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RESUMO 

 

O ruído de impacto em pisos de edificações habitacionais é um problema muito comum na 

rotina da sociedade moderna. A análise teórica e experimental do isolamento sonoro ao 

impacto por revestimentos resilientes de pisos tornam-se imprescindíveis para identificação 

das variáveis que o caracterizam, e determinante para cumprimento dos requisitos das normas 

brasileiras de medição e avaliação dos níveis de pressão sonora, e desempenho acústico em 

edificações habitacionais. Neste trabalho é avaliada a redução ao ruído de impacto em 

revestimentos resilientes de pisos (vinílicos, carpetes, emborrachados e laminados) aplicando 

o método da bancada reduzida em laje de concreto denso, em bandas de frequências de terço 

de oitava (50 Hz a 5.000 Hz) e seu respectivo número único ponderado. O procedimento de 

impactação por martelo de impacto único solto em queda livre também foi utilizado para 

caracterizar as frequências características amostrais. Os resultados da redução ao ruído de 

impacto ponderada dos 14 revestimentos testados foram entre 5 dB e 27 dB, com o pior 

desempenho para o vinílico em placas de 2 mm de espessura, de maior densidade (1764,7 

kg/m³) e maior frequência característica (1.411,7 Hz), e melhor desempenho para o 

emborrachado com poliuretano de 8 mm, com maior inclinação assintótica nas médias 

frequências (17,2 dB/oitava entre 315 e 1.000 Hz) e menor frequência característica (81,4 

Hz). Por uma análise comparativa, o revestimento emborrachado com EPDM de 15 mm de 

espessura obteve 23 dB de redução ao ruído de impacto ponderada e o revestimento vinílico 

em mantas de 3 mm, 19 dB, demonstrando que diferenças significativas da composição dos 

materiais ou espessuras por si só não caracterizam resultados tão distintos, entretanto faz-se 

necessário o entendimento de diversas variáveis (densidade, espessura, frequência 

característica, módulo de elasticidade dinâmico, inclinações assintóticas nas diversas faixas de 

frequências) no comportamento dos resultados em função do espectro da frequência e de seu 

número único ponderado. Os resultados de redução ao ruído de impacto ponderada (ΔLw) 

foram 24 dB em média para o grupo dos emborrachados com poliuretano, 22 dB para os 

grupos dos carpetes e laminados, 20 dB para os emborrachados com EPDM e 12 dB para o 

grupo dos revestimentos vinílicos. 

 

Palavras-chave: Ruído de impacto. Revestimentos resilientes. Bancada em laje reduzida. 

Frequência característica. 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

Impact noise in buildings is a very common problem for modern society. Theoretical and 

experimental analysis of impact sound insulation by resilient floor coverings becomes 

essential for identifying the variables that characterize it, and determinant for meeting the 

requirements of Brazilian standards for measuring and evaluating sound pressure levels, and 

acoustic performance in buildings. In this work, the impact noise reduction in resilient floor 

coverings (vinyls, carpets, rubber and laminates) is evaluated using the compact measurement 

method of dense concrete slab, in frequency bands of third octave (50 Hz to 5,000 Hz)  and 

their respective weighted single number. The procedure with a single impact hammer released 

in free fall was also used to characterize the sampling characteristic frequencies. The results 

of the weighted impact noise reduction of the 14 floor coverings tested were between 5 dB 

and 27 dB, with the worst performance for vinyl in 2 mm thick, higher density (1764.7 kg / 

m³) and higher frequency characteristic (1,411.7 Hz), and better performance for composite 

rubber-polyurethane in 8 mm thick, with greater asymptotic inclination in the medium 

frequencies (17.2 dB/octave between 315 and 1,000 Hz) and lower characteristic frequency 

(81.4 Hz). By comparative analysis, the composite covering rubber-EPDM with 15 mm thick 

obtained 23 dB of weighted impact noise reduction and the vinyl covering on 3 mm, 19 dB, 

demonstrating that significant differences in the composition of the materials or thicknesses 

only do not characterize such different results, however it is necessary to understand several 

variables (density, thickness, characteristic frequency, dynamic elastic modulus, asymptotic 

inclinations in the different frequency ranges) in the behavior of the results according to the 

frequency spectrum and its weighted single number. The results of weighted impact noise 

reduction (ΔLw) were 24 dB on average for the rubber-polyurethane group, 22 dB for the 

carpet and laminate groups, 20 dB for composite rubber-EPDM and 12 dB for the vinyls 

covering group. 

 

Keywords: Impact noise. Resilient floor coverings. Compact measurement setup. 

Characteristic frequency. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

A poluição sonora está em constante transformação, seja pela evolução do meio 

urbano ou pelo surgimento e uso de novos equipamentos urbanos/domésticos. Desta forma, é 

desejável que o estudo e aplicação de técnicas para o melhor desempenho acústico das 

edificações habitacionais sejam aprimoradas. 

Comparando ruídos aéreos e ruídos de impacto produzidos nas habitações, é possível 

considerar que o isolamento sonoro ao impacto em pisos exige maior esforço do que o 

isolamento sonoro aéreo de pisos e paredes, uma vez que os pisos recebem constantemente 

vibrações diretamente transmitidas pelo caminhar de pessoas, arrastar de móveis, quedas de 

objetos, entre outros. Complementando, de acordo com Rindel (2007) o isolamento sonoro 

aéreo normalmente será satisfeito se o isolamento sonoro ao impacto seguir as exigências 

acústicas. 

