

absorção. Esta absorção depende do espaço entre o painel e a superfície de apoio e da 

rigidez do material. No caso estudado a camada de ar é representada pelas superfícies de 

polietileno colocadas entre a placa e um painel de madeira. 

 
 
 

  



 
78 

8 SIMULAÇÃO DO AMBIENTE DE ESTUDO 

 

8.1 METODOLOGIA 

 

A simulação foi realizada no software EASE 4.1®, que permite que se criem situações, sejam 

elas reais ou de projeto, e se descreva o comportamento de ondas sonoras no meio criado. 

Foi simulado o local de estudo e aferido os resultados com os dados medidos durante a 

caracterização in loco e simulado o mesmo ambiente com a colocação dos painéis 

compósitos acústicos validando assim a eficiência dos painéis. A simulação foi realizada 

apenas com a colocação dos painéis com adição de PET e EVA com a superfície seca no 

teto do ambiente de estudo. 

 

8.2 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

O ambiente de estudo foi inserido no software EASE 4.1®, e a tela inicial do mesmo pode ser 

visualizada na Figura 35 e os resultados obtidos na simulação são apresentados na Tabela 

30. 

 

Figura 35- Tela inicial do software EASE 4.1® 
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Tabela 30- Simulação do Tempo de Reverberação 

Freqüência 
[Hz] 

Tempo de Reverberação 

Ambiente de estudo 
Ambiente de estudo com 

os painéis acústicos 

Sabine Eyring Sabine Eyring 

100 9,79 9,69 8,74 8,65 

125 9,79 9,69 6,12 6,02 

160 10,72 10,63 5,23 5,13 

200 11,85 11,75 4,10 4,00 

250 13,23 13,13 5,04 4,95 

315 11,29 11,20 6,33 6,23 

400 9,80 9,70 7,00 6,90 

500 8,66 8,57 7,15 7,05 

630 8,64 8,55 6,56 6,46 

800 8,58 8,49 6,52 6,43 

1000 8,45 8,36 6,44 6,36 

1250 8,07 7,99 6,22 6,14 

1600 7,59 7,51 5,93 5,85 

2000 6,97 6,90 5,95 5,88 

2500 4,32 4,25 4,03 3,97 

3150 3,04 2,98 3,20 3,14 

4000 2,26 2,21 2,55 2,50 

5000 1,97 1,93 2,13 2,09 

6300 1,64 1,61 1,74 1,72 

8000 1,29 1,27 1,35 1,34 

10000 0,96 0,95 1,00 0,99 

 

Na simulação pode-se observar que, com a aplicação da placa com adição de PET e EVA, 

obtém-se um ganho na inteligibilidade da fala, considerando as principais freqüências e a 

freqüência formante da fala. Vale ressaltar que estes resultados não levaram em 

consideração a influencia da umidade, não podendo assim ser comparados diretamente 

com os valores demonstrados nas Tabelas 8 e 9.  

Segundo Behlau & Pontes apud Russo (1999), as freqüências fundamentais das vozes 

masculinas variam entre 80 e 150 Hz (mi1 a ré2) e as femininas entre 150 a 250 Hz (ré2 a si2) 

Em termos de tempo de reverberação, a redução relativa aos formantes principais do 

Homem foram de 10,7% para a freqüência de 100 Hz e de 37,5% e 51,2% para as 

freqüências de 125 e 160 Hz respectivamente. Para as freqüências fundamentais das vozes 

femininas o ganho foi de 51,2; 65,4 e 61,9% para as freqüências de 160, 200 e 250 

respectivamente. 
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9 VIABILIDADE DO PAINEL ACÚSTICO 

9.1 METODOLOGIA 

 

Nesta fase o painel acústico proposto é comparado com outros painéis acústicos disponíveis 

no mercado, mais vale ressaltar que o painel desenvolvido durante esta pesquisa se utiliza 

de materiais pós-consumo, o que agrega valor ao produto. 

