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RESUMO 

Construções estruturadas em aço são projetadas para oferecerem condições mínimas de 

conforto ao ser humano, associadas à iluminação, comportamento térmico e atenuação do 

ruído externo. Problemas decorrentes do mau desempenho acústico são complexos e quando 

não são considerados na elaboração do projeto, necessitam de abordagens corretivas onerosas. 

Melhorias são obtidas se aplicados, durante a fase de projeto, conceitos e tecnologias que 

visam o equilíbrio entre o conforto térmico e acústico. Os sistemas de fechamento 

industrializados aplicados a edificações estruturadas em aço possuem seus parâmetros 

acústicos difíceis de serem caracterizados, pois, isso exige procedimentos normalizados e 

laboratórios específicos. No entanto, o conhecimento do desempenho acústico dos sistemas de 

fechamento auxilia na escolha adequada do material de fechamento empregado na construção 

civil e esse desempenho pode ser verificado pela perda na transmissão sonora proporcionada 

pelo sistema de fechamento. Nesse contexto, o objetivo deste trabalho é elaborar um modelo 

computacional em linguagem JAVA com interface gráfica, que busca adequada interação com 

o usuário, para a determinação da perda na transmissão sonora em função da frequência em 

painéis de fechamento industrializados. A modelagem é baseada na Lei da massa e em um 

método gráfico, aplicados em painéis industrializados simples e duplos, com e sem 

absorvedores sonoros entre as placas que compõem os painéis duplos, permitindo-se a análise 

de forma simples e rápida do comportamento acústico do sistema de fechamento. O software 

desenvolvido possibilita ao usuário inserir novos materiais, elaborar configurações de ensaios, 

plotar as análises individuais ou múltiplas para comparação. Além de gerar relatório com os 

dados e resultados da análise. A validação do modelo computacional é quantitativa, 

comparando-se os resultados com trabalhos publicados que analisaram o desempenho 

acústico baseado na perda na transmissão sonora, seja analítico, numérico ou experimental. 

De forma geral, o software apresenta resultados com diferença abaixo de 0,5% e 1,5% para a 

lei da massa e método gráfico aplicados nos painéis simples. Nos painéis duplos, para todas as 

configurações analisadas, apresenta menos de 1,5% de diferença, se comparados com valores 

de outros trabalhos, viabilizando sua utilização na análise de painéis de fechamento simples e 

duplos, pela perda na transmissão sonora. 

 

Palavras chaves: Construção em aço. Painéis de fechamento. Perda na transmissão sonora. 

Absorção sonora. Modelo computacional. 

  



  

ABSTRACT 

Structured steel constructions are designed to offer minimal conditions of comfort to the 

human, associated with lighting, thermal behavior and attenuation of external noise. Problems 

arising from poor acoustic performance are complex and when not considered in project 

design, need costly corrective approaches. Improvements are obtained by applying, during the 

design phase, concepts and technologies aimed at balancing thermal and acoustic comfort. 

The industrialized closure systems applied to structured steel buildings have their acoustic 

parameters difficult to characterize, since this requires standardized procedures and specific 

laboratories. However, the knowledge of the acoustic performance of the closing systems 

assists in the proper choice of the closing material used in the construction and this 

performance can be verified by the loss in the sound transmission provided by the closing 

system. In this context, the objective of this work is to elaborate a computational model in 

JAVA language with graphic interface, which seeks adequate interaction with the user, to 

determine the loss in sound transmission as a function of frequency in industrialized closing 

panels. The modeling is based on the Law of mass and a graphic method, applied in simple 

and double industrialized panels, with and without sound absorbers between the plates that 

make up the double panels, allowing the simple and rapid analysis of the acoustic behavior of 

the closing system. The developed software allows the user to insert new materials, prepare 

test configurations, plot the individual or multiple analyzes for comparison. In addition to 

generating a report with the data and results of the analysis. The validation of the 

computational model is quantitative, comparing the results with published works that 

analyzed the acoustic performance based on loss in sound transmission, whether analytical, 

numerical or experimental. In general, the software presents results with a difference of less 

than 0.5% and 1.5% for the law of mass and graphical method applied in simple panels. In the 

double panels, for all analyzed configurations, it presents less than 1.5% of difference, when 

compared with values of other works, making possible its use in the analysis of single and 

double closing panels, due to loss in sound transmission. 

Keywords: Steel construction. Closing panels. Sound transmission loss. Sound absorption. . 

Computational model. 
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1 INTRODUÇÃO 

No Brasil tem ocorrido um aumento da demanda na construção civil, principalmente de 

edifícios estruturados em aço. O estudo do desempenho acústico se faz necessário devido à 

preocupação com o conforto ambiental do homem. Quando o nível acústico recomendado não 

é respeitado, o usuário é prejudicado pelo ruído externo, causando transtornos e reclamações. 

Os ruídos dentro de uma edificação são percebidos pelo seu usuário devido a alguns fatores, 

tais como: pouca isolação acústica, vibrações transmitidas pelas estruturas, equipamentos 

eletrônicos ruidosos, localização das edificações, falta de tratamento adequado, redução de 

custos, entre outros (SANTOS NETO, 2006). 

Alguns problemas são potencializados de acordo com a magnitude do ruído. Mesmo em 

níveis que não prejudiquem o sistema auditivo, algumas doenças podem ser desenvolvidas 

pela exposição ao ruído, como doenças cardiovasculares, estresse, distúrbios psicológicos, 

entre outras. Existe a preocupação com a estética das fachadas dos edifícios, mas além da arte 

e beleza, há também precauções com as características acústicas, procurando-se aplicar 

fechamentos que conferem isolamento acústico a ruídos externos. A mesma preocupação se 

tem com o ruído proveniente do interior de ambientes, que se propaga entre os diferentes 

compartimentos, necessitando de uma atenção maior onde requisitos como bem-estar, 

capacidade de concentração e inteligibilidade da palavra devem ser garantidos, principalmente 

em locais como hospitais, escolas, teatros, cinemas, entre outros (ROCHA, 2014).  

Os fechamentos industrializados utilizados em construções estruturadas em aço tendem a ser 

mais leves e de montagem rápida, porém a capacidade de isolamento acústico deve ser 

avaliada. Além do desempenho acústico, considera-se também o desempenho térmico e a 

resistência estrutural do painel, o que pode resultar em menor capacidade de isolamento 

acústico, diminuindo as condições de conforto (SALES, 2001). 

Assim, as propriedades térmicas e acústicas dos materiais podem apresentar comportamentos 

contraditórios, pois muitos materiais que possuem boas características acústicas, com boa 

isolação sonora, têm baixa resistência térmica. É desejável que o material de fechamento 

tenha um equilíbrio entre essas duas características, proporcionando maiores condições de 

conforto térmico e acústico (CITHERLET; MACDONALD, 2003 apud RIBAS, 2013). 

Nos projetos de edifícios deve-se considerar o conforto acústico. Para isso recomenda-se 

respeitar os requisitos acústicos impostos pela norma da Associação Brasileira de Normas 
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Técnicas - NBR 15575 (ABNT, 2013). Esse regulamento visa à melhoria das condições 

acústicas não só da envolvente do edifício, como também do seu interior. 

A norma NBR 15575 (ABNT, 2013) estabelece que uma edificação deve apresentar 

isolamento acústico adequado dos sistemas de fechamento externos, no que se refere aos 

ruídos aéreos e ruídos gerados por impactos ou equipamentos, que sejam provenientes do 

exterior e entre ambientes no interior da edificação. 

1.1 Objetivos 

O objetivo geral do trabalho é elaborar um modelo computacional com interface gráfica para 

uma melhor interação com o usuário, para a determinação da perda na transmissão sonora em 

função da frequência, com a finalidade de avaliar e comparar o desempenho acústico de 

painéis de fechamentos utilizados na construção civil.  

Os objetivos específicos são:  

i. Elaborar um modelo computacional em Java, visando: 

a. Fazer um levantamento dos principais sistemas de painéis industriais utilizados 

no mercado; 

b. Avaliar a perda de transmissão (PT) de forma simplificada, a partir da Lei da 

massa e do Método gráfico; 

c. Elaborar o modelo de forma sistemática, com boa interação com o usuário; 

d. Possibilitar a inserção de novos materiais na lista de cadastro; 

e. Plotar gráficos para a análise da perda na transmissão sonora; 

f. Emitir relatórios ao final da análise; 

ii.  Fazer um levantamento de trabalhos relevantes relacionados à análise da perda na 

transmissão sonora em fechamentos industrializados; 

iii.  Validar o modelo computacional de forma quantitativa. 

1.2 Justificativa 

Na atualidade, edificações devem abordar em seus projetos conceitos relacionados a ruídos e 

vibrações, pois são problemas comuns. O som pode ser transmitido tanto pelo ar como pela 

estrutura, causando desconforto para os usuários, que são cada vez mais exigentes, desejando 

maior privacidade e conforto acústico em suas residências (SANTOS NETO, 2006). 
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Fechamentos tradicionais no mercado de construção nacional, como a alvenaria em tijolo 

cerâmico, ainda são dominantes. A grande utilização se deve ao baixo custo e falta de 

conhecimento e acesso referente a novas tecnologias aplicadas a painéis de fechamentos, além 

da cultura de resistência ao novo. Edificações estruturadas em aço estão ligadas diretamente 

com o desenvolvimento de processos de construção e sistema de fechamentos cada vez mais 

leve e de construção rápida (PEREIRA et al., 2000). 

Entretanto, ainda se tem muito que aprender sobre a real eficiência de cada um desses novos 

sistemas de fechamento para que finalmente os projetistas, construtores e o mercado possam 

investir na utilização dessas novas tecnologias. A principal questão referente ao desempenho 

acústico dos sistemas de fechamento é quanto ao aumento da capacidade de isolamento dos 

ruídos, pois esses painéis apresentam menor massa do que os fechamentos tradicionais. Novos 

sistemas de painéis de fechamento industrializados são cada vez mais utilizados nos canteiros 

de obra, porém, nem sempre tais elementos são usados adequadamente, não se aproveitando 

todo o seu potencial (SALES; SOUZA; NEVES, 2002). 

Segundo Bistafa (2011), as paredes entre dois ambientes reduzem a transmissão sonora entre 

eles. E essa redução é devido à mudança de meio de propagação do som: ar - parede – ar (no 

caso de painel simples). Porém, não são todos os materiais que possuem bom desempenho 

acústico ou ainda não se sabe qual a real eficiência dos materiais aplicados. 

Para Paixão e Gerges (2004) a característica do material ou isolamento acústico (material 

absorvedor) é determinada por meio da perda na transmissão sonora (PT) e a diferença de 

nível sonoro (D), expressadas em decibéis (dB). A perda na transmissão sonora é dada como a 

relação logarítmica entre a energia sonora transmitida e a energia sonora incidente em uma 

parede, enquanto a diferença de nível é o resultado da redução do ruído com a utilização de 

algum dispositivo isolador. 

O desenvolvimento de um modelo computacional com interface gráfica pode auxiliar na 

análise do desempenho acústico dos sistemas de fechamento e na comparação entre materiais 

de paredes simples e duplas, permitindo uma tomada de decisão mais rápida e escolha 

adequada de qual sistema de fechamento utilizar. Assim, o estudo se justifica, por 

proporcionar melhores condições na qualidade de vida do ser humano, uma vez que o 

desconforto acústico pode desenvolver problemas patológicos e psicoemocionais nas pessoas. 

Dessa forma, o conhecimento do desempenho acústico torna-se tão ou mais importante do que 

a estética e o comportamento térmico da edificação. 
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1.3 Estrutura do trabalho 

Para facilitar o entendimento da pesquisa, este trabalho está organizado em cinco capítulos. 

Neste primeiro capítulo são feitas algumas considerações sobre o desempenho acústico de 

edificações estruturadas em aço. Aborda ainda os objetivos e a justificativa da pesquisa. 

No capitulo 2 é feita uma revisão bibliográfica sobre os conceitos básicos de acústica, 

parâmetros acústicos utilizados e as normas brasileiras sobre acústica, bem como uma 

abordagem sobre perda na transmissão sonora em painéis simples e duplos. Apresenta ainda 

os materiais de fechamentos empregados na construção civil, além de estudos relevantes na 

área da acústica no quesito perda na transmissão sonora em fechamentos. 

No capitulo 3 é mostrado o procedimento metodológico aplicado na pesquisa para atender os 

objetivos propostos, contemplando o equacionamento para obter a perda na transmissão 

sonora pelos métodos simplificados da Lei da massa e Método gráfico, aplicados nos painéis 

simples e duplos. Mostra-se também como o equacionamento é inserido no modelo 

computacional e como é realizada a validação do software desenvolvido. 

No capitulo 4 apresentam-se os resultados da perda na transmissão sonora entre outros dados 

relevantes para a análise do conforto acústico. Esses dados são referentes aos materiais 

utilizados na validação do modelo, abordados no capítulo 3. Os resultados gerados são 

analisados e comparados com outras pesquisas. 

No capitulo 5 relatam-se as conclusões do trabalho e são feitas sugestões para trabalhos 

futuros. Em seguida, são mostradas as referências utilizadas na pesquisa e os apêndices. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Acústica 

O sistema auditivo do ser humano é responsável por perceber o som, que quando é indesejado 

é classificado como ruído. Os sons percebidos são vibrações das partículas do ar que se 

propagam a partir de estruturas vibrantes como autofalantes, tambores, entre outros. Os sons 

são gerados de forma adequada e harmônica a partir de fontes vibrantes, o que não ocorre com 

os ruídos. Mesmo sendo indesejáveis, os ruídos podem ser processados e analisados como 

solução ou detecção de um problema, no funcionamento de máquinas, por exemplo (GOMES, 

2015). 

O sistema auditivo percebe o som pela variação de pressão. Ao nível do mar, a uma pressão 

de 101.350 Pa (1 atm), a variação percebida da pressão ambiente é da ordem de 2 x 10-5 Pa, 

valor que determina a limiar da audição. O limiar da dor é determinado como sendo a 

variação da pressão entre 20 a 200 Pa. Teoricamente, para obter uma mesma variação do 

limiar da audição e limiar da dor, é necessária uma variação da altitude de 0,17 µm e 83 m 

respectivamente (BISTAFA, 2011). 