Os níveis de pressão sonora para conforto acústico no Brasil são tratados pela NBR 

10151 – Acústica, Medição e avaliação de níveis de pressão sonora em áreas habitadas: 

Aplicação de uso geral (2019) e NBR 10152 – Acústica, Níveis de pressão sonora em 

ambientes internos a edificações (2017), onde se definem os valores máximos aceitáveis, 

tanto para ambientes internos quanto externos às edificações. Como consequências, os 

ambientes que não satisfazem as normativas, podem ―causar efeitos indesejáveis ao ser 

humano, como perda da audição e aumento da pressão arterial (efeitos fisiológicos), 

incômodos (efeitos psicológicos), por exemplo, perturbação do sono, stress, tensão e queda do 

desempenho‖ (BISTAFA, 2011).  

A norma brasileira de desempenho em edificações habitacionais, parte 3, NBR 

15575-3 - Edificações habitacionais, Desempenho, Parte 3: Requisitos para os sistemas de 

pisos (ABNT, 2013), estabelece requisitos e critérios aos sistemas de pisos. Com a sua 

vigência a partir de 2013, Pereira et al. (2014), salientam que esses requisitos têm motivado a 

indústria a desenvolver materiais e soluções que permitem a redução dos níveis de pressão 

sonora ao impacto, em geral, compostos por revestimentos resilientes e pisos flutuantes. 

Entretanto, os procedimentos adotados pela normativa de desempenho referenciam somente 

medições em campo a fim de avaliar os sistemas de pisos já construídos. 

As soluções aprimoradas por pesquisas ou pela indústria, aplicadas na fase inicial de 

concepção dos projetos de habitação, tradicionalmente têm suas propriedades acústicas 

avaliadas experimentalmente em laboratório através dos procedimentos definidos pela ISO 
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10140-3 – Acoustics, Laboratory measurement of sound insulation of building elements, Part 

3: Measurement of impact sound insulation (2010). Os requisitos mínimos da instalação para 

realização destes testes, descritos na ISO 10140-5 - Acoustics, Laboratory measurement of 

sound insulation of building elements, Part 5: Requirements for test facilities and equipment 

(2010) são compostos por duas câmaras reverberantes de 50 m³ cada, uma sobre a outra, 

simulando ambiente de duas habitações de edificação, com suficiente isolamento estrutural 

para minimizar transmissões pelos flancos. Ainda de acordo com os autores citados 

anteriormente, esse método envolve o uso de infraestrutura com alto custo de construção e 

manutenção, [...] e, no estágio inicial do desenvolvimento de produtos pode ser mais 

interessante usar outras metodologias, com custos mais baixos, para prever a redução ao ruído 

de impacto do revestimento de pisos (PEREIRA et al., 2014).  

A par disso, conforme Sommerfeld (2009), foi desenvolvida uma compacta 

instalação de medição que pode ser usada sem adaptação e que fornece bons resultados, baixo 

esforço e fácil manuseio e, ainda, cumpre os requisitos. O procedimento, descrito na norma 

ISO 16251-1 – Acoustics, Laboratory measurement of the reduction of transmitted impact 

noise by floor coverings on a small floor mock-up, Part 1: Heavyweight compact floor (2014), 

requer uma instalação de laje de pequenas dimensões suportada em suas extremidades, onde 

medidas de vibração são obtidas quando uma máquina de impacto normalizada excita o 

sistema sem e com o revestimento sobre a laje (PEREIRA et al., 2014), alternativa esta que 

satisfaz os testes laboratoriais para as soluções de revestimentos resilientes de pisos. 

 

1.1 JUSTIFICATIVA 

 

É fundamental que a comprovação de soluções se iniciem em ambiente controlado, 

como de laboratórios, trazendo recursos no poder decisório à fase de concepção do projeto 

acústico e estrutural de edificações. Contribuindo, Kihlman (1994) diz que métodos aplicados 

às construções devem ser validados em pequena escala antes de serem introduzidos em larga 

escala. 

A terceira parte da normativa NBR 15575-3 (2013), destina-se aos requisitos para 

desempenho dos sistemas de pisos. Nela referencia-se, como metodologia para determinar o 

desempenho acústico ao ruído de impacto em pisos, a norma ISO 140-7 – Acoustics, 

Measurement of sound insulation in buildings and of building elements, Part 7: Field 
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measurements of impact sound insulation of floors (1998), na qual é utilizada para avaliação 

em campo, dos sistemas de pisos construídos. 

Não há alternativa mencionada para pressupor os níveis de ruído de impacto em 

laboratório, ideais para que a escolha do sistema construtivo de laje adotado ou revestimentos 

aplicados sejam assertivos na fase de escopo e projeto da edificação. Ainda, caso a medição 

em campo não atenda o nível mínimo de desempenho, os responsáveis técnicos terão de fazer 

alterações no sistema construído, sem conhecimento da eficácia das soluções presentes no 

mercado, caso não façam testes laboratoriais, em protótipos ou simulações preditivas. 