 

9.2 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A Tabela 31apresenta uma comparação entre os valores de NRC para diferentes materiais, 

comparando com os valores de NRC dos painéis desenvolvidos neste trabalho. Estes 

resultados também podem ser observados na Figura 36 

Tabela 31- Tempo de Reverberação e NRC de Diferentes Materiais 

Descrição do material 
F [ Hz] 

NRC 125 250 500 1000 2000 4000 

Painel com o concreto 
de referência 

0,07 0,11 0,05 0,05 0,06 0,11 0,07 

Painel de concreto 
com PET+EVA 

0,06 0,11 0,04 0,05 0,04 0,03 0,06 

Concreto armado, 
revestido com tacos de 
madeira 

0,02 0,04 0,05 0,04 0,1 0,05 0,06 

Painel de concreto 
com PET+EVA com a 
superfície molhada 

0,08 0,09 0,02 0,04 0,03 0,04 0,05 

Concreto com 
superfície irregular 

0,02 0,03 0,03 0,03 0,04 0,07 0,03 

Concerto com 
superfície lisa, não 
pintado 

0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,04 0,02 

Concerto com 
superfície lisa, pintado 

0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,04 0,02 

FONTE: Resumo e adaptação das tabelas de coeficiente de absorção apresentadas no Capítulo 
3 ( Marco,1982; Bistafa, 2006 e Domingues, 2005) 
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Figura 36- Gráfico: Tempo de Reverberação de Diferentes Materiais 

 

 O painel compósito desenvolvido neste trabalho apresentou um NRC entre 0,05 e 0,06, se 

mostrando melhor do que os concretos referenciados na literatura. Este resultado mostra a 

potencialidade da viabilidade acústica do material, além da viabilidade ambiental ao 

proporcionar a reutilização de materiais pós consumo, que antes seriam destinados a 

aterros sanitários ou industriais.  

Em relação ao coeficiente de absorção ponderado (αw), os três materiais estudados (painel 

de referência, painel com PET e EVA e painel com PET e EVA com superfície molhada) 

apresentaram um αw=0,05.  
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10 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nos últimos anos, vem aumentando a utilização de materiais pós-consumo como agregado 

na confecção de concreto a fim de dar uma destinação adequada e economicamente viável. 

Os primeiros ensaios realizados demonstram que é viável a adição de PET e EVA ao 

concreto em determinadas proporções. Percebeu-se que o material EVA, quando 

adicionado ao concreto, promove uma redução substâncial na resistência à compressão, 

reduzindo também sua massa específica. Já as fibras de PET apresentaram um bom 

comportamento quando adicionadas ao concreto, não afetando significativamente a 

resistência à compressão, porém, aumentando discretamente a massa específica. 

Para concretos contendo EVA e fibras de PET, pode-se dizer que o descréscimo na 

resistência à compressão é mais acentuado a medida que é aumentada a quantidade de 

EVA, se compararmos com os concretos sem fibras de PET. Também pode-se concluir que 

taxas de EVA acima de 10%, em relação a massa de cimento, são praticamente inviáveis se 

analisado do ponto de vista da resistência à compressão, podendo causar reduções acima 

de 70%. Quanto às fibras de PET, pode-se concluir que taxas acima de 1%, em relação a 

massa de cimento, começam a promover decréscimos na resistência à compressão. 

Em relação ao ambiente de estudo, os cálculos e medições comprovaram que o mesmo 

possui um tempo de reverberação elevado, mas que quando substituído o material do teto 

do ambiente pelos painéis propostos ocorreu uma redução do tempo de reverberação nas 

baixas e médias frequências, melhorando a inteligibilidade do ambiente, mesmo que de 

forma tênue, especialmente com relação à palavra falada. 

Os painéis confeccionados em concreto com adição de PET e EVA apresentam-se como 

uma alternativa para projetos que visem um melhor conforto acústico em ambientes em 

condições adversas, pois apresentaram uma boa durabilidade, características mecânicas 

superiores as exigidas para painéis de revestimento e coeficientes de absorção com NRC 

ligeiramente maior que os concretos convencionais. 

Prefere-se neste estudo a comparação entre os painéis em termos de NRC ao invés de αw 

porque no primeiro coeficiente levam-se em conta as freqüências mais próximas da 

freqüência da fala, que é a prioridade no ambiente estudado. 
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Como a diferença entre o concreto com adição e o convencional foi pequena requerem-se 

estudos complementares no sentido de se buscar uma melhoria de desempenho do 

concreto com adição, sugerindo-se então possibilidades para futuros trabalhos. 