Para que o ser humano identifique o som, a propagação depende de um meio com inércia e 

elasticidade. A energia sonora se propaga rapidamente, podendo viajar longas distâncias, 

produzindo mudanças extremamente pequenas na pressão atmosférica (SOUZA; ALMEIDA; 

BRAGANÇA, 2012). 

A frequência de um determinado som a uma variação da pressão ambiente cíclica é obtida por 

meio do período (T) e da amplitude (A), quando maiores do que o limiar da audição. 

Aplicando o inverso do período (T) obtém-se a frequência (�) (BISTAFA, 2011; Eq. 1). 

� = �� 						(
�)           (1) 

Sendo f a frequência do som; T o período (m).  

Os sons graves e agudos são percebidos a baixa e alta frequência respectivamente. O ser 

humano consegue perceber o som na faixa de frequência de 20 a 20 kHz. A variação da 

pressão ambiente denominada de pressão sonora (�) em função do tempo é determinada pela 

Eq. 2 que descreve o comportamento temporal da pressão sonora. 

�() = � cos(�)					(��)             (2) 
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Sendo p(t) a pressão sonora; t o tempo (s); ω a frequência angular � = 2�� (rad/s). 

2.1.1 Ondas sonoras 

Segundo Bistafa (2011), à medida que a fonte sonora gera o som a partir de um elemento 

vibrante, essa vibração desloca as partículas de ar em sua volta de modo que a partícula de ar 

transfere as características dessa vibração para cada partícula próxima, e esse fenômeno da 

transmissão caracteriza a onda sonora. 

Ainda segundo esse autor, a velocidade de propagação da onda sonora é determinada por 

meio da velocidade do som (c), que tem diferentes valores dependendo do meio em que ele se 

propaga. Então, cada material tem uma velocidade de propagação sonora. Em temperatura 

ambiente a velocidade do som no ar é 343 m/s. O comprimento de onda é determinado em 

relação à frequência e velocidade do som no meio, conforme Eq. 3. 

� = �� 	(�)              (3) 

Sendo λ o comprimento de onda; c a velocidade do som no meio (m/s); f a frequência (Hz). 

A pressão sonora pode ser definida em função da distância, pois, o comprimento de onda (λ) é 

definido pela distância que se tem ao se completar um ciclo na curva                             

(pressão sonora x  distância). A Eq. 4 descreve o comportamento espacial da pressão sonora. 

�() = � cos(��)             (4) 

Sendo k o número de onda definido pela Eq. 5. 

� = � !   ou  � = "�              (5) 

O som em uma única frequência é determinado como tom puro. A Eq. 6 expressa o 

comportamento temporal e espacial da pressão sonora de um tom puro. 

�(�, ) = � cos(� ± �� ± %)           (6) 

Sendo % o ângulo de fase em que a onda se encontra no ponto e instante considerado;             x  é qualquer ponto no espaço.  

Um ponto qualquer no plano perpendicular à coordenada (x), a pressão sonora uniforme em 

qualquer instante t, diz-se então que a pressão sonora está em fase nesse plano, obtendo-se a 

onda sonora plana.  
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Ondas planas não são representativas para os sons que são percebidos pelo ser humano. As 

ondas representativas são ondas esféricas, em que a amplitude diminui com o aumento da 

distância (r) da fonte sonora, a amplitude é inversamente proporcional ao raio. A Eq. 7 

representa a propagação de ondas esféricas. 

�((, ) = )* cos(� − �( + %)           (7) 

Sendo A amplitude da pressão sonora na superfície da esfera pulsante (m); r o raio da      

esfera (m); ω a frequência angular (rad/s); t o tempo (s); k o numero de onda; ϕ o ângulo de 

fase. 

Ondas sonoras apresentam perdas de energia quando atravessam um obstáculo. Parte da 

energia incidente, gerada pela fonte sonora, é refletida, transmitida e/ou absorvida (GOMES, 

2015). 

2.1.2 Intensidade sonora 

A quantidade média temporal da energia sonora que se desloca por uma área unitária normal à 

direção de propagação da onda é chamada de intensidade sonora (I). A intensidade sonora de 

ondas esféricas com distância ( da esfera pulsante é representada pela Eq. 8 (GERGES, 

2000). 

.* = /) *01 2�3� 							/4502             (8) 

Sendo A/r²	 a amplitude da pressão sonora à distância ( da esfera pulsante (m);	 ;<	 a 
característica do meio de propagação (kg/(m².s));	 ;	 a	 massa específica do meio de 

propagação (�@/�³); < a velocidade de propagação da onda no material (�/B).	
Em termos de valor eficaz da pressão sonora, a expressão é descrita pela Eq. 9. 

.* = CDEFGHI0
3� 							/4502             (9) 

Sendo Ir a intensidade sonora à distância r; Peficaz	o valor eficaz da pressão sonora (Pa)	à 

distância ( da esfera pulsante (BISTAFA, 2011). 
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2.1.3 Potência sonora 

Segundo Bistafa (2011), a potência sonora pode ser obtida pela multiplicação da intensidade 

sonora a uma distância r da esfera pulsante, versus área da esfera pulsante (4πr²). A 

expressão da potência sonora é dada pela Eq.10. 

Q = .*	.4�(�						(R)                             (10) 

Sendo w a potência sonora (W); Ir à intensidade sonora (W/m2); r o raio da esfera (m).  

A relação entre a potência, intensidade e pressão sonora de ondas esféricas pode ser 

visualizada na Eq.11. Obtida a partir das equações 9 e 10. 

.* = ST *0 = CDEFGHI0
3�                    (11) 

A Lei do inverso do quadrado da distância pode ser observada na Eq.11, onde a potência 

sonora (R), a intensidade sonora (I) e o quadrado do valor eficaz da pressão sonora são 

inversamente proporcionais ao quadrado da distância (BISTAFA, 2011). 

2.1.4 Absorção sonora 

O controle do ruído em um ambiente é realizado por meio da capacidade de absorção sonora 

dos materiais que são utilizados como fechamento ou isolamento. A perda de energia sonora 

do material indica sua capacidade de absorção, que depende de algumas propriedades físicas 

do material, tais como: estrutura (material fibroso ou poroso) e densidade (GERGES, 2000). 

Segundo Flach (2012), os materiais fibrosos e porosos são utilizados como absorvedores 

acústicos e devido a suas cavidades são bons materiais acústicos. Os materiais fibrosos são 

constituídos por fibras cruzadas, e os porosos são compostos por inúmeros poros vazios de ar.  

Ainda segundo esse autor, os materiais porosos e fibrosos fazem com que a energia acústica 

incidente seja dissipada em calor devido ao condicionamento de ar, perdas de escoamento 

dentro do material e perdas pelo atrito interno das fibras. O coeficiente de absorção sonora (α) 

está diretamente relacionado ao tamanho, à forma, à densidade e às fibras que constituem o 

material.  

Materiais absorventes são então tipicamente fibrosos ou porosos, não apresentam 

características estruturais e são mais leves (Figura 1). A absorção sonora é uma característica 

especifica de cada material.  
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Figura 1. Material fibroso (a); Material poroso (b). 

 

                   (a)      (b) 

Fonte: BISTAFA, 2011 

O som ao incidir em uma superfície tem sua energia sonora dividida em três partes: refletida, 

transmitida e dissipada. A energia dissipada é relacionada à fricção do ar com as paredes dos 

poros. Essa perda de energia é denominada coeficiente de absorção sonora (α), que determina 

o desempenho acústico do material. A Eq.12 representa a absorção sonora (BISTAFA, 2011). 

V = 1 − XYDEZD[F\HXF]GF\D][D ou V = 1 − 4Y4F                          (12) 

Sendo ̂ _`�_ab`cb e Wi	  a energia e potência sonora incidentes; ^*b�ebc_af e Wr  a energia e 

potência sonora refletidas. 

O valor do coeficiente de absorção (α) varia entre 0 e 1. Quando o α=0 a superfície é 

totalmente reflexiva; se α=1 significa que não existe reflexão em sua superfície, somente 

absorção, que depende da frequência, ângulo de incidência do som, campo sonoro, massa 

especifica, espessura e estrutura interna do material. A representação do coeficiente de 

absorção variando com a frequência constitui a curva de absorção sonora do material, que em 

geral é expressa em banda de oitava ou em banda de terço de oitava (BISTAFA, 2011). 

Segundo Gerges (2000), a espessura (l) do material de absorção sonora pode ser dada em 

função da componente mais baixa da frequência do ruído, de modo a se obter o primeiro meio 

comprimento de onda em que a velocidade da partícula é máxima. Essa relação pode ser 

visualizada pela Eq.13. 

h i j�� 							(�)                      (13) 

Sendo l a espessura do material de absorção; c a velocidade de propagação da onda sonora no 

ar, dada por 343 m/s à temperatura de 20 °C; f a componente mais baixa da frequência do som 

(Hz). 
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Entretanto, para valores muito baixos de frequências, obtêm-se valores de l elevados e 

impraticáveis. Para obter comprimentos mais reais de l, recomenda-se afastar o material 

absorvente da parede de uma distância d equivalente a um quarto de comprimento de onda (λ), como é apresentado na Figura 2, resultando em uma espessura l do material absorvente 

em torno de um quarto de comprimento de onda, como pode ser observado na Eq.14. 

h = l = jT� 							(�)                      (14) 

Figura 2: Alternativa para colocação de material fonoabsorvente 

 

Fonte: Adaptado de GERGES, 2000 

2.1.5 Transmissão sonora 

Ao se deparar com uma parede, o som tem parte de sua energia refletida e parte penetra na 

superfície. A parcela que adentra no material tem parte absorvida pelo material e se dissipa 

em forma de calor, devido ao atrito do ar com as paredes do interior do material. A outra parte 

da energia atravessa a parede com potência menor do que o som original e espectro sonoro 

diferente da potência incidente. A maior atenuação ocorre em altas frequências (SALES, 

2001). 

A parcela de energia que atravessa a parede pode ser definida por meio do coeficiente de 

transmissão sonora, Eq.15, que define a capacidade da parede de transmitir ou isolar o som. 

Quanto menor o valor do coeficiente de transmissão sonora, menor é a energia transmitida, ou 

seja, o material tem maior capacidade de isolamento (BISTAFA, 2011). 

m = X[YH]noF[F\HXp]GF\D][D  ou  m = 4[4p                 (15) 

Sendo: ̂ q`�_ab`cb e Wi a energia e potência sonora incidentes e ĉ*f`r5_c_af e Wt  são a 

energia e potência sonora transmitidas. 

Geralmente, as paredes são compostas por vários materiais diferentes montados em série e sua 

transmissão sonora pode ser obtida a partir dos coeficientes de transmissão sonora de cada 
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material, analisado separadamente, como pode se observar na Eq. 16 (BIES; HANSEN, 

2003). 

m� = ∑ tFuF]Fvw∑ tF]Fvw                     (16) 

Na qual, 

m_ = 10xC�F �y1                    (17) 

Sendo m� o coeficiente de transmissão sonora da parede composta (adimensional); Si a área do 

i-ésimo componente da partição (m²); m_ o respectivo coeficiente de transmissão sonora 

(adimensional); PTi  a perda na transmissão sonora do i-ésimo componente da parede (dB). 

Em uma edificação, a energia sonora pode se transmitir de um recinto para o outro por vários 

caminhos diferentes da transmissão direta que atravessa a parede. Isso ocorre quando o 

recinto em que se encontra a fonte sonora transmite vibrações, através de paredes laterais ou 

junções. As paredes do recinto receptor irradiam potência sonora para o espaço acústico desse 

mesmo recinto, que é adicionada à potência sonora transmitida pelo caminho direto 

(HASSAN, 2009). 

Na Figura 3, apresentam-se alguns caminhos de transmissão sonora entre duas salas 

adjacentes. Nesse caso, o som chega ao outro lado por um caminho diferente do que separa 

nominalmente parede ou piso.  

Figura 3: Caminhos de transmissão sonora entre duas salas adjacentes 

 

Fonte: HASSAN, 2009 

2.1.6 Perda na transmissão sonora 

Como visto, a energia que atravessa uma parede é menor do que a energia incidente na 

parede. Observa-se na Figura 4, o esquema de transmissão sonora em parede simples. Sendo 

(1) parte da onda sonora que se dissipa em forma de energia térmica dentro da parede; (2) 
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parte que é refletida para o meio em que se localiza a fonte; (3) parte que é transmitida para o 

outro lado, podendo ser outro recinto ou outro ambiente. 

Figura 4: Esquema de transmissão através de paredes simples 

 

Fonte: Adaptado de SALES, 2001 

2.1.6.1 Perda na transmissão sonora em painéis simples 

A perda de energia que ocorre quando a onda sonora atravessa de um recinto para o outro, 

pode ser expressa a partir do coeficiente de transmissão sonora, por um parâmetro 

denominado de perda na transmissão sonora (PT). A Eq. 18 expressa o cálculo da perda na 

transmissão sonora (PT) em paredes simples. Observa-se que, quanto menor for o valor do 

coeficiente de transmissão sonora, mais isolante é o painel simples, então maior a perda na 

transmissão sonora (BIES; HANSEN, 2003). 

�z = −10h{@ �u = −10h{@4F4[ 						(l|)                 (18) 

Sendoτ o coeficiente de transmissão sonora da parede (adimensional); Wi  a potência sonora 

incidente (W) e Wt  a potência sonora transmitida (W). 

Para que o material ofereça boas características de isolamento sonoro, ele deve possuir massa 

específica elevada, ao contrário de materiais porosos e fibrosos, que são mais eficientes como 

absorvedores acústicos (BIES; HANSEN, 2003). 

A perda na transmissão sonora em painéis é fortemente influenciada pela frequência do som 

incidente. Na Figura 5, verifica-se uma curva típica de perda na transmissão sonora em função 

da frequência do som incidente em paredes sólidas e homogêneas.  

 

 

 

 



23 
 

  

Figura 5: Curva típica de perda na transmissão sonora 

 

Fonte: BISTAFA, 2011 

Essa curva é dividida em quatro regiões, região controlada pela rigidez, ressonância, massa e 

coincidência. Assim, observa-se qual região mais influencia na perda na transmissão. 