A ISO 140-7 foi uma normativa que perdurou com esta nomenclatura entre os anos 

de 1978 e 2015, sendo revisada e alterada para a ISO 16283-2 – Acoustics, Field measurement 

of sound insulation in buildings and of building elements, Part 2: Impact sound insulation 

(2015), com o mesmo propósito de avaliação em campo do isolamento ao ruído de impacto. 

Na parte introdutória da sua versão mais recente, é comentado que uma estimativa global do 

isolamento ao ruído de impacto pode ser determinado pelos procedimentos da ISO 12354-2 - 

Estimation of acoustic performance of buildings from the performance of elements, Part 2: 

Impact sound insulation between rooms (2017), a partir de cálculos teóricos do isolamento 

individual dos elementos construtivos. Isso evidencia que é possível usar uma estratégia de 

multimétodos, comparando os dados obtidos em laboratório, com métodos teóricos, 

estimativas empíricas, e ainda resultados de medições em campo. 

Neste sentido, pode-se apresentar a normativa ISO 16251-1 (2014), que trata de 

medições em laboratório da redução sonora ao ruído de impacto por revestimentos de pisos, 

como uma alternativa para complementar as análises por métodos teóricos ou métodos 

preditivos como o da ISO 12354-2 (2017), comparando os valores obtidos em laboratório 

frente à realidade dos níveis de pressão sonora de impacto ponderado mínimos em campo, 

requeridos pelas normativas brasileiras de conforto e desempenho acústico.  

As possibilidades de conhecer as propriedades acústicas separadamente de todos 

elementos que compõe um sistema construtivo, e de inter-relacionar diversas normativas, traz 

uma perspectiva mais ampla para antever quais as melhores soluções para atendimento dos 

níveis de desempenho da norma brasileira. Isso nos mostra a importância, para o mercado da 

construção civil, em explorar as diversas normativas técnicas nacionais e internacionais, para 

cumprimento de requisitos como os da norma brasileira de desempenho em edificações 

habitacionais, sem prender-se às metodologias somente recomendadas por ela, mas também às 

suplementares relativas ao tema exigido. 
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A norma ISO 16251-1 (2014), pode movimentar o mercado da construção civil 

garantindo opções metodológicas para a determinação das propriedades acústicas de 

revestimentos de pisos, assim como aprimoramento de materiais e sistemas de construção, 

para que se enquadrem na regulamentação nacional, e por fim, possibilitem diretamente o 

desempenho requerido, quanto indiretamente maior conforto acústico ao ruído de impacto em 

edificações. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Determinar as inter-relações entre teoria e prática da redução ao ruído de impacto em 

pisos, a partir da avaliação do desempenho acústico de materiais do tipo revestimentos 

resilientes quando utilizados em pisos de edificações habitacionais, por meio da aplicação 

experimental do método da banca reduzida em laboratório seguindo as recomendações da ISO 

16251-1 (2014), e suas potencialidades frente às exigências normativas do mercado da 

construção civil brasileira. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Caracterizar as amostras dos revestimentos de pisos resilientes, selecionados e 

utilizados nesta pesquisa, quanto à sua composição, flexibilidade e maciez, 

disponibilidade. 

 Determinar a redução ao ruído de impacto de revestimentos resilientes de pisos, em 

laboratório, quando utilizados em laje reduzida de concreto denso;  

 Determinar a frequência característica dos revestimentos resilientes de pisos mediante 

procedimento experimental por martelo de impacto único; 

 Contrapor os resultados do método da bancada reduzida através das análises teóricas 

da redução ao ruído de impacto em pisos, das análises práticas pela determinação da 

frequência característica dos revestimentos de pisos, e com os laudos técnicos 

divulgados pelos fabricantes. 
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2  REVISÃO BILIOGRÁFICA 

 

2.1 CONFORTO ACÚSTICO E DESEMPENHO EM EDIFICAÇÕES 

 

Os locais nos quais a sociedade moderna exerce a maioria das suas atividades diárias, 

que são as edificações habitacionais e corporativas, são a razão pelo qual busca-se o conforto 

acústico, conceituado por Cornacchia (2009) como um local que ―sugere uma sensação de 

bem-estar, de tranqüilidade emocional e de satisfação em momentos de trabalho e lazer‖.  

Entretanto, a dificuldade para se alcançar o conforto acústico vem da falta de 

conhecimento, pela maior parte da sociedade, de que os ruídos podem ser os causadores de 

tantos efeitos negativos na sua rotina e quais as melhores soluções para o problema. Oral et al. 

(2004) trazem que em diversas situações a sensação de conforto não é percebida pelas 

pessoas, mas o incômodo causado pela sua falta logo gera insatisfação. Os ruídos de impacto, 

neste contexto, são muito percebidos nas edificações e em geral facilmente caracterizados, 

porém sua solução mais eficaz com o melhor planejamento dos sistemas construtivos e 

materiais utilizados em pisos na fase de concepção ou construção dos empreendimentos, e não 

com correções posteriores que geralmente demonstram-se inviáveis na parte técnica ou 

financeira. 