10.1 RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

A fim de dar continuidade a este estudo, são propostas as seguintes alterações na 

composição dos painéis para aumentar a porosidade do material melhorando assim a 

absorção: 

 Diminuir a quantidade de água presente no mesmo, obtendo assim um fator 

água/cimento inferior a 0,65; 

 Substituir, em volume, parte da brita por PET e EVA ao invés de adicionar mais 

material a mistura (PET e EVA); 

 Substituir, em volume, parte ou totalmente a areia por PET e EVA; 

 Na confecção dos painéis, preparar uma camada superficial de EVA antes de colocar 

o concreto para evitar a formação de uma pasta de cimento na superfície do painel. 
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APÊNDICE A – DETERMINAÇÃO LABORATORIAL DO ÍNDICE DE ISOLAMENTO PARA SONS 

DE CONDUÇÃO POR PERCUSSÃO, LN,W 

 

Embora não tratado no corpo do trabalho, outra aplicação para o painel é a sua utilização 

como piso, ou lajeta. Para esta utilização foi determinado o índice de isolamento para sons 

de condução por percussão. Este ensaio não é normalizado, mas seus procedimentos de 

ensaio foram adaptados das normas NP EN ISO 140-6 e EN ISO 717-2. 

Para este ensaio as lajetas devem ser posicionadas entre as duas câmaras (emissora e 

receptora), o ruído de impacto deve ser gerado com uma fonte de ruídos de impacto 

normalizada e posicionada sobre o pavimento a ser ensaiado e a máquina de percussão é 

posicionada em quatro distintas posições, sendo que estas posições devem distar pelo 

menos 0.7 m dos extremos da amostra e a mesma deve ser nivelada e seus martelos não 

devem cair sobre qualquer tipo de juntas existentes no pavimento. A Figura A1 mostra como 

foram dispostos os painéis para a realização do ensaio. 

 

Figura A1- Ensaio do índice de isolamento para sons de condução por percussão. 

O nível sonoro é normalizado é obtido relacionando a área de absorção com o nível sonoro 

médio (corrigido em devido ao ruído de fundo).Esta relação é definida na Equação A1 e os 

resultados obtidos são apresentados na Tabela A1. 

 

          
 

  
                                                  Eq. A1 

 



 

Tabela A132- Resultado do Nível Sonoro Normalizado 

Referência 
∆Lw 
(dB) 

Freq. 
(Hz) 

100 125 160 200 250 315 400 500 630 

Painéis com o 
concreto de 
referência. 

ACU104A/10 9 

Ln,r 
(dB) 

65.9 60.7 58.6 72.9 64.8 72.5 68.6 67.7 66.6 

Painéis com o 
concreto com 
adição de PET 

e EVA. 

ACU105A/10 9 66.3 62.6 61.2 72.8 63.4 73.0 68.4 69.1 67.9 

Referência 
∆Lw 
(dB) 

Freq. 
(Hz) 

800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000 

Painéis com o 
concreto de 
referência. 

ACU104A/10 9 

Ln,r 
(dB) 

64.1 64.9 64.9 64.8 62.2 61.0 58.3 56.0 55.2 

Painéis com o 
concreto com 
adição de PET 

e EVA. 

ACU105A/10 9 65.6 64.7 64.6 63.6 61.7 60.1 56.1 55.0 53.1 

 

A Figura A2 apresenta graficamente os valores do nível sonoro obtidos neste ensaio. 

 

Figura A237- Gráfico: Nível Sonoro Normalizado 
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Em relação aos ensaios de percussão o valor global de delta L foi igual para as duas 

amostras, apesar do nível sonoro transmitido ao longo do espectro de freqüências 

apresentarem ligeiras diferenças. Uma das razões desta semelhança nos resultados se 

deve ao fato do concreto ter pouca borracha em massa. Da análise do ensaio, pode-se 

inferir que um concreto com maior quantidade de EVA poderia apresentar um bom 

comportamento no isolamento a sons de percussão. 
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