Ressaltando que o isolamento sonoro deve ser calculado considerando as diferentes bandas de 

frequências, observando onde é desejada maior perda na transmissão (BIES; HANSEN, 

2003). 

a) Região controlada pela rigidez 

Na região controlada pela rigidez, ou região de baixas frequências, a perda na transmissão é 

controlada pela rigidez do material da parede. Nessa região o valor da perda na transmissão (PT) aumenta com a redução da frequência, abaixo da frequência de ressonância (fr), redução 

de 6 dB/oitava (BISTAFA, 2011). 

b) Região controlada pela ressonância 

Essa região é controlada pela ressonância mecânica do painel no movimento de flexão. A 

combinação de construção de ondas de flexão que se propagam pelo painel e que são 

refletidas nas suas bordas é responsável pelas frequências de ressonância. Cada frequência de 

ressonância está associada a um modo de vibração. Essas frequências estão relacionadas às 

condições de contorno nas suas bordas. Pode-se aplicar a Eq. 19 para o cálculo dessas 

frequências em painéis simplesmente apoiados (BIES; HANSEN, 2003). 

�*F,} =	 �~�n� / _²f0 + �²�02 i,j: 1, 2, 3, 4, 5....       (19) 
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Sendo �*F,} a frequência de ressonância do painel simplesmente apoiado (Hz); (a) e (b) a 

largura e o comprimento do painel (m); BS a rigidez à flexão do painel (N.m); M a massa 

específica superficial do painel (kg/m²). 
Para painéis com todas as bordas engastadas, as frequências de ressonância são o dobro das 

frequências obtidas pela Eq. 19. Obtêm-se as frequências de ressonância variando-se os 

índices dos modos de vibração i e j.  

A rigidez à flexão do painel (Bs) pode ser obtida a partir de um modelo idealizado, composto 

por um painel sólido e homogêneo com módulo de elasticidade E (N/m²) e espessura h	(m),	
conforme a Eq. 20 (BIES; HANSEN, 2003).	

|r = X����(�x�0)						(�.�)                     (20) 

Sendo ν o coeficiente de Poisson do material do painel (adimensional). 

Na região da ressonância ocorre queda na perda na transmissão sonora, pois é aumentado o 

efeito do som incidente transmitido pela parede devido à amplificação do movimento do 

painel. Em algumas situações as menores frequências de ressonância dos painéis estão abaixo 

da menor frequência audíveis (BISTAFA, 2011). 

Verifica-se na Figura 5, que a região controlada pela ressonância vai até o dobro da menor 

frequência de ressonância encontrada pela Eq. 19, quando i = j = 1. 

c) Região controlada pela massa 

Na região controlada pela massa, o painel de fechamento tem dificuldade a vibrar mesmo com 

maior frequência incidente, e isso ocorre devido ao aumento de massa no painel, elevando o 

isolamento acústico. Assim, para se obter um bom isolamento sonoro, é necessário usar 

materiais de alta massa específica superficial. Dessa forma, na região controlada pela massa, a 

transmissão sonora depende da massa específica do material e da frequência da onda incidente 

(HASSAN, 2009). 

Gerges (2000) apresenta a Lei da massa para o cálculo da perda de transmissão sonora com 

incidência difusa, expressa pela Eq. 21. 

�z = 20 log(��) − 47							(l|)                    (21) 

Sendo  f a frequência da onda incidente (Hz); M a massa específica superficial do material da 

parede (kg/m²). 
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A Eq. 21 é válida para frequências entre 2fr e fc/2, supondo que Mf >ρc, sendo ρ a massa 

específica do material (kg/m³) e c a velocidade da onda sonora no ar (m/s).  

Nessa região, a perda na transmissão sonora aumenta 6 dB/oitava (6 dB para cada duplicação 

da frequência), comportamento inverso ao da região controlada pela rigidez.  

O intervalo de aplicação da Lei da Massa, no quesito frequência, está entre a região 

controlada pela ressonância (baixas frequências) e a região controlada pela coincidência (altas 

frequências). Inicia-se o intervalo no dobro da frequência de ressonância (2fr) e termina na 

metade da frequência crítica (fc/2), onde ocorre uma queda brusca da perda na transmissão 

(BISTAFA, 2011). 

Em geral, as frequências dos sons estão acima da frequência de ressonância do painel, então,  

o controle sonoro é feito com base no princípio da Lei da Massa. 

d) Região controlada pela coincidência 

Nessa região ocorre a coincidência dos comprimentos de onda do painel e do som incidente. 

Quando o som incidente se eleva acima das frequências de ressonâncias, os comprimentos de 

onda no ar diminuem, chegando próximos aos comprimentos das ondas de flexão dos painéis, 

onde ocorre a coincidência, como se pode observar na Figura 5 (BISTAFA, 2011). 

Figura 6: Fenômeno da coincidência 

 

Fonte: BISTAFA, 2011 

Nesse caso, tem-se que: 

�� = �/B���									(�)                     (22) 

Sendo λB o comprimento da onda de flexão do painel (m);λ é o comprimento de onda no ar 

(m);θ o ângulo de incidência da onda no painel.  
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Como: 

� = </�								(�) �	      �� = <�/�								(�)                           (23) 

A igualdade de comprimentos de onda na coincidência se dá conforme a Eq. 24. 

<� = </B���								(�/B)                   (24) 

Sendo c a velocidade da onda sonora no ar (m/s) e CB  a velocidade da onda de flexão no 

painel (m/s). 

De acordo com Bistafa (2011), a velocidade de propagação da onda no ar (c) é constante e a 

velocidade de propagação da onda de flexão no painel (CB) depende da frequência de 

excitação, apresentada na Eq. 25. 

<� = ~(2��)� ���� 							(
�)                    (25) 

A frequência de coincidência (fcoinc) correspondente pode ser obtida com a Eq. 26. Nessas 

frequências ocorre amplificação do movimento de flexão do painel, aumentando a 

transmissão do som pela parede e, consequentemente, a queda da perda na transmissão sonora 

(BISTAFA, 2011). 

���_`� = �0� rb`²�~��� 							(
�)                  (26) 

A menor frequência de coincidência é chamada de frequência crítica (fc),	 que pode ser 

calculada pela Eq. 27. 

�� = �0� ~��� 							(
�)                    (27) 

Segundo Bistafa (2011), em um recinto com campo difuso, as ondas incidem com diferentes 

ângulos no painel. Entretanto, o som incidente é um ruído que normalmente cobre uma ampla 

faixa de frequências, havendo sempre um ângulo θ para o ruído incidente em que há 

coincidência para frequências maiores do que a frequência crítica. As coincidências ocorrem 

numa faixa de frequências conhecida como vale da coincidência, em que a perda na 

transmissão sonora também é controlada pelo amortecimento do painel. 

Observa-se que a frequência crítica depende da rigidez à flexão do painel (BS), pois se a 

rigidez à flexão diminui, a frequência crítica aumenta. O gráfico apresentado na Figura 7 é 

utilizado para determinação da frequência crítica de painéis em função de seu material e 

espessura (BISTAFA, 2011). 
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Figura 7: Gráfico para determinação da frequência crítica de painéis 

 

Fonte: BISTAFA, 2011 

2.1.6.2 Perda na transmissão sonora em painéis simplesmente apoiados 

As expressões citadas são aplicadas a paredes compostas por painéis simplesmente apoiados. 

No entanto, na prática, essa aplicação é limitada, pois, as ondas de flexão geradas no painel 

pelo som incidente são refletidas nas suas bordas e ficam defasadas 180° das ondas de flexão 

incidente nas bordas. As ondas de flexão incidentes e as refletidas nas bordas geram as ondas 

estacionárias, que podem provocar deslocamentos maiores no painel, dependendo das 

condições de contorno das bordas e das frequências de ressonância (BISTAFA, 2011). 

Quando a frequência do som aumenta, entrando na região controlada pela massa, a rigidez à 

flexão perde importância, pois o painel funciona como um meio uniforme de propagação com 

impedância característica (ρc)painel. Mesmo presente, as ondas de flexão não são radiadoras 

eficientes nessa região. Para frequências abaixo da frequência crítica, o comprimento das 

ondas de flexão é menor do que o comprimento das ondas que se propagam no ar. Assim, a 

distância entre os deslocamentos máximos e mínimos na superfície do painel é menor do que 

o comprimento de onda do som incidente. O painel torna-se ineficiente irradiador de som, 

pois a energia é apenas transferida entre regiões adjacentes de pressão positiva e negativa, 

ocorrendo cancelamento de pressões com pouca energia sonora criada pelo painel, como se 

observa na Figura 8(a) (BIES; HANSEN, 2003). 

Nas bordas e nos cantos do painel, o cancelamento de pressões é incompleto, ocorrendo 

radiação sonora quando a distância entre as áreas de pressão máxima e mínima se aproxima 
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ou excede o comprimento de onda do som incidente. No entanto, a radiação sonora das bordas 

e dos cantos do painel não altera significativamente a perda na transmissão na região 

controlada pela massa nas frequências inferiores a fc/2. Na faixa de frequências entre fc/2 e fc, 

a radiação sonora das bordas e dos cantos pode alterar de maneira significativa a perda na 

transmissão sonora do painel (BIES; HANSEN, 2003). 

Em frequências próximas e acima da frequência crítica, a separação entre as regiões de 

pressão máxima e mínima é igual ou maior do que o comprimento de onda do som incidente, 

sendo que as ondas de flexão do painel irradiam som com eficiência. A perda na transmissão 

sonora no painel fica controlada pela radiação sonora combinada da coincidência e das 

vibrações ressonantes do painel, como se observa na Figura 8(b). 

Figura 8: Acoplamento do campo acústico no ar com o movimento de flexão do painel: f<fc (a) e para f≥fc (b) 

 

Fontes: BISTAFA, 2011 

2.1.6.3 Método gráfico aplicado em painéis simples 

Um método gráfico pode ser utilizado para estimar a perda na transmissão sonora de painéis 

isotrópicos e painéis ortotrópicos. Essa estimativa ocorre na região controlada pela 

coincidência (BIES; HANSEN, 2003). 

a) Perda na transmissão sonora de painéis isotrópicos 

Observa-se, na Figura 9, o comportamento da curva da perda na transmissão sonora de painéis 

isotrópicos simples (sólidos e homogêneos) em função da frequência. 
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Figura 9: Estimativa da perda na transmissão sonora em painéis isotrópicos 

 

Fonte: Adaptado de BIES; HANSEN, 2003 

O ponto A possui coordenadas (0,5	fc;	PTA) e o ponto B possui como coordenadas (fc;	PTB). PTA e PTB são obtidos por meio das Eq. 28 e Eq. 29 (BIES, HASSEN, 2013). 

�z) = 20 log(���) − 54								(l|)                  (28) 

�z� = 20 log(���) + 10h{@� − 45							(l|)                  (29) 

Sendo M a massa específica superficial do material da parede (kg/m²); fc é a frequência crítica 

do painel (Hz);ηé o fator de amortecimento interno do material do painel (adimensional). 

A partir das coordenadas do ponto B, a perda na transmissão pode ser obtida pela Eq. 30, 

válida para f	 >	 fc, utilizada até que a perda na transmissão sonora fique igual à perda na 

transmissão sonora obtida pela Lei da massa (BISTAFA, 2011). 

�z = 20 log(��) + 10 log /� ��G2 − 45							(l|)                  (30) 

Visualizam-se, na Tabela 1, os fatores de amortecimento interno de alguns materiais. 
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Tabela 1: Fatores de amortecimento internos típicos de materiais estruturais, à temperatura ambiente, em 
movimento vibratório de pequena amplitude e frequências na faixa de áudio 

Material 
Fator de 

amortecimento 
interno (η) 

Material 
Fator de 

amortecimento 
interno (η) 

Alumínio 10-4 Magnésio 10-4 

Latão, Bronze <10-3 Blocos de cimento 5 a 7 x 10-3 

Tijolo 1 a 2 x 10-2 Madeira (pinho, carvalho) 0,8 a 1 x 10-2 

Concreto leve 1,5 x 10-2 Argamassa 5 x 10-3 

Concreto poroso 1,5 x 10-2 Acrílico 2 a 4 x 10-2 

Concreto denso 1 a 5 x 10-2 Madeira Compensada 1 a 1,3 x 10-2 

Cobre 2 x10-3 Areia (seca) 0,12 a 0,60 
Cortiça 0,13 a 0,17 Aço, ferro 1 a 6 x 10-4 

Vidro 0,6 a 2 x 10-3 Estanho 2 x 10-3 

Placa de gesso acartonado 0,6 a 3 x 10-2 Placa de fibras de madeira 1 a 3 x 10-2 

Chumbo 0,5 a 2 x 10-3 Zinco 3 x 10-4 

Fonte: BISTAFA, 2011 

Entre os pontos A e B, a perda na transmissão é obtida unindo-se os dois pontos por uma reta 

no gráfico de estimativa da perda de transmissão sonora (PT		x	Log	f). 
b) Perda na transmissão sonora de painéis ortotrópicos 

Na Figura 10, pode-se observar a curva que representa uma estimativa da perda na 

transmissão sonora de painéis simples ortotrópicos (sólidos e não homogêneos) ou nervurado 

e com pequeno amortecimento. 

Figura 10: Estimativa da perda na transmissão sonora em painéis ortotrópicos 

 

Fonte: Adaptado de BIES; HANSEN, 2003 
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As coordenadas dos pontos A, B, C e D são: (0,5	 fc1;	PTA), (fc1;	PTB), (0,5	 fc2;	PTC), (2fc2;	PTD), respectivamente. PTA, PTB, PTC	e	PTD são obtidos pelas equações 31, 32 e 33. 

�z) = 20 log(����) − 54							(l|)                  (31) 

Nos pontos B e C e entre eles, a perda na transmissão sonora é dada pela Eq. 32. 

�z = 20 log(�) + 10 log(�) − 10 log(���) − 20 log �logb /T��Gw2� − 13,2			(l|)   (32) 

No ponto D, a perda na transmissão é dada por: 

�z = 10 log(�) + 15 log(���) − 5 log(���) − 17						(l|)               (33) 

Para painéis mais amortecidos, pode-se aplicar o mesmo processo apresentado na Figura 10, 

fazendo-se fc = fc2, e adotando-se um novo valor para fc2, determinado pela massa específica 

superficial total e pela rigidez de um painel plano de mesma espessura que o material original 

(BIES; HANSEN, 2003). 