As construções habitacionais requerem atualmente uma diversidade de estudos, para 

satisfazerem o maior número de atributos qualitativos e quantitativos. Spannenberg (2006), 

em sua análise de desempenho térmico, acústico e lumínico em habitações de interesse social, 

traz que ―a qualidade necessária, tanto das edificações como da vida dos ocupantes é ignorada 

quando o que se busca é a redução de custos. As paredes têm suas espessuras reduzidas 

acompanhando a evolução do concreto, negligenciando o isolamento e as condições de 

conforto térmico e acústico‖. Cornacchia (2009), salienta que ―no Brasil não há estímulo 

financeiro, direto ou indireto, que favoreça a busca pela qualidade acústica da edificação. Ao 

contrário, quando o custo final da edificação é diretriz exclusiva de projeto, o isolamento 

acústico tenderá a deterioração‖. 

Para que os atributos construtivos, tradicionalmente com maior visibilidade pelo 

mercado, não sobreponham aqueles que interferem na saúde e conforto do ser humano, é 

essencial que as obrigações legais se aprofundem nas especificidades da construção civil. 

Desta forma, sobre o desempenho acústico, Kusakawa (2002) evidencia a necessidade de 
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―estabelecer exigências crescentes de qualidade acústica nos edifícios e, de maneira 

simultânea, criarem-se propostas de novos materiais, mais eficientes para o tratamento 

acústico de ambientes‖. 

 

2.1.1 Normativas referentes aos sistemas de pisos 

 

Atualmente as principais normativas nacionais e internacionais em vigor, para 

avaliação técnica do ruído de impacto transmitido por pisos em edificações, são apresentadas 

no quadro 1. 

 

Quadro 1 - Normas em vigor. 

Normativa Ano Descrição 

NBR 10151 2019 
Acústica - Medição e avaliação de níveis de pressão sonora em 

áreas habitadas - Aplicação de uso geral 

NBR 10152 2017 
Acústica - Níveis de pressão sonora em ambientes internos a 

edificações 

ISO 16283-2 2018 
Acoustics - Field measurement of sound insulation in buildings and of 

building elements - Part 2: Impact sound insulation 

ISO 10140-3 2010 
Acoustics - Laboratory measurement of sound insulation of building 

elements - Part 3: Measurement of impact sound insulation 

ISO 717-2 2013 
Acoustics - Rating of sound insulation in buildings and of buildings 

elements - Part 2: Impact sound insulation 

ISO 12345-2 2017 

Estimation of acoustic performance of buildings from the 

performance of elements - Part 2: Impact sound insulation 

between rooms 

ISO 16251-1 2014 

Acoustics - Laboratory measurement of the reduction of 

transmitted impact noise by floor coverings on a small floor 

mock-up - Part 1: Heavyweight compact floor 

ISO 10848 2017 

Acoustics - Laboratory and field measurement of flanking 

transmission for airborne, impact and building service 

equipment sound between adjoining rooms 

ISO 10052 2004 
Acoustics - Field measurements of airborne and impact sound 

insulation and of service equipment sound - Survey method 

Fonte: Autor (2020). 

 

As normativas brasileiras NBR 10151 (ABNT, 2019) e NBR 10152 (ABNT, 2017) 

estabelecem os procedimentos técnicos a serem adotados na execução de medições de nível 

de pressão sonora em ambientes internos e externos às edificações, provenientes de 

transmissão sonora aérea ou de vibração da edificação, ou ambos; bem como procedimentos e 

limites para avaliação dos resultados em função da finalidade de uso e ocupação do solo. Elas 

apresentam que seus níveis de referência são coerentes com os valores de diferença 
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padronizada de nível ponderada especificados pela normativa brasileira de desempenho em 

edificações habitacionais NBR 15575-4 - Edificações habitacionais, Desempenho, Parte 4: 

Requisitos para os sistemas de vedações verticais internas e externas - SVVIE (ABNT, 2013) 

e NBR 15575-5 - Edificações habitacionais, Desempenho, Parte 5: Requisitos para os 

sistemas de coberturas (ABNT, 2013). 

A NBR 15575-3 (ABNT, 2013) parte 3 (requisitos para os sistemas de pisos) não é 

referenciada nas normas técnicas para medição dos ambientes internos e externos das 

edificações brasileiras. Portanto, o isolamento vibracional direto entre as lajes das edificações 

não está sendo considerado nas normativas de medições. Esta parte da normativa de 

desempenho traz como indicação para determinar o ruído de impacto de pisos, a ISO 140-

7:1998 (medições em campo do isolamento acústico de impacto de pisos), que na presente 

data está atualizada e substituída pela ISO 16283-2:2018. Esta é a última versão da 

metodologia para medição do isolamento sonoro ao impacto, em campo, com intuito de 

verificar os sistemas construtivos de lajes entre habitações e materiais empregados em pisos, 

de edificações construídas.  

A parte 4 da NBR 15575-4 (ABNT, 2013), compõe a avaliação do desempenho dos 

sistemas de vedações verticais, como paredes, fachadas, janelas e portas, que impactam na 

medição sonora aérea dos ambientes internos e externos às edificações. 

Na parte 5 (requisitos para os sistemas de coberturas) da NBR 15575-5 (ABNT, 

2013), traz os requisitos de desempenho dos telhados e fachadas para os ruídos internos e 

externos, e dos ruídos de impacto gerados por pisos de coberturas sobre unidades 

habitacionais. Faz-se novamente indicação de uso da ISO 140-7:1998 (medições de campo do 

isolamento sonoro ao impacto em pisos) já atualizada e substituída, e apesar de mencionar a 

ISO 140-3:1995 (medições laboratoriais do isolamento acústico aéreo de elementos de 

construção) em suas referências, não há indicação de como utilizá-la e quais seus requisitos. 

Além disso, esta última está atualizada e substituída pela ISO 10140:2010 (medição em 

laboratório do isolamento acústico de elementos de construção) e suas cinco partes. 

Desta forma não há normativa sobre medições em laboratório de sistemas de pisos e 

revestimentos resilientes entre unidades habitacionais, indicada diretamente para aplicação na 

norma brasileira de desempenho que sirvam de alicerce às construtoras, engenheiros e 

arquitetos, na investigação e escolha dos produtos em fase anterior de concepção dos projetos, 

ou em sua fase inicial de construção das edificações, com testes essenciais à validação do 

desempenho requerido para adequação às normas vigentes. 
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Além da tradicional normativa para medição laboratorial do isolamento acústico do 

ruído de impacto - a ISO 10140-3:2010, existem alternativas como a ISO 16251-1:2014 de 

metodologia mais simples para determinar a redução do ruído de impacto por revestimentos 

de pisos, e a ISO 12354-2:2017 que estima o isolamento total com base em cálculos 

individuais dos elementos construtivos. Todas estas poderiam ser indicadas diretamente, com 

aplicações detalhadas ou recomendadas para investigação e uso, nas normas brasileiras de 

medição e avaliação de desempenho. 

 

2.2 RUÍDO DE IMPACTO EM PISOS DE EDIFICAÇÕES 

 

O ruído de impacto têm forte representatividade na rotina dos ocupantes de edifícios 

residenciais e corporativos. Cornacchia (2009) comenta que ―sons gerados por pisadas e 

quedas de objetos sobre as lajes, exemplos de maior destaque dos chamados ruídos de 

impacto, provocam grande desconforto em edifícios de apartamentos por serem ouvidos 

claramente em outros ambientes‖. 

Diversos autores comentam que em edificações habitacionais estes ruídos produzem 

sensação negativa no sistema auditivo humano, podendo se manifestar na forma de 

hipertensão, variação da pressão sanguínea e batimentos cardíacos, causando também 

problemas respiratórios e alterações na saúde mental e física (BISTAFA, 2011), incômodos 

para o sono e performance cognitiva, em adultos e em crianças (STANSFELD e 

MATHESON, 2003), e os problemas mais evidentes em ambientes corporativos, o 

nervosismo, fadiga mental, frustração e prejuízo na produtividade do trabalho, segundo o 

Institute of Environment and Health (CORNACCHIA, 2009). 

Pela quantidade de problemas à saúde humana evidenciados em diferentes estudos, é 

importante descrever como o ruído de impacto se caracteriza, tanto nas suas formas de 

transmissão através dos elementos construtivos quanto dos materiais e sistemas usualmente 

utilizados para prover isolamento, e ainda entender os conceitos fundamentais teóricos 

anteriores à sua aplicação. 

 

2.2.1 Transmissão e isolamento do ruído estrutural em pisos 

 

Conforme exposto por Líbero (2017), ―o ruído estrutural é originado através de 

vibrações geradas por impactos e/ou excitações dinâmicas de diversas naturezas em 
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componentes da edificação, tais como pisos, paredes, coberturas, dentre outros‖. A 

transmissão do ruído de impacto ocorre predominantemente através da propagação de ondas 

mecânicas pela estrutura e pelas partes sólidas contínuas das construções. Whicker (2005) 

comenta que o ruído de impacto é gerado pelo contato de um objeto duro em uma superfície 

dura. Portanto quanto mais rígido é o objeto ou a superfície, mais ruído será gerado, e de 

forma inversa, quanto mais elástico o objeto ou a superfície, menos ruído será gerado.  

Entretanto, mesmo que a velocidade de propagação das ondas seja dependente da 

ligação das moléculas de um meio transmissor, e que quanto mais rígidas forem maior a 

velocidade do ruído transmitido, isto nem sempre é válido em detrimento da capacidade de  

alguns materiais proporcionarem transformação de parte da energia mecânica em energia 

térmica. Este é o caso de sólidos porosos, cujas cavidades internas cheias de ar dão origem à 

reflexões de onda, e dos materiais plásticos que diminuem diretamente a energia mecânica 

transmitida em razão da sua resiliência (PEDROSO, 2007). 

Isto demonstra porque a eficácia de um carpete no isolamento ao ruído de impacto 

em pisos é melhor do que revestimentos vinílicos, em madeira ou cerâmicos. Os carpetes 

além de possuírem componentes resilientes em sua estrutura, também proporcionam bolsões 

de ar entre os entrelaçamentos dos fios, portanto duas características atenuadoras da 

transmissão de energia. Em termos de sonoridades, o ruído do caminhar de pessoas deve ser 4 

a 8 vezes mais alto em um piso de madeira do que um piso de carpete sobre uma mesma laje. 