2.1.6.4 Perda na transmissão sonora em paredes duplas 

Segundo Bistafa (2011) paredes duplas, ou painéis duplos, são aplicadas como solução em 

projetos de sistemas de fechamento, os quais se pretende obter elevada perda na transmissão 

sonora. Na Figura 11, observa-se o mecanismo de transmissão sonora em uma parede dupla, 

constituída por dois painéis separados por uma camada de ar. Parte da energia sonora que 

incide sobre a primeira parede é transmitida e incide sobre a segunda, que também transmite 

parte dessa energia para o ar do entorno e reflete outra parte. Forma-se então uma sucessão de 

reflexões durante as quais parte da energia sonora é dissipada. 

Figura 11: Esquema de transmissão sonora através de paredes duplas 

 

Fonte: SALES, 2001 

A eficiência na isolação sonora de uma parede dupla é melhorada quando os painéis são 

isolados mecanica e acusticamente um em relação ao outro. A isolação mecânica pode ser 

conseguida montando-se os painéis em estruturas independentes. A isolação acústica pode ser 
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melhorada adicionando-se uma camada de material absorvedor na camada de ar, como se 

verifica na Figura 12 (BISTAFA, 2011). 

Ainda segundo esse autor, o material absorvedor não pode formar uma ponte mecânica entre 

os painéis e o absorvedor é fixado no primeiro painel para que ele não fique em contato com o 

segundo painel. Quanto mais espesso possível for o absorvedor, melhor, sendo recomendável 

uma espessura mínima de 15/f, sendo f a menor frequência de interesse.  

Figura 12: PT média em paredes duplas com distâncias diferentes entre painéis montados em caibros 

 

Fonte: BISTAFA, 2011 

Geralmente, as frequências escolhidas para o cálculo da espessura do material absorvente são 

as menores frequências de coincidência ou frequência crítica dos dois painéis (fc1	 e	 fc2), 
calculadas pela Eq. 27. A menor frequência de ressonância (f0) do conjunto massa-ar-massa, 

pode ser obtida pela Eq. 34 (BIES; HANSEN, 2003). 

�y = 80 /�w¢�0a�w�02�/� 							(
�)                         (34) 

Sendo a frequência limite (fl) relacionada à largura da camada entre os painéis (d), calculada 

com expressão Eq. 35 (BIES; HANSEN, 2003). 

�e = �� = ¤¤a 			¥
�¦                          (35) 

Sendo  ρ a massa específica do material (kg/m³); c a velocidade do som no ar (m/s); d o 

espaçamento entre as paredes ou a espessura da cavidade (m); M1 e M2  as massas específicas 

superficiais dos painéis que compõem as paredes (kg/m2). 
O cálculo da perda na transmissão sonora torna-se mais complexo, pois devem ser 

considerados os efeitos de fixação dos painéis, que são determinantes no cálculo da eficiência 

de sua transmissão sonora. Os painéis podem ser fixados em um mesmo caibro ou perfil 
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metálico, por meio de barras resilientes, de modo a reduzir a transmissão de vibrações 

mecânicas, como se observa na Figura 13 (BISTAFA, 2011). 

Figura 13: (a) Painéis fixados em perfis metálicos por meio de barras resilientes; (b) Detalhes da fixação do 
painel em caibro por meio da barra resiliente. 

 

Fonte: BISTAFA, 2011 

A maneira com que se fixa o painel é determinante para se obter a eficiência real de sua 

transmissão sonora.  Há duas formas usuais de ligação entre os painéis, que geram quatro 

possíveis combinações de fixação. Quando o painel é fixado diretamente no caibro ou perfil 

metálico, gera-se uma linha de contato entre esses dois elementos, formando-se a chamada 

fixação em linha. A fixação por meio de barras resilientes é denominada de fixação pontual. 

Com esses dois métodos de fixação são geradas quatro combinações de fixação: linha-linha 

(LL), linha-pontual (LP), pontual-linha (PL) e pontual-pontual (PP) (BIES; HANSEN, 2003). 

Das quatro combinações é excluída da análise a pontual-linha, pois a perda na transmissão a 

ela associada é sempre menor do que a linha-pontual. Ou seja, ao se considerar a fixação 

pontual, melhores resultados são obtidos quando o painel com a maior frequência crítica é 

fixado pontualmente (BISTAFA, 2011). 

Um método simplificado para o cálculo da perda na transmissão sonora em paredes duplas é 

apresentado por Bistafa (2011). Esse método gráfico consiste na determinação das 

coordenadas dos pontos A, B e C e da abscissa do ponto D, por meio de formulação, e na 

estimativa das coordenadas do ponto A’ e da ordenada do ponto D. Esses pontos e suas 

coordenadas podem ser visualizados na Figura 14. Na formulação apresentada, o número 1 é 

associado ao painel que possui a menor frequência crítica, sendo essa frequência no máximo 

igual à frequência crítica do outro painel, ao qual se associa o número 2. 
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Figura 14: Gráfico para estimativa da PT em paredes duplas com painéis fixados no mesmo caibro ou perfil 
metálico 

 

Fonte: Adaptado de BIES; HANSEN, 2003 

Coordenadas do ponto A (f0	,	PTA),	sendo	PTA		encontrado	pela	Eq.	36.	
�z) = 20h{@(�� +��) + 20h{@�y − 48			¥l|¦       (36) 

Coordenadas do ponto B (0,5���, �z�): 
a) Quando não há material absorvedor de som na cavidade, �z� é igual a �z�� dada por: 

�z�� = �z) + 20h{@ /�«w�¬ 2 − 6					¥l|¦          (37) 

b) Quando há material absorvedor de som na cavidade, �z� é dada pelo maior valor entre �z�� e �z��, acrescido de 4, sendo �z�� dada por: 

i. Fixação linha-linha: 

�z�� = 20h{@�� + 10h{@� + 30h{@�j� + 20h{@ ®1 + �0�«ww/0�w�«0w/0¯ − 78      (38) 

ii.  Fixação linha-pontual: 

�z�� = 20h{@(��)� + 40h{@(���) − 99         (39) 

iii.  Fixação pontual-pontual: 

�z�� = 20h{@(��)� + 40h{@(���) + 20h{@ �1 + �0�Gw�w�G0� − 105       (40) 

Coordenadas do ponto C (���, �zj): 
a) Para (��� 	± 	 ���): 
�zj = �z� + 10h{@�� + 6				            (41) 
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b) Para (��� 	± 	 ���):  
�zj = �z� + 10h{@�� + 5h{@�� + 6				           (42) 

Coordenadas do ponto D	(�e, �z²), a perda na transmissão sonora no ponto D é determinada 

graficamente com a frequência limite (�e). 
Sendo f0 a menor frequência de ressonância (Hz); PT a perda na transmissão sonora (dB);       

d o espaçamento entre as paredes (m); M1 e M2 as massas específicas superficiais das paredes 

(kg/m2); fci a frequência crítica do painel i (Hz); bc o espaçamento entre caibros na fixação em 

linha (m); e o espaçamento entre parafusos na fixação pontual (m);ηi o fator de 

amortecimento interno do material do painel i e fl a frequência limite associada ao ponto D 

(Hz).  

Segundo Bies e Hansen (2003), as paredes duplas das montagens podem ter espessuras e 

materiais diferentes, obtendo-se curvas de perda na transmissão sonora diferentes. É 

importante realizar uma análise detalhada via Lei da massa para cada painel, com o objetivo 

de se obter uma análise preliminar do fechamento. 

2.2 Acústica para edificações segundo a norma NBR 15575 (ABNT, 2013) 

De acordo com a norma NBR 15575 (ABNT, 2013), entre os requisitos de desempenho, a 

edificação deve apresentar também o isolamento acústico adequado dos fechamentos 

externos, no que se refere aos ruídos aéreos vindos do exterior da edificação, e isolamento 

acústico adequado entre áreas comuns e privativas. Porém, a NBR 15575 (ABNT, 2013) não 

estabelece critérios de conforto acústico como a máxima intensidade sonora admitida para o 

repouso noturno. Esses critérios são tratados nas normas NBR 10152 (ABNT, 2017) – 

“Acústica – Medição e avaliação de níveis de pressão sonora em ambientes internos das 

edificações” e NBR 10151 (ABNT, 2003) – “Acústica – Medição e avaliação de níveis de 

pressão sonora em ambientes externos às edificações”. Nas Tabelas 2 e 3, apresentam-se os 

níveis de critério de avaliação para ambientes externos (NCA) da norma NBR 10151 (ABNT, 

2003) e os limites estabelecidos para o conforto acústico em ambientes internos da norma 

NBR 10152 (ABNT, 2017), respectivamente. 
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Tabela 2: Nível de critério de avaliação NCA para ambientes externos, em dB(A) 

Tipos de Áreas Diurno Noturno 

Áreas de sítios e fazendas 40 35 

Área estritamente residencial urbana ou de hospitais ou de escolas 50 45 

Área mista, predominantemente residencial 55 50 

Área mista, com vocação comercial e administrativa 60 55 

Área mista, com vocação recreacional 65 55 

Área predominantemente industrial 70 60 
Fonte: ABNT, 2003 

Tabela 3: Níveis de ruído para conforto acústico em alguns ambientes internos, em 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, Sala 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 
Sala de conferências, Cinemas, Sala 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, Templos 40 - 50 
Locais para esporte   
Pavilhões fechados para espetáculos e atividades esportivas 45 - 60 

Fonte: ABNT, 2017 
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Nas edificações, seus materiais, componentes e elementos devem proporcionar isolamento 

acústico entre unidades distintas e entre recintos de uma mesma unidade, quando destinadas 

ao repouso noturno, ao lazer doméstico e ao trabalho intelectual, assegurando conforto 

acústico, em termos de níveis de ruído de fundo transmitido via aérea e estrutural,  

privacidade acústica e em termos de não inteligibilidade da fala (ABNT, 2013). 

Os ruídos contínuos e variáveis, causados por impacto e vibrações de equipamentos, também 

devem atender aos requisitos e critérios da norma NBR 15575 (ABNT, 2013). A verificação 

do desempenho acústico de sistemas de construção (piso, fechamentos e coberturas), feita por 

meio de medições, pode ser realizada em campo ou em laboratório, aplicando-se o método de 

precisão, o método da engenharia e o método simplificado. 

O método de precisão é realizado em laboratório, conforme a norma ISO 10140 (ISO, 2010), 

e determina a isolação sonora de elementos de construção, podendo-se aplicar seu resultado a 

diferentes projetos. Para isso é necessário ensaiar cada painel separadamente para poder 

calcular o isolamento global do conjunto. 

O método de engenharia é realizado em campo, para fachadas, conforme a norma ISO 140-5 

(ISO, 1998), e determina de forma rigorosa o isolamento sonoro global do fechamento 

externo, caracterizando de forma direta o comportamento acústico do sistema. Para paredes 

internas, esse método determina também de forma rigorosa o isolamento sonoro global entre 

unidades autônomas e entre uma unidade e áreas comuns, caracterizando de forma direta o 

comportamento acústico do sistema. 

O método simplificado, realizado em campo, conforme a norma ISO 10052 (ISO, 2004), 

determina e permite obter uma estimativa do isolamento sonoro global do fechamento externo 

(conjunto fachada e cobertura, no caso de casas térreas, e somente fachada nos edifícios 

multi-piso), em situações onde não se dispõe de instrumentação para medir o tempo de 

reverberação, ou quando as condições de ruído de fundo não permitirem obter esse parâmetro. 

2.3 Trabalhos relevantes na área do estudo 

A seguir, são reportados alguns artigos que abordam assuntos relevantes ao tema desta 

dissertação, como a caracterização de materiais por perda na transmissão sonora, seja por 

método analítico, numérico ou experimental. Tais métodos são aplicados a painéis simples 

e/ou painéis de parede dupla. Os artigos apresentados constituem a base teórica da revisão 

bibliográfica como aporte para o desenvolvimento dos objetivos propostos neste trabalho. 
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Elkhessaimi, Tessier-Doyen e Smith (2017) fazem a análise da característica acústica em três 

tipos de placa de gesso, verificando os efeitos da microestrutura sobre a perda na transmissão 

sonora. Em seu trabalho, é utilizado o método experimental de impedância mecânica (MIM), 

como descrito na norma internacional ISO16940 (ISO, 2008). O método analítico da matriz 

de transcorrência (TMM) é utilizado para determinar a perda na transmissão sonora de painéis 

com multicamadas, composto de duas placas de gesso separadas por ar ou lã de vidro. Como 

resultado os autores relatam que a morfologia do cristal formado no gesso realmente contribui 

para melhorar o isolamento, ressaltando que os melhores resultados são observados quando é 

aumenta-se a massa por unidade de área, espessura e fator de carga do processo de fabricação 

da placa. 

Mejdi, Atalla e Ghinet (2015) abordam em seu trabalho a previsão da perda na transmissão 

sonora em painéis do tipo sanduíche com núcleos finos, grossos, rígidos e maciços. O estudo 

é baseado no método dos elementos finitos para prever a perda na transmissão sonora e o fator 

de perda de amortecimento, aplicados a três configurações de painéis. Para validar o seu 

modelo os autores utilizam métodos numéricos, modelos clássicos e dados experimentais. 

Gomes (2015) estuda o comportamento acústico de materiais absorvedores em multicamadas 

pelo fator de absorção através do tubo de impedância, aplicando o método de matriz de 

transferência aplicada no software Matlab. Para a análise experimental, o autor utiliza os 

seguintes materiais: espuma de poliuretano, cortiça e fibra de coco. Observado um melhor 

desempenho em valores globais para as espumas, valores relevantes para a fibra de coco em 

dupla camada e o pior desempenho como absorvedor sonoro para a cortiça. 

Carneal e Fuller (2004) investigam de forma analítica e experimental o controle da 

transmissão de som em sistemas de painel duplo em alumínio com ar entre eles. A técnica 

utilizada foi o controle acústico estrutural ativo (ASAC). Os autores utilizam a perda na 

transmissão como índice de desempenho para que possa ser comparado entre os valores da 

perda na transmissão não controlada teórica e experimental, com os valores do modelo 

analítico aplicado ao controle ativo de sistemas de painel duplo. Assim, os autores observam 

que os melhores resultados são obtidos com os painéis mais rígidos e que a abordagem ASAC 

possibilita melhorar o desempenho de controle. 

Um estudo sobre a perda na transmissão sonora em paredes de alvenaria de tijolo maciço 

cerâmico é realizado por Paixão e Gerges (2004), onde comparam os resultados obtidos de 

forma analítica, numérica e experimental com dados existentes na bibliografia, obtendo 

valores próximos para a simulação numérica e dados experimentais. Observa-se também que 
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o programa desenvolvido seguindo a teoria de placas não reconhece a existência do vale 

devido à ressonância. 

Díaz et al. (2010) elaboram um procedimento numérico para prever a perda na transmissão 

sonora através de uma parede multicamada para frequências que variam de 100 a 5000 Hz. A 

parede é composta de tijolos ocos de concreto leve unidos por argamassa, com revestimentos 

de gesso em ambas as faces. Os autores utilizam o método dos elementos finitos (FEM) com 

dois tipos de fontes de ruídos diferentes, Tipo I – ominidirecional e Tipo II – Fonte de ruído 

de onda plana, a fim de obter uma boa concordância entre os resultados numéricos e 

experimentais. Ainda segundo os autores, os resultados da fonte de ruído Tipo I estão mais 

próximas dos resultados obtidos em testes no laboratório. Conclui-se ainda que o refinamento 

da malha no método de elementos finitos não altera os valores da perda na transmissão. 

Atalla (2014) utiliza três extensões do método da matriz de transferência para modelar a perda 

na transmissão sonora de painéis do tipo sanduíche. No primeiro estudo leva-se em 

consideração o painel sanduíche do tipo honeycomb com parede única e parede dupla. O 

segundo estudo considera os mesmos painéis com vários tipos de excitações. Por fim, são 

considerados painéis sanduíche honeycomb com links mecânicos. Concluindo, o autor 

compara os resultados dos métodos utilizados com o método elementos finitos, observando 

que o método aplicado permite previsões precisas da perda média na transmissão sonora com 

um método simples. 

Adriano, Ribas e Souza (2014) analisam os painéis de fechamentos simples e em 

multicamadas, utilizando um software próprio denominado SIRIUS, onde é implementada a 

Lei da massa e um método gráfico para a análise da perda na transmissão sonora. Avaliam 

dois tipos de fechamentos, painel simples de placa cimentícia e painel em multicamadas de 

placa cimentícia com material fonoabsorvedor. Em seus resultados, o autor relata que os 

fechamentos em multicamadas intermediados com material fonoabsorvedor apresentam 

maiores valores da perda na transmissão sonora do que os valores de painéis simples. 

Concluindo que a ferramenta computacional desenvolvida permite analisar rapidamente os 

sistemas de fechamento pela perda na transmissão sonora.  

Ribas (2013) propõe um método para avaliação do desempenho térmico e acústico de 

edificações aplicado a sistemas de fechamentos. Além do desempenho térmico e análise 

acústica pelo tempo de reverberação, a autora faz a estimativa da perda na transmissão sonora 

dos sistemas de fechamento aplicando-se a Lei da massa e um método gráfico para painéis 

simples e em multicamadas. Nesse estudo, são utilizados painéis simples e varias 
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combinações de painéis em multicamadas compostos por materiais como placa cimentícia 

(PLC), gesso acartonado (GEA), pré-moldado de concreto (PMC), concreto celular 

autoclavado (CCA), poliestireno expandido (EPS), lã de vidro (LVI) e alvenaria de tijolo 

cerâmico (ATC). Por fim, a autora conclui que o método aplicado possibilita uma avaliação 

preliminar de parâmetros relevantes para a definição de sistemas de fechamento, ressaltando 

que os painéis de fechamento em multicamadas, intermediados com lã de vidro, apresentam 

uma melhora no desempenho entre 12% a 18% se comparado a painéis simples. 
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3 METODOLOGIA 

O modelo computacional proposto neste trabalho é elaborado com objetivo de proporcionar 

ao usuário um método rápido e simples de obter valores da perda na transmissão sonora de 

painéis simples e duplos. Para isso, são utilizadas as equações da Lei da massa e de um 

Método gráfico, dividindo-se o trabalho em três etapas: Equacionamento, Modelo 

Computacional (Software) e Validação do Modelo. 

3.1 Equacionamento 

A teoria aplicada neste trabalho é baseada nos métodos para determinar a perda na 

transmissão sonora apresentados por Bies, Hansen (2003) e Bistafa (2011). Assim, nos 

painéis simples foram aplicados a Lei da massa e o Método gráfico. E nos painéis duplos com 

ou sem material absorvedor entre eles, foi aplicado o Método gráfico. Na Figura 15 é 

apresentado o painel simples (a), painel duplo sem absorvedor (b) e o painel duplo com 

absorvedor sonoro. 

Figura 15: Painel simples (a); Painel duplo sem absorvedor (b); Painel duplo com absorvedor sonoro (c) 

 

                             (a) (b)   (c) 

Fonte: O autor, 2018 

3.1.1 Painel simples 

A Lei da massa aplicada a painéis simples (isotrópicos e ortotrópicos) possibilita a análise da 

perda na transmissão sonora na região controlada pela massa. A frequência utilizada nessa 

região tem inicio a partir do dobro da primeira frequência de ressonância (2fr) e finaliza na 

metade da frequência crítica (fc/2) do painel. O fluxograma apresentado na Figura 16 descreve 

a sequência do equacionamento para a programação do modelo computacional.  
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Figura 16: Fluxograma para determinação da perda na transmissão sonora em painéis simples pela Lei da massa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor, 2018 

O Método gráfico aplicado a painéis simples é baseado na região controlada pela coincidência 

juntamente com a Lei da massa. O equacionamento adotado pode ser visualizado na Figura 

17. 

A frequência de encontro (�b) é o encontro das retas que se estendem a partir de PTA 

(extensão pela Lei da massa pela Eq.21) e PTB (extensão após PTB pela Eq. 30). Igualando 

essas equações obtém-se a frequência de encontro das retas (�b) em função da frequência 

crítica e do amortecimento do material, como se pode observar na Eq. 43.  

�b = �G³ ∗ 10xy,�							(
�)          (43) 

Alguns materiais apresentam elevadas frequências de encontro. Sendo assim, a frequência de 

encontro no modelo computacional foi limitada no máximo a 64.000 Hz, como pode ser 

visualizado no fluxograma apresentado na Figura 17. 

 

 

Lei da Massa 

Entrada de dados: Módulo de Elasticidade (E), Coeficiente de 
Poisson (ν), Massa específica (ρ), Amortecimento (η), 

Comprimento (a), Largura (b) e Espessura (t) do material. 

� = 	;
Cálculo da massa específica superficial � = 	;  | =	^µ 12(1 − ¶�)⁄ 	 Cálculo da rigidez à flexão do painel: 

Cálculo da perda na transmissão sonora:                                     �z = 20 log(��) − 47l|, para frequências na banda de oitava. 

Geração do gráfico e/ou relatório 

Cálculo das frequências naturais, �*F,} =	 �~�� / _²f0 + �²�02 , nos modos: (1,1), (1,2), (1,3),  

(2,1),  (2,2), (2,3), (3,1), (3,2) e (3,3).   
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Figura 17: Fluxograma para determinar a perda na transmissão sonora em painéis simples pelo Método gráfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor, 2018 

Método Gráfico – Painel Simples 

Entrada de dados: Módulo de elasticidade (E), Coeficiente de 
Poisson (ν), Massa específica (ρ), Amortecimento (η), 

Comprimento (a), Largura (b) e Espessura (t) do material 

Cálculo da massa específica superficial:     � = 	; | =	^µ 12(1 − ¶�)⁄ 	 Cálculo da rigidez à flexão do painel: 

Cálculo das frequências naturais, �*F,} =	 �~�� / _²f0 + �²�02 , nos modos: (1,1), (1,2), (2,2), 

(1,3), (2,3) e (3,3).   

Geração do gráfico e/ou relatório 

Cálculo da frequência crítica: �� = �0� ~��  

Cálculo da frequência de encontro: �b = �G³ ∗ 10xy,� 

�b ≤ 64.000	
� Sim Não 

�z) = 20h{@(���) − 54 

Cálculo de �z): �z� = 20h{@(���)+ 10h{@(�) − 45 

Cálculo de �z�: 

Cálculo da perda na transmissão sonora 
na extensão de PTA pela Lei da Massa: �z = 20 log(� ∗ 64.000) − 47	l| 

Cálculo da perda na transmissão sonora 
após PTB:  �z = 20 log(� ∗ 64.000) +10 log /� ¹T.yyy�G 2 − 45	l| 

Cálculo da perda na transmissão 
sonora de encontro:                               �zb = 20 log(� ∗ �b) − 47	l| 
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3.1.2 Painel duplo 

O painel em multicamadas considerado neste trabalho é composto de dois painéis simples, 

contendo uma camada de ar, ou uma camada de ar mais material fonoabsorvente entre os 

painéis.  

Nesse tipo de configuração adota-se uma combinação de resultados referente ao conjunto de 

massa-ar-massa quando se aplica o Método gráfico, obtendo-se os pontos (f0, PTA),         

(0,5fc1, PTB), (fc2, PTC) e (fL, PTD), conforme a Figura 9. O fluxograma que apresenta a 

sequência do equacionamento adotado para obtenção desses pontos pode ser visualizado na 

Figura 18. 

Figura 18: Fluxograma para determinar a perda na transmissão sonora em painéis duplos pelo Método gráfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

       

Método Gráfico – Painel Duplo 

Entrada de dados referentes aos painéis: Módulo de elasticidade (E), Coeficiente de 
Poisson (ν), Massa específica (ρ), Amortecimento (η), Comprimento (a), Largura (b), 

Espessura (t) do material e distância entre painéis (d). 

Cálculo da massa específica superficial: �� =	;�� 
Cálculo da rigidez à flexão do painel: |� =	^��µ 12(1 − ¶��)⁄  

Cálculo da frequência crítica: 

 ��� = �0� ~�w�w  

Cálculo da menor frequência de ressonância: �y = 80º(�� +��) l����⁄  

Cálculo da massa específica superficial: �� =	;�� 
Cálculo da rigidez à flexão do painel: |� =	 �̂�µ 12(1 − ¶��)⁄  

Cálculo da frequência crítica: 

 ��� = �0� ~�0�0  

Cálculo da frequência Limite: �» = ¤¤a  

Painel 1 Painel 2

Cálculo da perda na transmissão sonora no ponto A:                                                  �z) = 20h{@(�� +��) + 20h{@(�y) − 48 

Continua 
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Material 
Absorvedor 

Sim Não 

Continuação 

Cálculo da perda na transmissão sonora no ponto B: 

 �z�� = 20h{@(��)� + 40h{@(���) + 20h{@ �1 + �0�Gw�w�G0� − 105 

Ligação 
Linha-Linha 

Ligação 
Linha-Ponto 

Sim 

Sim Não 

Cálculo da perda na transmissão 
sonora no ponto B:                          �z�� = �z) + 20h{@(��� �y⁄ ) − 6 

Cálculo da perda na transmissão sonora no ponto B: 

 �z�� = 20h{@(��)� + 40h{@(���) − 99 

Não 

Cálculo da perda na transmissão sonora no ponto B: 

 �z�� = 20h{@(��) + 10h{@(�) + 30h{@(���) +20h{@ ®1 + �0�Gww 0⁄
�w�G0w 0⁄ ¯ − 78 

Ligação Ponto - Ponto 

Cálculo da perda na transmissão sonora no ponto B: �z�� = �z) + 20h{@(��� �y⁄ ) − 6 

�z�� > �z�� 
Sim Não 

�z� = �z�� �z� = �z�� 

Cálculo da perda na transmissão no ponto D: �z² = 59,794 ∗ h{@ /�¼�¬2 + �z) 

Continua 
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Fonte: O autor, 2018 

Para Bies e Hansen (2003) e Bistafa (2011), os valores da frequência em A’ (fA’ ) (Figura 14), 

perda na transmissão sonora em A’ (PTA’ ) e perda na transmissão sonora no ponto D (PTD) 

são encontrados graficamente, ou seja, após se obterem os valores da menor frequência de 

ressonância (f0), frequência crítica do painel 1 (fc1), frequência crítica do painel 2 (fc2), 

frequência limite (fL), perda na transmissão em A (PTA), B (PTB) e C (PTC), devendo-se então 

aplicá-los ao gráfico em escala logarítmica para se determinarem os valores de fA’ , PTA’  e 

PTD.  

Neste trabalho, esses valores são determinados a partir das equações 44, 45 e 46. 

�)½ =	10¾
¿À,ÁÀ�∗ZÂÃ(E¬)ÄwÀ,À�w∗ZÂÃÅEG00 ÆÄÇÈÉÊÇÈË�À,ÌÍ� Î

         (44) 

�z)½ = 59,794 ∗ h{@ /�ÉÏ�¬ 2 + �z)          (45) 

�z² = 59,794 ∗ h{@ /�¼�¬2 + �z)          (46) 

��� = ��� 
Sim Não 

Cálculo da perda na transmissão 
sonora no ponto C:                          �zj� = �z� + 10h{@(��) + 6 

 

Cálculo da perda na transmissão 
sonora no ponto C:                          �zj� = �z� + 10h{@(��) +5h{@(��) + 6 

 

Continuação 

Cálculo da frequência no ponto A’: 

 �)½ =	10¾
¿À,ÁÀ�∗ZÂÃ(E¬)ÄwÀ,À�w∗ZÂÃÅEG00 ÆÄÇÈÉÊÇÈË�À,ÌÍ� Î

 

Cálculo da perda na transmissão sonora no ponto A’:                                               �z)½ = 59,794 ∗ h{@ /�ÉÏ�¬ 2 + �z) 

Geração do gráfico e/ou relatório 
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As equações 44, 45 e 46 são obtidas a partir do valor de acréscimo por banda de oitava, 

conforme pode-se observar na curva apresentada na Figura 14. A reta do ponto A ao ponto D 

cresce 18 dB por banda de oitava e a reta do ponto A’ ao ponto B acresce 6 dB por banda de 

oitava. As equações estão em função da frequência de ressonância, frequência crítica do 

painel 2, frequência no ponto A’, frequência limite, e perda na transmissão em A (PTA) e B 

(PTB).  