O isolamento do ruído estrutural pode ser visto como um conjunto de ações que 

visam a interrupção ou redução do fluxo de energia de uma estrutura para o ar ou para outro 

componente estrutural (LÍBERO, 2017). Segundo o Institute for Research in Construction – 

IRC apud Machado (2003), para minimização da transmissão do ruído, faz-se necessário 

seguir regras simples, tais como: prover quebras de continuidade nas estruturas para 

eliminação de pontes acústicas (pontes de propagação de ondas mecânicas); evitar cavidades 

ressonantes; e usar uma mínima solução de isolamento, como revestimentos resilientes sobre 

os pisos, utilização de forros falsos no recinto de recepção do ruído, ou sistemas de pisos 

flutuantes (interposição de material resiliente entre o contrapiso e a laje estrutural). 

Há uma diversidade de materiais empregados como revestimentos de pisos, como 

isolantes intermediários nos sistemas de pisos e contrapisos, ou por outras técnicas. 

Cornacchia (2009) fez uma série de pesquisas a respeito dessas aplicações, trazendo como 

exemplos, pesquisadores na Itália, utilizaram revestimentos em carpete, PVC, aglomerado de 

cortiça, borracha reciclada e sintética, em diversas configurações, encontrando valores de até 



24 

 

22 dB de redução ao ruído de impacto para carpetes, e 35 dB com aplicação de carpete e 

camada resiliente sobre o piso. 

 

2.2.2 Teoria do isolamento sonoro ao impacto em pisos 

 

Desde as décadas de 40 à 70, alguns autores dedicaram seus trabalhos à predição do 

isolamento do ruído de impacto em pisos, em uma variedade de tipos construtivos de lajes de 

concretos densos, leves ou de madeira, assim como as técnicas de isolamento por intermédio 

de revestimentos de pisos (CREMER, 1948; GÖSELE, 1964; LINDBLAD, 1968; VÉR, 

1971).  

Estes trabalhos serviram de referência para a maioria das publicações que apresentam 

a teoria do isolamento sonoro ao impacto em pisos (VÉR, 2005; LONG, 2006; HOPKINS, 

2007; VIGRAN, 2008), sendo continuamente revisados e aprimorados em pesquisas recentes.  

Conforme Vér (2005), o isolamento ao ruído de impacto foi medido para um grande 

número de revestimentos de pisos (como materiais emborrachados, pisos vinílicos ou de 

cortiças, e carpetes), sendo geralmente caracterizados pelo gráfico na figura 1, e pela equação 

1. 

 

Figura 1 - Redução ao ruído de impacto, ΔLn, em função da frequência normalizada f/f0. 

 
Fonte: Vér (2005). 

 



25 

 





























































0

0

2
cos

 - 1

 log20  
F'

F
20log  Ln  

f

f
n

f

f
n

R

R


 (1) 

 

  

sendo: 

ΔLn é a redução ao ruído de impacto, em função das frequências do espectro [dB]; 

F, F’ são as forças atuantes na laje sem e com revestimento, respectivamente [N]; 

f R é a frequência de repetição entre impactos [Hz]; 

f 0 é a frequência característica do revestimento [Hz]; 

n é o número de impactos (1, 2, 3, ...) [adimensional]. 

 

Observa-se na figura 1, como característica geral, uma inclinação assintótica 

crescente linear de 40 dB por década (12 dB por oitava) acima da frequência normalizada do 

sistema (relação entre a faixa de frequências do espectro e a frequência característica, f/f0), e 

abaixo desta, comportamento nulo. A frequência de repetição entre impactos têm valor fixo de 

10 Hz para a máquina de impactos normalizada (ISO 10140-5, 2010), e portanto a faixa de 

frequências do espectro (f) é a relação entre o número de impactos (n) multiplicada pela 

frequência de repetição(fR). 

Este comportamento generalizado, também pode ser definido pela equação 2. 
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f

f
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sendo: 

ΔLn é a redução ao ruído de impacto, em função das frequências do espectro [dB]; 

f  é a faixa de frequências do espectro [Hz]; 

f 0 é a frequência característica do revestimento [Hz]; 

 

O cálculo da frequência característica do revestimento, excitado por uma máquina de 

impactos normalizada (ISO 10140-5, 2010) é apresentado por Vér (2005) pela equação 3, a 

qual dá origem ao gráfico da figura 2. 
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sendo: 

f 0 é a frequência característica do revestimento [Hz]; 

A é a área de contato do martelo de impacto [m²]; 

m é a massa do martelo de impacto [kg]; 

E é o módulo de elasticidade dinâmico do revestimento [N/m²];  

h é a espessura do revestimento [m]. 

 

Figura 2 - Seleção de um revestimento, em função da sua frequência característica fₒ. 

 
Fonte: Vér (2005). 

 

Portanto, havendo conhecimento de todas as características do sistema e do material 

aplicado ao piso (área de contato e massa do martelo de impacto, e módulo dinâmico e 

espessura do revestimento), é possível analiticamente utilizar as equações para encontrar o 

valor previsto de redução sonora deste conjunto. De modo inverso, quando se requer um 

determinado ΔLn, é possível utilizar os gráficos para encontrar a respectiva frequência 



27 

 

característica correspondente para um sistema proposto, e a razão ―E/h‖ que determinará a 

escolha de um revestimento ideal. 

 

2.2.2.1  Força de impacto 

 

O problema físico do isolamento ao ruído de impacto em pisos é caracterizado pela 

excitação de uma base por forças periódicas impulsivas, no qual experimentalmente faz-se 

uso de uma máquina de impactos normalizada (ISO 10140-5, 2010). Pela equação 1, observa-

se que o ∆Ln é calculado pela diferença entre a força atuante na laje de concreto denso sem 

aplicação do revestimento (F), e a força atuante com a aplicação do revestimento (F’).  