3.2 Modelo computacional 

O modelo computacional é desenvolvido em linguagem Java, utilizando a plataforma 

NetBeans e o banco de dados sqLite. A linguagem Java é baseada na programação orientada a 

objetos (OOP), facilitando o desenvolvimento do software, bem como sua utilização em 

vários tipos de sistemas operacionais. 

Além do equacionamento descrito, são definidos alguns pré-requisitos para o 

desenvolvimento do software, tais como: 

• Possuir interface intuitiva; 

• Possibilitar manusear os dados dos materiais utilizados nos painéis; 

• Possibilitar salvar as análises realizadas; 

• Possibilitar gerar gráficos; 

• Possibilitar gerar relatório de dados. 

Considerando o equacionamento proposto e esses pré-requisitos, é desenvolvido o modelo 

computacional para a análise do desempenho acústico de painéis simples e painel em 

multicamadas. Observa-se na Figura 19 a interface principal do software de cálculo da perda 

na transmissão sonora, chamado PERDA NA TRANSMISSÃO SONORA. 
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Figura 19: Interface principal – PERDA NA TRANSMISSÃO SONORA 

 

Fonte: O autor, 2018 

A parte superior da tela (Figura 19), região contornada na cor azul e traço contínuo, contém os 

campos que possibilitam a montagem de novas análises. Tais como: Nome da Análise, Tipo 

de Painel, Método de Análise, Tipo de Ligação, Material do primeiro painel, Material 

Absorvente, Material do segundo painel, Espessuras e Dimensões do painel. 

O programa é desenvolvido para orientar o usuário durante a montagem da análise. Assim, 

dependendo do tipo de painel escolhido, alguns campos são desativados, direcionando o 

usuário conforme as opções escolhidas. 

A parte inferior da tela (Figura 19), região contornada em vermelho e traço não contínuo, 

contém a lista de configurações salvas, campos de seleção para comparação e botões de 

comando: Salvar nova análise, Limpar campos, Excluir análise, Gerar gráfico e Gerar 

relatório de dados. Nessa região é possível manipular os nomes das análises e selecioná-las 

para se compararem os resultados em gráfico ou no relatório de dados. 

Durante a montagem da análise, é necessário proceder à escolha do material. Ao clicar no 

botão “Selecionar” da janela principal, abre-se a interface secundária “Selecione o Material”, 

que possibilita a manipulação de dados dos materiais utilizados nos painéis. Essa janela pode 

ser visualizada na Figura 20. 
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Figura 20: Interface secundária para selecionar os materiais 

 

Fonte: HASSAN, 2009; RIBAS, 2013; O autor, 2018 

Visualizam-se, na Figura 20, alguns materiais mais comumente aplicados na construção civil 

já cadastrados no banco de dados. Observam-se, também, os botões de comando que 

possibilitam a manipulação de dados, que permitem a inserção de outros materiais na base de 

dados do programa: Incluir, Excluir, Alterar, Salvar, Cancelar, Selecionar e Fechar.  

3.3 Validação do modelo 

Nessa etapa, o software foi testado repetidas vezes para verificar o funcionamento correto de 

todas as funcionalidades. E, para isso, foram utilizados os painéis e materiais avaliados por 

Ribas (2013).  

As propriedades dos materiais dos painéis e da alvenaria de tijolo cerâmico, tais como o 

módulo de elasticidade (^), a massa específica (;), o fator de amortecimento interno (�) e o 

coeficiente de Poisson (Ð), relevantes na análise acústica, são mostradas na Tabela 4.  

Tabela 4: Materiais utilizados nos painéis avaliados 

Materiais dos painéis E (N/m²) ρ (kg/m³) η ν 

Alvenaria de tijolo cerâmico revestida 
com argamassa 

1,62 x 1010 1890 0,005 0,15 

Concreto celular autoclavado 1,35 x 109 500 0,015 0,15 

Gesso acartonado  2,00 x 109 750 0,006 0,20 

Poliestireno expandido com argamassa 
projetada  

2,50 x 106 960 0,005 0,08 

Placa cimentícia 1,20 x 108 1330 0,005 0,20 

Pré-moldado de concreto maciço 2,30 x 1010 2400 0,020 0,20 
Fonte: SALES, 2001; BIES; HANSEN, 2003; RIBAS, 2013. 
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Os materiais apresentados na Tabela 4 são aplicados nos painéis simples e analisados 

aplicando a Lei da massa e o Método gráfico. Em seguida, as análises em painéis duplos são 

realizadas somente pelo Método gráfico, utilizando configurações com os mesmos materiais 

dos painéis simples. Nas Tabelas 5, 6, 7 e 8 mostram-se as configurações dos painéis duplos 

que são utilizados na validação, sendo PLC a placa cimenticía, GEA o gesso acartonado, 

PMC o pré-moldado de concreto maciço, CCA o concreto celular autoclavado e EPS o 

poliestireno expandido com argamassa projetada, e colocando-se entre parênteses a espessura 

de cada camada que compõe os painéis, em milímetros. 

Tabela 5: Configurações de painéis duplos com painéis iguais sem absorvedor 

Painéis duplos com materiais iguais sem absorvedor 

Configurações Espessura (m) 
PLC(10)-ar(75)-PLC(10) 0,010 0,075 0,010 
PLC(12)-ar(90)-PLC(12) 0,012 0,090 0,012 
GEA(12,5)-ar(75)-GEA(12,5) 0,0125 0,075 0,0125 
GEA(15)-ar(90)-GEA(15) 0,015 0,090 0,015 
PMC(75)-ar(75)-PMC(75) 0,075 0,075 0,075 
CCA(100)-ar(75)-CCA(100) 0,100 0,075 0,100 
EPS(100)-ar(75)-EPS(100) 0,100 0,075 0,100 

Fonte: RIBAS, 2013 

Tabela 6: Configurações de painéis duplos com painéis iguais com absorvedor 

Painéis duplos com materiais iguais com absorvedor 

Configurações Espessura (m) 
PLC(10)-LVI(50)-ar(25)-PLC(10) 0,010 0,050 0,025 0,010 
PLC(12)-LVI(50)-ar(40)-PLC(12) 0,012 0,050 0,040 0,012 
GEA(12,5)-LVI(50)-ar(25)-GEA(12,5) 0,0125 0,050 0,025 0,0125 
GEA(15)-LVI(50)-ar(40)-GEA(15) 0,015 0,050 0,040 0,015 
PMC(75)-LVI(50)-ar(25)-PMC(75) 0,075 0,050 0,025 0,075 
CCA(100)-LVI(50)-ar(25)-CCA(100) 0,100 0,050 0,025 0,100 
EPS(100)-LVI(50)-ar(25)-EPS(100) 0,100 0,050 0,025 0,100 

Fonte: RIBAS, 2013 
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Tabela 7: Configurações de painéis duplos com painéis diferentes sem absorvedor 

Painéis duplos com materiais diferentes sem absorvedor 

Configurações Espessura (m) 
PLC(10)-ar(75)-GEA(12,5) 0,010 0,075 0,0125 
PLC(12)-ar(90)-GEA(15) 0,012 0,090 0,015 
PMC(75)-ar(75)-PLC(10) 0,075 0,075 0,010 
PMC(75)-ar(75)-GEA(12,5) 0,075 0,075 0,0125 
CCA(100)-ar(75)-PLC(10) 0,100 0,075 0,010 
CCA(100)-ar(75)-GEA(12,5) 0,100 0,075 0,0125 
EPS(100)-ar(75)-PLC(10) 0,100 0,075 0,010 
EPS(100)-ar(75)-GEA(12,5) 0,100 0,075 0,0125 

Fonte: RIBAS, 2013 

Tabela 8: Configurações de painéis duplos com painéis iguais sem absorvedor 

Painéis duplos com materiais diferentes com absorvedor 

Configurações Espessura (m) 
PLC(10)-LVI(50)-ar(25)-GEA(12,5) 0,010 0,050 0,025 0,0125 
PLC(12)-LVI(50)-ar(40)-GEA(15) 0,012 0,050 0,040 0,015 
PMC(75)-LVI(50)-ar(25)-PLC(10) 0,075 0,050 0,025 0,010 
PMC(75)-LVI(50)-ar(25)-GEA(12,5) 0,075 0,050 0,025 0,0125 
CCA(100)-LVI(50)-ar(25)-PLC(10) 0,100 0,050 0,025 0,010 
CCA(100)-LVI(50)-ar(25)-GEA(12,5) 0,100 0,050 0,025 0,0125 
EPS(100)-LVI(50)-ar(25)-PLC(10) 0,100 0,050 0,025 0,010 
EPS(100)-LVI(50)-ar(25)-GEA(12,5) 0,100 0,050 0,025 0,0125 

Fonte: RIBAS, 2013 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Neste capitulo são abordados os resultados obtidos com o software desenvolvido, utilizando 

os materiais e métodos mencionados no Capitulo 3. A aplicação de dados para análise da 

perda na transmissão sonora foi dividida em cinco partes, que compreendem as análises em: 

painéis simples (Lei da massa e Método gráfico), painéis duplos com materiais iguais sem 

absorvedor, painéis duplos com materiais iguais com absorvedor, painéis duplos com 

materiais diferentes sem absorvedor e painéis duplos com materiais diferentes com 

absorvedor (Método gráfico).  

A análise dos resultados é comparativa e, desse modo, são apresentados para cada grupo de 

painéis os valores da perda na transmissão para cada painel. Primeiramente são apresentados 

os valores da perda na transmissão dos painéis estudados por Ribas (2013), em seguida os 

resultados encontrados com o software. 

4.1 Painel simples – Lei da Massa 

Os dados utilizados para comparação de resultados podem ser visualizados na Tabela 9. 

Aplicando os mesmos materiais e características utilizados por Ribas (2013), apresentados na 

Tabela 4, obtêm-se os resultados da perda na transmissão sonora para painéis simples pela Lei 

da Massa, que podem ser visualizados na Tabela 10.  

Tabela 9: Valores da perda na transmissão sonora em painéis simples pela Lei da Massa, utilizados na validação 
do software 

Material e espessura (mm) 

Frequência (Hz) 

125 250 500 1000 2000 4000 

Perda na transmissão sonora pela Lei da massa (dB) 

PLC(10) 17 23 29 35 41 47 

PLC(12) 19 25 31 37 43 49 

PLC(100) 37 43 49 55 61 67 

GEA(12,5) 14 20 26 32 38 44 

GEA(15) 16 22 28 34 40 46 

GEA(100) 32 38 44 50 56 62 

PMC(75) 40 46 52 58 64 70 

PMC(100) 42 49 54 60 66 72 

CCA(100) 29 35 41 47 53 59 

CCA(275) 37 44 49 55 61 67 

EPS(100) 34 41 46 52 58 64 

ATC(150) 44 50 56 62 68 74 

Fonte: RIBAS, 2013 
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Tabela 10: Resultados da perda na transmissão sonora em painéis simples pela Lei da Massa, obtidos pelo 
software 

Material e 
espessura (mm) 

Frequência (dB) 

125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000 32000 64000 

Perda na transmissão sonora pela Lei da massa (dB) 

PLC(10) 17 23 29 35 41 48 54 60 66 72 

PLC(12) 19 25 31 37 43 49 55 61 67 73 

PLC(100) 37 43 49 55 61 68 74 80 86 92 

GEA(12,5) 14 20 26 32 38 44 51 57 63 69 

GEA(15) 16 22 28 34 40 46 52 58 64 70 

GEA(100) ----- ----- 44 51 57 63 69 75 81 87 

PMC(75) ----- ----- 52 58 64 70 76 82 88 94 

PMC(100) ----- ----- ----- 61 67 73 79 85 91 97 

CCA(100) ----- ----- 41 47 53 59 65 71 77 83 

CCA(275) ----- ----- ----- 56 62 68 74 80 86 92 

EPS(100) 35 41 47 53 59 65 71 77 83 89 

ATC(150) ----- ----- ----- 62 68 74 80 86 92 98 

Fonte: O autor (2018) 

Comparando os resultados das Tabelas 9 e 10, verifica-se que os valores da perda na 

transmissão sonora entre 125 Hz a 4000 Hz são praticamente idênticos, mostrando menos de 

0,5% de diferença. Essa diferença está associada ao arredondamento dos valores finais, os 

valores que apresentam essa diferença estão assinalados na cor amarela (negrito) na Tabela 

10. Como a lei da massa inicia em duas vezes a menor frequência de ressonância do painel, 

algumas análises não apresentaram valores para comparação, cujas células estão demarcadas 

na cor cinza (linha tracejada).  

Além dos resultados apresentados, o software proporciona a análise em forma de gráficos, 

como podem ser visualizados na Figura 21, em que são mostrados os valores da perda na 

transmissão sonora para os painéis simples PLC(100), GEA(12,5) e ATC(150) em função da 

frequência. 
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Figura 21: Perda na transmissão sonora pela Lei da massa para PLC(100), GEA(12,5) e ATC(150) 

 

Fonte: O autor, 2018 

4.2 Painel simples – Método Gráfico 

Visualizam-se, nas Tabelas 11 e 12, os valores da perda na transmissão sonora obtidos pelo 

Método gráfico aplicado em painéis simples.  

Tabela 11: Valores da perda na transmissão sonora em painéis simples pelo Método gráfico, utilizados na 
validação do software 

Material e 
espessura (mm) 

Frequência no 
ponto A (Hz) 

Frequência no 
ponto B (Hz) 

PTA (dB) PTB (dB) 
Queda da PT 

(dB) 

PLC(10) 10579 21158 

55 41 14 PLC(12) 8816 17631 

PLC(100) 1058 2116 

GEA(12,5) 1557 3113 

35 22 13 GEA(15) 1297 2595 

GEA(100) 195 389 

PMC(75) 137 274 
40 32 8 

PMC(100) 103 205 

CCA(100) 195 390 
32 23 9 

CCA(275) 71 142 

EPS(100) 6335 12670 68 54 14 

ATC(150) 73 146 38 24 14 

Fonte: RIBAS, 2013 
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Tabela 12: Resultados da perda na transmissão sonora em painéis simples pelo Método gráfico, obtidos pelo 
software 

Material e  
espessura (mm) 

Frequência no 
ponto A (Hz) 

Frequência no 
ponto B (Hz) 

PTA (dB) PTB (dB) 
Queda da PT 

(dB) 

PLC(10) 10579 21158 

56 41 15 PLC(12) 8816 17632 

PLC(100) 1058 2116 

GEA(12,5) 1557 3114 

36 22 14 GEA(15) 1297 2595 

GEA(100) 195 389 

PMC(75) 137 274 
41 32 9 

PMC(100) 103 205 

CCA(100) 195 390 
33 23 10 

CCA(275) 71 142 

EPS(100) 6335 12670 69 54 15 

ATC(150) 73 146 39 24 15 

Fonte: O autor, 2018 

Verifica-se que os valores comparados entre as Tabelas 11 e 12, apresentam menos de 1,5% 

de diferença, demarcados em amarelo (negrito) na Tabela 12. Na Figura 22 apresenta-se a 

representação gráfica dos valores da perda na transmissão sonora pelo Método gráfico (MG) 

aplicado aos painéis simples PLC(100), GEA(12,5) e ATC(150), sendo que a linha tracejada 

representa a extensão da Lei da massa a partir do ponto ‘A’ de cada material.  

Figura 22: Perda na transmissão sonora pelo Método gráfico aplicado aos painéis PLC(100), GEA(12,5) e 
ATC(150) 

 

Fonte: O autor, 2018 
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O software fornece relatórios com os dados do painel, frequências naturais e perdas na 

transmissão sonora. Nos apêndices I e II apresentam-se os relatórios da perda na transmissão 

sonora, em função da frequência, referentes à parede em ATC(150), aplicando a Lei da massa 

e o Método gráfico, respectivamente. 

4.3 Painel duplo 

Os resultados da perda na transmissão sonora em painéis duplos foram divididos em quatro 

partes, onde são apresentados os valores utilizados na comparação e os resultados obtidos por 

meio do modelo computacional. Em seguida é apresentado um exemplo de gráfico gerado 

para o painel duplo. 

No nome da configuração dos painéis estão indicados o tipo de material e espessuras do 

primeiro painel, material absorvedor (quando houver), ar e material do segundo painel. Foram 

adotados os valores de 0,6 m de largura e 0,6 m de comprimento para todas as configurações 

de painéis duplos. 

4.3.1 Painel duplo com materiais iguais – Sem absorvedor sonoro 

Na Tabela 13 são apresentados os valores tomados como base para a comparação com os 

resultados obtidos por meio do software desenvolvido, mostrados na Tabela 14.  

Tabela 13: Valores da perda na transmissão sonora em painéis duplos com materiais iguais e sem absorvedor - 
Frequências em Hertz (Hz) e as perdas na transmissão sonora em (dB). 

Configuração dos painéis f0 PTA fC1 = fC2 

Tipo de fixação dos painéis 

fL PTD Linha-Linha Linha-Ponto Ponto-Ponto 

PTB PTC 

PLC(10)-ar(75)-PLC(10) 114 22 21158 61 32 733 69 

PLC(12)-ar(90)-PLC(12) 95 22 17631 61 32 611 69 

GEA(12,5)-ar(75)-GEA(12,5) 136 20 3113 41 14 733 63 

GEA(15)-ar(90)-GEA(15) 113 20 2595 41 14 611 63 

PMC(75)-ar(75)-PMC(75) 31 33 274 46 26 733 114 

CCA(100)-ar(75)-CCA(100) 59 27 390 38 16 733 91 

EPS(100)-ar(75)-EPS(100) 42 30 12670 74 45 733 103 

Fonte: RIBAS, 2013 
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Tabela 14: Resultados obtidos da perda na transmissão sonora em painéis duplos com materiais iguais e sem 
absorvedor sonoro - Frequências em Hertz (Hz) e as perdas na transmissão sonora em (dB). 

Configuração dos painéis f0 PTA fC1 = fC2 

Tipo de fixação dos painéis 

fL  PTD Linha-Linha Linha-Ponto Ponto-Ponto 

PTB PTC 

PLC(10)-ar(75)-PLC(10) 113 22 21158 61 32 733 70 

PLC(12)-ar(90)-PLC(12) 94 22 17632 61 32 611 70 

GEA(12,5)-ar(75)-GEA(12,5) 135 20 3114 41 14 733 64 

GEA(15)-ar(90)-GEA(15) 112 20 2595 41 14 611 64 

PMC(75)-ar(75)-PMC(75) 31 33 274 46 26 733 115 

CCA(100)-ar(75)-CCA(100) 58 27 390 38 16 733 93 

EPS(100)-ar(75)-EPS(100) 42 30 12670 74 45 733 104 

Fonte: O autor, 2018 

Verifica-se que o Método gráfico aplicado no software apresenta poucas variações nos 

resultados da primeira frequência de ressonância (F0) e na perda na transmissão sonora no 

ponto “D”, menos de 1,5% de diferença onde está assinalado na cor amarela (negrito). Pode-

se afirmar que essa diferença está associada à aproximação de valores para a primeira 

frequência de ressonância. A diferença de resultados no ponto “D” é associada ao modo como 

é obtido graficamente na literatura, conforme Bies e Hansen (2003) e Bistafa (2013), neste 

trabalho, que foi determinado pela Eq. 46. 

O gráfico correspondente a painéis duplos com mesmo material, sem absorvedor sonoro, 

como o PLC(12)-ar(90)-PLC(12), pode ser visualizado na Figura 23. 

Figura 23: Perda na transmissão sonora do painel duplo de materiais iguais, sem absorvedor sonoro:         
PLC(12)-ar(90)-PLC(12) 

 

Fonte: O autor, 2018 
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Esse tipo de configuração de painel duplo apresenta quase nenhum ganho na perda na 

transmissão sonora em relação a extensão da Lei da massa, cerca de 0,2 dB. Isso porque é 

considerado somente ar nos 90 mm entre os painéis de PLC. O relatório da configuração 

PLC(12)-ar(90)-PLC(12) pode ser visualizado no apêndice III. 

4.3.2 Painel duplo com materiais iguais – Com absorvedor sonoro 

Acrescentando absorvedor sonoro entre os painéis duplos com materiais iguais obtêm-se os 

resultados apresentados na Tabela 16, que são comparados com os valores da Tabela 15.  

Tabela 15: Valores da perda na transmissão sonora em painéis duplos com materiais iguais com absorvedor 
sonoro - Frequências em Hertz (Hz) e as perdas na transmissão sonora em (dB). 

Configuração dos painéis f0 PTA fC1 = fC2 

Tipo de fixação dos painéis 

fL PTD Linha-Linha Linha-Ponto Ponto-Ponto 

PTB PTC PTB PTC PTB PTC 

PLC(10)-LVI(50)-ar(25)-PLC(10) 114 22 21158 82 54 88 59 88 59 733 69 

PLC(12)-LVI(50)-ar(40)-PLC(12) 95 22 17631 81 53 85 57 85 57 611 69 

GEA(12,5)-LVI(50)-ar(25)-GEA(12,5) 136 20 3113 54 27 52 25 52 25 733 63 

GEA(15)-LVI(50)-ar(40)-GEA(15) 113 20 2595 53 26 50 23 50 23 611 63 

PMC(75)-LVI(50)-ar(25)-PMC(75) 31 33 274 46 26 46 26 46 26 733 114 

CCA(100)-LVI(50)-ar(25)-CCA(100) 59 27 390 38 16 38 16 38 16 733 91 

EPS(100)-LVI(50)-ar(25)-EPS(100) 42 30 12670 93 64 89 60 89 60 733 103 

Fonte: RIBAS, 2013 

Tabela 16: Resultados obtidos da perda na transmissão sonora em painéis duplos com materiais iguais e 
absorvedor sonoro - Frequências em Hertz (Hz) e as perdas na transmissão sonora em (dB). 

Configuração dos painéis f0 PTA fC1 = fC2 

Tipo de fixação dos painéis 

fL PTD Linha-Linha Linha-Ponto Ponto-Ponto 

PTB PTC PTB PTC PTB PTC 

PLC(10)-LVI(50)-ar(25)-PLC(10) 113 22 21158 82 54 88 59 88 59 733 70 

PLC(12)-LVI(50)-ar(40)-PLC(12) 94 22 17632 81 53 85 57 85 57 611 70 

GEA(12,5)-LVI(50)-ar(25)-GEA(12,5) 135 20 3114 54 27 52 25 52 25 733 64 

GEA(15)-LVI(50)-ar(40)-GEA(15) 112 20 2595 53 26 50 23 50 23 611 64 

PMC(75)-LVI(50)-ar(25)-PMC(75) 31 33 274 48 29 46 26 46 26 733 115 

CCA(100)-LVI(50)-ar(25)-CCA(100) 58 27 390 42 20 38 16 38 16 733 93 

EPS(100)-LVI(50)-ar(25)-EPS(100) 42 30 12670 93 64 89 60 89 60 733 104 

Fonte: O autor, 2018 

Analisando os resultados da Tabela 16 com os valores da Tabela 15, verifica-se quase 

nenhuma diferença entre os valores, menos de 1,5%, demarcados na cor amarela (negrito). Foi 

adicionado 50 mm de lã de vidro na configuração do painel apresentado na Figura 23, 

denominado agora de PLC(12)-LVI(50)-ar(40)-PLC(12), e o gráfico desse painel pode ser 

visualizado na Figura 24.  
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Figura 24: Perda na transmissão sonora do painel duplo de materiais iguais com absorvedor sonoro:       
PLC(12)-LVI(50)-ar(40)-PLC(12) 

 

Fonte: O autor, 2018 

Quando se utiliza o material absorvedor em painel duplo, deve-se considerar o tipo de fixação 

dos painéis, e, nesse caso, a fixação é linha-linha. Verifica-se ainda na Figura 24, a influência 

do absorvedor sonoro na configuração de painéis duplos. Há um ganho de perda na 

transmissão sonora em PTB, se comparado com a extensão da Lei da massa a partir de PTA, 

apresentada em linha tracejada na cor preta. Essa diferença pode ser verificada ao se 

compararem os gráficos apresentados nas Figuras 23 e 24. O relatório de dados referente ao 

painel PLC(12)-LVI(50)-ar(40)-PLC(12) pode ser visualizado no apêndice IV. 

4.3.3 Painel duplo com materiais diferentes – Sem absorvedor sonoro 

Na Tabela 17 são apresentados os valores tomados como base para a comparação com os 

resultados obtidos por meio do software desenvolvido, Tabela 18. 
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Tabela 17: Valores da perda na transmissão sonora em painéis duplos com materiais diferentes, sem absorvedor 
sonoro - Frequências em Hertz (Hz) e as perdas na transmissão sonora em (dB). 

Configuração dos painéis f0 PTA fC1 fC2 

Tipo de fixação dos painéis 

fL PTD Linha-Linha Linha-Ponto Ponto-Ponto 

PTB PTC 

PLC(10)-ar(75)-GEA(12,5) 125 21 3113 21158 43 26 733 67 

PLC(12)-ar(90)-GEA(15) 105 21 2595 17631 43 26 611 67 

PMC(75)-ar(75)-PLC(10) 84 36 274 21158 40 23 733 93 

PMC(75)-ar(75)-GEA(12,5) 99 37 274 3113 40 24 733 90 

CCA(100)-ar(75)-PLC(10) 91 27 390 21158 34 17 733 82 

CCA(100)-ar(75)-GEA(12,5) 105 28 390 3113 33 17 733 79 

EPS(100)-ar(75)-PLC(10) 86 31 12670 21158 69 52 733 87 

EPS(100)-ar(75)-GEA(12,5) 101 33 3113 12670 56 39 733 85 

Fonte: RIBAS, 2013 

Tabela 18: Resultados obtidos da perda na transmissão sonora em painéis duplos com materiais diferentes, sem 
absorvedor sonoro - Frequências em Hertz (Hz) e as perdas na transmissão sonora em (dB). 

Configuração dos painéis f0 PTA fC1 fC2 

Tipo de fixação dos painéis 

fL PTD Linha-Linha Linha-Ponto Ponto-Ponto 

PTB PTC 

PLC(10)-ar(75)-GEA(12,5) 125 21 3114 21158 43 26 733 67 

PLC(12)-ar(90)-GEA(15) 104 21 2595 17632 43 26 611 67 

PMC(75)-ar(75)-PLC(10) 83 36 274 21158 40 23 733 93 

PMC(75)-ar(75)-GEA(12,5) 98 37 274 3114 40 24 733 90 

CCA(100)-ar(75)-PLC(10) 90 27 390 21158 34 17 733 82 

CCA(100)-ar(75)-GEA(12,5) 104 28 390 3114 33 17 733 79 

EPS(100)-ar(75)-PLC(10) 85 31 12670 21158 69 52 733 87 

EPS(100)-ar(75)-GEA(12,5) 100 32 3114 12670 56 39 733 84 

Fonte: O autor, 2018 

Em painéis duplos com materiais diferentes, a frequência crítica de cada painel deve ser 

considerada. E o Método gráfico é aplicado considerando-se fC1 ≤ fC2. Desse modo, os painéis 

duplos que não atenderem esse requisito devem ter a ordem de montagem invertida, e isso 

pode ser observado nas Tabelas 17 e 18, em que os painéis que foram alterados estão 

destacados na cor azul (negrito). O software desenvolvido identifica e faz a inversão dos 

painéis automaticamente, porém o nome da configuração continua o mesmo. 

Comparando os resultados das Tabelas 17 e 18, verifica-se uma diferença de menos de 1% 

nos resultados apresentados nas células preenchidas em amarelo. Para os outros valores 

apresentados não houve variação.  

As montagens de painéis duplos com materiais diferentes sem absorvedor sonoro, utilizados 

para a validação do software, apresentaram valores da perda na transmissão no ponto “B” 
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abaixo da perda na transmissão sonora calculada pela Lei da massa estendida a partir do ponto 

“A” e na mesma frequência do ponto “B”, impossibilitando a análise gráfica. Esses valores e a 

inversão dos materiais podem ser visualizados no relatório da configuração               

EPS(100)-ar(75)-GEA(12,5), apresentado no apêndice V. 