Vér (2005) descreveu que é experimentalmente um fato, que a duração da força 

impulsiva em uma base de concreto denso é relativamente pequena, porém para pisos menos 

rígidos como os de madeira, a forma da força do pulso é alterada, devendo-se necessariamente 

determiná-la para uso no método apresentado. Para uma camada elástica este efeito é similar, 

pois a quantidade de potência mecânica introduzida para a laje é diminuída devido ao 

amortecimento do material resiliente. Pode-se observar a diferença entre as formas da força de 

pulso no concreto, e em um revestimento de piso, na figura 3, apresentada por Patrício (2002) 

e pelo esquema da figura 4 elaborada por Vér (1971). 

 

Figura 3 - Força de impacto com e sem revestimento. 

 
Fonte: Patrício (2002). 
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Figura 4 - Velocidade e força do pulso de um martelo batendo em um revestimento elástico sobre uma 

base de concreto denso. 

 
Fonte: Vér (1971). 

 

Contudo, é definido nas equações do método teórico, que não há amortecimento do 

revestimento e a impedância pontual de entrada para a laje estrutural é infinita (VÉR, 1971). 

Neste modelo, conforme exposto por Long (2006), ignorando a contribuição da impedância 

do piso e assumindo que a laje é muito mais rígida que o revestimento elástico, é possível 

caracterizá-lo como um sistema mecânico massa-mola. 

Hopkins (2007) complementa que este sistema é apropriado porque um piso macio 

geralmente tem efeito insignificante no fator de perda total e rigidez à flexão de uma base de 

piso denso, portanto usando somente a rigidez de contato do revestimento no sistema massa-

mola, pode-se supor que apenas ela altere a força de entrada. De forma adicional, Vigran 

(2008) comenta que a velocidade do martelo diminuirá de seu valor inicial, ao atingir a 

cobertura do revestimento, para zero na máxima compressão do revestimento, e o tempo para 

esse processo é certamente dependente da efetiva rigidez do revestimento relacionado à área 

do martelo. 

 

2.2.2.2  Rigidez de contato 

 

Existem dois tipos de rigidez de contato que podem ser usados no cálculo da força do 

pulso. Uma é do material da base, como do concreto, e outra para um revestimento macio de 

piso. Para um exemplo de carpete sobre uma laje de concreto denso, pode-se supor que a 
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rigidez de contato seja determinada apenas pelo revestimento e não é afetado pela rigidez da 

base. Ainda, define-se que a deformação na área de contato com o martelo é de uma mola 

linear para qualquer situação de piso. 

A rigidez de contato, para um revestimento resiliente de piso, segundo Timoshenko e 

Goodier (1970), apud Hopkins (2007), é também definida por Vér (1971) como rigidez 

dinâmica, conforme a equação 4: 

 

h

AE
  s


  (4) 

 

 

sendo: 

s é a rigidez de contato ou rigidez dinâmica [N/m]; 

A é a área de contato do martelo de impacto [m²]; 

E é o módulo de elasticidade dinâmico do revestimento [N/m²];  

h é a espessura do revestimento [m]. 

 

É esta rigidez que define a frequência de corte da força do pulso, na qual a partir 

desta frequência (também chamada de frequência característica na equação 3) a força 

começará a mostrar decréscimo, e consequente diminuição na potência mecânica transmitida 

para a laje. 

Apesar do método analítico considerar comportamento elástico linear da rigidez de 

contato, Blevins (1979) reitera que, se uma estrutura é linear, ou seja, sua deformação é 

proporcional à carga que suporta, independentemente da magnitude, distribuição ou direção 

da carga, e possui massa constante, então pode ser demonstrado que a frequência 

característica da estrutura é independente da amplitude da vibração. 

Porém, como consequência da máquina de impactos aplicando uma força de entrada 

alta, a resposta de alguns revestimentos macios é não linear (LINDBLAD, 1968, 1983). 

Nestes estudos, o autor variou a amplitude da força sobre os revestimentos de pisos, 

modificando as alturas de queda do martelo de uma máquina de impactos normalizada, e 

constatou a não linearidade no comportamento elástico para alguns dos materiais testados. 

Como na equação 4 a área do martelo tem um tamanho padrão para a máquina de 

impactos, e geralmente a escolha dos revestimentos levam a espessuras também com padrões 

comerciais, nos resta a análise mais aprofundada do módulo de elasticidade dinâmico para 
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definir qual o melhor material que definirá a rigidez de contato, e respectiva frequência 

característica onde se inicia o isolamento sonoro em função da faixa de frequências do 

espectro.  

 

2.2.2.3  Módulo de elasticidade dinâmico 

 

Existem diversas normativas técnicas para determinação das propriedades mecânicas, 

para tipos específicos de materiais, como metálicos, cerâmicos, polímeros, madeiras, 

borrachas, blendas, entre outras. Entretanto estas normativas também são para usos 

específicos, como vibrações em altas frequências, diversidades de temperaturas de aplicação, 

análises das estruturas internas, etc. Neste sentido, serão abordadas brevemente diversas 

condições que influenciam as análises de elasticidades dinâmicas dos materiais que compõem 

tradicionalmente os revestimentos de pisos. 