4.3.4 Painel duplo com materiais diferentes – Com absorvedor sonoro 

Os painéis duplos com materiais diferentes com absorvedor sonoro seguem a mesma regra de 

inversão dos materiais relatada na configuração anterior. Essas configurações, em que os 

materiais foram invertidos, estão destacadas em azul (negrito) nas Tabelas 19 e 20.  

Tabela 19: Valores da perda na transmissão sonora em painéis duplos com materiais diferentes, com absorvedor 
sonoro - Frequências em Hertz (Hz) e as perdas na transmissão sonora em (dB). 

Configuração dos painéis f 0
 

P
T A

 

f C
1 

f C
2 

Tipo de fixação dos painéis 

f L
 

P
T D

 

Linha-Linha Linha-Ponto Ponto-Ponto 

PTB PTC PTB PTC PTB PTC 

PLC(10)-LVI(50)-ar(25)-GEA(12,5) 125 21 3113 21158 77 60 86 69 81 64 733 67 

PLC(12)-LVI(50)-ar(40)-GEA(15) 105 21 2595 17631 76 59 83 66 79 62 611 67 

PMC(75)-LVI(50)-ar(25)-PLC(10) 84 36 274 21158 99 82 101 84 95 78 733 93 

PMC(75)-LVI(50)-ar(25)-GEA(12,5) 99 37 274 3113 74 58 68 52 62 46 733 90 

CCA(100)-LVI(50)-ar(25)-PLC(10) 91 27 390 21158 88 71 94 77 88 71 733 82 

CCA(100)-LVI(50)-ar(25)-GEA(12,5) 105 28 390 3113 63 47 61 45 55 39 733 79 

EPS(100)-LVI(50)-ar(25)-PLC(10) 86 31 12670 21158 94 77 98 80 92 75 733 87 

EPS(100)-LVI(50)-ar(25)-GEA(12,5) 101 33 3113 12670 82 65 77 60 82 65 733 85 

Fonte: RIBAS, 2013 

Tabela 20: Resultados obtidos da perda na transmissão sonora em painéis duplos com materiais diferentes, com 
absorvedor sonoro - Frequências em Hertz (Hz) e as perdas na transmissão sonora em (dB). 

Configuração dos painéis f 0
 

P
T A

 

f C
1 

f C
2 

Tipo de fixação dos painéis 

f L
 

P
T D

 

Linha-Linha Linha-Ponto Ponto-Ponto 

PTB PTC PTB PTC PTB PTC 

PLC(10)-LVI(50)-ar(25)-GEA(12,5) 125 21 3114 21158 77 60 86 69 81 64 733 67 

PLC(12)-LVI(50)-ar(40)-GEA(15) 104 21 2595 17632 76 59 83 66 79 62 611 67 

PMC(75)-LVI(50)-ar(25)-PLC(10) 83 36 274 21158 99 82 101 84 95 78 733 93 

PMC(75)-LVI(50)-ar(25)-GEA(12,5) 98 37 274 3114 74 58 68 52 62 46 733 90 

CCA(100)-LVI(50)-ar(25)-PLC(10) 90 27 390 21158 88 71 94 77 88 71 733 82 

CCA(100)-LVI(50)-ar(25)-GEA(12,5) 104 28 390 3114 63 47 61 45 55 39 733 79 

EPS(100)-LVI(50)-ar(25)-PLC(10) 85 31 12670 21158 94 77 98 81 92 75 733 87 

EPS(100)-LVI(50)-ar(25)-GEA(12,5) 100 32 3114 12670 82 65 77 60 82 65 733 84 

Fonte: O autor, 2018 
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Comparando os dados apresentados nas Tabelas 19 e 20, verifica-se que a máxima diferença 

entre os resultados estão abaixo de 1,5%, células demarcas na cor amarela. Resultados que 

podem ser analisados graficamente, como apresentado na Figura 25, em que se apresentam os 

valores da configuração EPS(100)-LVI(50)-ar(25)-PLC(10) fixada em linha-linha (azul), 

linha-ponto (vermelho) e ponto-ponto (verde). 

Figura 25: Perda na transmissão sonora do painel duplo de materiais diferentes com absorvedor sonoro: 
EPS(100)-LVI(50)-ar(25)-PLC(10) - Fixado em Linha-Linha, Linha-Ponto e Ponto-Ponto 

 

Fonte: O autor, 2018 

Verifica-se que não há diferença nos valores de PTA para os três tipos de fixação.  No entanto, 

os valores de PTA’ , PTB e PTc são maiores para a fixação linha-ponto e menores para a 

fixação ponto-ponto. Os relatórios dos três tipos de fixação do painel                        

EPS(100)-LVI(50)-ar(25)-PLC(10) podem ser visualizados nos apêndices VI, VII e VIII. 
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5 CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

5.1 Considerações finais 

Neste trabalho é desenvolvido o software em linguagem JAVA utilizando a plataforma de 

desenvolvimento NetBeans, aplicando-se os métodos simplificados da Lei da massa e Método 

gráfico em painéis de fechamento simples e duplos, para se obter a perda na transmissão 

sonora (PT) em painéis de fechamento simples e em multicamadas aplicados a edificações 

estruturadas em aço.  

Assim, é apresentado o equacionamento detalhado aplicado ao modelo computacional, com as 

etapas e pré-requisitos. A interface simples e intuitiva implementada possibilita a análise de 

resultados na forma gráfica e nos relatórios de dados. São aplicados ao programa os mesmos 

materiais utilizados em trabalhos anteriores, para posteriormente compará-los com os dados 

fornecidos pelo modelo. Os resultados obtidos podem ser comparados aos valores 

recomendados de perda na transmissão sonora dos componentes de construção estabelecidos 

pela norma NBR 15575 (ABNT, 2013), para que possa ser feita uma análise da isolação 

acústica do sistema de fechamento, ainda na fase de projeto. 

Nesta pesquisa, a comparação é realizada em painéis simples e em painéis duplos, que são 

divididos em quatro grupos de configurações: painéis duplos com materiais iguais sem 

absorvedor sonoro, duplos com materiais iguais com absorvedor sonoro, duplos diferentes 

sem absorvedor sonoro e duplos com materiais diferentes com absorvedor sonoro. 

Desta forma é comprovada a precisão dos resultados das análises realizadas com o auxilio do 

software concebido, pois apresenta menos de 0,5% e 1,5% de diferença nos resultados dos 

painéis simples quando aplicadas a Lei da massa e o Método gráfico, respectivamente. Os 

resultados dos painéis duplos apresentam uma diferença máxima de 1,5% em todos os grupos 

de configurações adotadas na validação, que podem ser atribuídos a aproximações. Verifica-

se também a precisão nos resultados apresentados pelas equações propostas para encontrar a 

frequência no ponto A’ e a perda na transmissão sonora no ponto A’ e D. Podendo-se, 

portando, constatar ser o modelo computacional confiável na análise de perda na transmissão 

sonora de painéis simples e duplos. 
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5.2 Sugestões para trabalhos futuros 

Para dar continuidade a esta pesquisa, sugere-se a complementação do modelo computacional 

com a análise da perda na transmissão sonora em painéis multicamadas, por elementos finitos, 

o que aumentaria o número de possibilidades de análises. 

Outra sugestão é implementar no modelo computacional a análise do desempenho térmico dos 

painéis de fechamento e, ainda, aliado a essa análise, o cálculo do tempo de reverberação, que 

se constitui outro parâmetro para caracterizar o desempenho acústico. 

  



65 
 

  

REFERÊNCIAS 

ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10151: Avaliação 

do ruído em áreas habitadas visando o conforto da comunidade - Procedimento. Rio de 

Janeiro: 2003. 

ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10152: Níveis de 

ruído para conforto acústico. Rio de Janeiro: 2017. 

ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 15575: 

Edificações Habitacionais – Desempenho. Rio de Janeiro: 2013.  

ADRIANO, J. J.; RIBAS, R. A. J.; SOUZA, H. A. Avaliação da perda na transmissão 

sonora de painéis industrializados em multicamadas In: Iberian Latin American Congress 

On Computational Methods In Engineering, 2014, Fortaleza, Ceará, Brasil. Proceedings of 

XXXV CILAMCE. Editor: Evandro Parente Jr, Novembro, 2014. 

ATALLA, N. Modeling the sound transmission through complex structures with 

attached noise control materials. Wave Motion. Quebec, Canadá. v. 51, pp 650-663, 2014. 

BIES, D. A.; HANSEN, C. H. Engineering Noise Control: Theory and Practice. 3ª Ed. 

London and New York: Spon Press, 2003. 745 p. 

BISTAFA, S. R. Acústica Aplicada ao Controle de Ruído.  2ª Edição. São Paulo: Edgard 

Blücher, 2011. 380 p. 

CARNEAL, J. P.; FULLER, C. R. An analytical and experimental investigation of active 

structural acoustic control of noise transmission through double panel systems. Journal of 

Sound and Vibration. Blacksburg, Virginia, USA. v.272, pp 749-771, 2004. 

CITHERLET, S.; MACDONALD, I. Integrated assessment of thermal performance and room 

acoustics. Energy and buildings, v. 35, p. 249-255, 2003. 

DÍAZ, J. J.; ÁLVAREZ RABANAL, F. P.; GARCÍA NIETO, P. J.; SERRANO LÓPEZ, M. 

A. Sound transmission loss analysis through a multilayer lightweight concrete hollow brick 

wall by FEM and experimental validation. Journal of Buiding and Environment. Gijón, 

Spanha. v45, pp. 2373-2386, 2010.  

ELKHESSAIMI, Y.; TESSIER-DOYEN, N.; SMITH, A. Effects of microstructure on 

acoustical insulation of gypsum boards. Journal of Building Engineering - Limoges, França. 

v.14, pp. 24-31, 2017. 



66 
 

  

FLACH, F. Investigação do potencial de absorção sonora acústica de compósitos de 

argamassa com materiais reciclados. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) – 

Universidade do Vale do Rio dos Sinos, São Leopoldo, 2012. 

GERGES, S. N. Y. Ruído, Fundamentos e Controle. 2ª ed. Florianópolis: UFSC, 2000. 

696p. 

GOMES, A. P. Avaliação do desempenho térmico de edificações Light Steel Framing. 

2007. 172 p. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) – Escola de Minas, Universidade 

Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2007. 

GOMES, C. V. S. Comportamento Acústico de Materiais absorventes em multicamadas. 

2015. 198p. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Estruturas) – Escola de Engenharia,  

Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2015.  

HASSAN, O. A. B. Building Acoustics and Vibrations: Theory and Practice. Singapore: 

World Scientific, 2009. 947 p. 

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. ISO 140-5: Acoustics 

– Measurement of sound insulation in buildings and of building elements – Part 5: Field 

measurement of airborne sound insulation of façade elements and façades. Gèneve, 1998. 

24p. 

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. ISO 10052: Acoustics 

– Field measurements of airborne and impact sound insulation and of equipment sound – 

Survey method. Gèneve, 2004. 30 p. 

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. ISO 10140: Acoustics 

– Laboratory measurement of sound insulation of building elements – Parts 1-5. Gèneve, 

2010. 104 p.  

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. ISO 16940: Glass in 

building – Glazing and airborne sound insulation – Laboratory measurement of the 

mechanical impedance of laminated glass. Holanda, 2009. 9 p.  

MEJDI, A.; ATALLA, N.; GHINET, S. Wave spectral finite element model for the prediction 

of sound transmission loss and damping sandwich panels. Computers and Structures – 

Sherbrooke, Canadá. v. 158, pp 251-258, 2015. 



67 
 

  

PAIXÃO, D. X.; GERGES, S. N. Y. Perda de transmissão sonora em paredes de alvenaria de 

tijolo maciço cerâmico. Ambiente Construído, Porto Alegre, v.4, n.2, p. 95-110, 

Julho/Setembro 2004. 

PEREIRA, T. C.; LANA, M. F.; SILVA, M. G.; SILVA, V. G. Alternativas de vedações 

externas de edifícios com estruturas metálicas. Revista Engenharia Ciência e Tecnologia, nº 

17 (setembro/outubro), p.18-26, 2000. 

RIBAS, R. A. J. Método para Avaliação do desempenho térmico e acústico de edificações 

aplicado em painéis de fechamento industrializados. 2013. 223p. Tese (Doutorado em 

Ciências da Engenharia Civil) – Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro 

Preto, 2013. 

ROCHA, S. P. F. Influência do Tempo de Reverberação no Isolamento Sonoro Entre 

Espaços. 2014. 125p. Dissertação (Mestrado em engenharia Civil) – Faculdade de 

engenharia, Universidade do Porto, Porto, 2014. 

SALES, U. C. Mapeamento dos problemas gerados na associação entre sistemas de 

vedação e estrutura metálica e caracterização acústica e vibratória de painéis de 

vedação. 2001. 249p. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) – Escola de Minas, 

Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2001. 

SALES, U. C.; SOUZA, H. A.; NEVES, F. A. Caracterização da construção metálica nacional 

e avaliação acústica de painéis de fechamento pré-fabricados. In: IX Encontro Nacional de 

tecnologia do Ambiente Construído. Foz do Iguaçu, Paraná. Anais... ENTAC 2002. 

SANTOS NETO, N. A. Caracterização do isolamento acústico de uma parede de 

alvenaria estrutural de blocos cerâmicos. 2006. 128p. Dissertação (Mestrado em 

Engenharia Civil) – Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, 2006. 

SOUZA, L. C. L.; ALMEIDA, M. G.; BRAGANÇA, L. Bê-á-bá da acústica arquitetônica. 

São Carlos. 4a reimpressão. Editora EdUFSCar, 2012. 

 



68 
 

  

APÊNDICE I 

 

 



69 
 

  

APÊNDICE II 

 

 



70 
 

  

APÊNDICE III 

 

 



71 
 

  

 

 



72 
 

  

APÊNDICE IV 

 

 



73 
 

  



74 
 

  

APÊNDICE V 

 

 



75 
 

  



76 
 

  

APÊNDICE VI 

 

 



77 
 

  

 

 



78 
 

  

APENDICE VII 

 

 



79 
 

  

 

 



80 
 

  

APENDICEVIII 

 

 



81 
 

  

 



82 
 

  

 