Pritz (1996), que investigou o módulo de elasticidade dinâmico para alguns 

revestimentos como feltros, cortiças, PVC sólido e espumas de PVC, enfatiza que é de 

conhecimento, que tanto o módulo dinâmico como o fator de perda, dependem da frequência 

e de outras variáveis, como a temperatura em casos de polímeros, carga estática e amplitude 

de vibração. 

 Em uma análise específica sobre os polímeros, Menard (1999) comenta que um 

aumento da frequência tende a aumentar o módulo de elasticidade, e diminuir sua viscosidade. 

A escolha da geometria das amostras para testes dinâmicos também são muito importantes, 

pois pequenos erros nas dimensões podem gerar erros surpreendentemente grandes. Há ainda 

efeitos do aquecimento por atrito, onde, a energia mecânica fornecida à amostra pode ser 

transferida em calor, alterando a temperatura e consequente resposta da amostra.  

Outros trabalhos que determinaram o módulo de elasticidade dinâmico de materiais 

como borrachas e carpetes (ROLAND, 1990; HORINO et al., 1970), apresentaram a 

existência da variação no resultado em função da amplitude da força aplicada, ou seja, a 

caracterização do módulo dinâmico depende também da força de impacto que está em análise. 

Na engenharia e ciência dos materiais, testes de impacto são realizados para 

determinação da dureza, investigação de fraturas e análise das regiões de transições elásticas, 

plásticas ou viscoelásticas em uma diversidade de materiais. Usualmente são encontradas 

análises dinâmicas nestes procedimentos, como nos trabalhos de Bassi (1978), Bramuzzo 

(1985) e Martinovs et al. (2017), que descrevem técnicas de impacto de pesos em queda livre 
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ou por pêndulos (exemplos apresentados na figura 5), com medição da velocidade do impacto 

e altura de rebote dos pesos, e consequente identificação da energia absorvida pelo material 

diretamente proporcionada pelo seu módulo complexo de elasticidade dinâmico. 

Outras pesquisas, como de Maki e Fernie (1990) e Gardner et al. (1998), utilizaram 

as técnicas dinâmicas de impacto por queda livre para determinar diretamente a atenuação de 

revestimentos de pisos por quedas de pessoas em ambientes domésticos, investigando os 

efeitos da diminuição da resistência ao impacto quando materiais resilientes como carpetes, 

linóleos e vinílicos são aplicados. 

 

Figura 5 - (a) Bola em queda livre vertical e (b) Pêndulo. 

 
Fonte: Bramuzzo (1978), Maki e Fernie (1990). 

 

Isto demonstra que a caracterização do módulo de elasticidade dinâmico é 

diretamente relacionada com as especificidades de cada material e configuração de testes, 

para representar confiabilidade no seu comportamento. Os procedimentos de pesos em queda 

livre, além de trazer uma representação mais próxima aos martelos de impacto para o 

isolamento sonoro, possibilitam a determinação do comportamento dinâmico elástico dos 

materiais. 
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2.2.2.4  Frequência característica 

 

Para determinação da frequência característica de materiais utilizados como 

revestimentos de piso, Zaborov, Rosin e Tyumentseva (1966) apud Svensson (1972) 

construíram um martelo de impacto similar à máquina de impactos normalizada, com a 

diferença de que o impulso é único e solto em queda livre, para captar o tempo da força do 

impacto na forma de um pulso e sua largura pode ser utilizada para decomposição numérica 

da frequência de ressonância do material excitado.   

A força do pulso é obtida por um acelerômetro fixado ao martelo e por um captador 

de sinais. Pelo tamanho do equipamento, é possível a utilização de pequenas  amostras, além 

do tempo de testes ser relativamente curto, conforme figura 6 (a). 

Svensson (1972) utilizou e aprimorou este método para avaliar 58 amostras 

diferentes de carpetes e os resultados foram comparados com um método normativo sueco 

(SIS - Svenska Institutet för Standarder). O desvio padrão obtido foi da ordem de 1 a 2 dB 

para a redução ao ruído de impacto. 

 

Figura 6 - (a) Equipamento de impacto unitário, e (b) Uni-Tapper. 

 
Fontes: (a) Svensson (1972), e (b) Dodd et al.(2013). 

 

No trabalho de Dodd et al. (2013), é apresentado um equipamento chamado ―Uni-

Tapper‖, que de maneira similar, simula uma máquina de impacto único, porém com uma 
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força oscilatória, conforme esquema da figura 6 (b). Os autores obtiveram uma boa 

aproximação do nível sonoro de impacto ponderado (Ln,w), para revestimentos de pisos como 

carpete, cortiça, linóleo, sobre o piso base, porém grande dispersão para sistemas de pisos 

flutuantes de madeira, conforme tabela 1, comparativamente à um método padrão. 

 

Tabela 1 - Resultados comparativos para a Uni-Tapper. 

 Ln,w Resposta ao Impulso 

(dB) 

Ln,w Método Padrão 

(dB) 

Piso base 84,0 ± 0,0 84,0 ± 0,0 

Cortiça 63,2 ± 0,4 64,2 ± 0,4 

Carpete 52,9 ± 0,6 52,9 ± 0,3 

Linóleo 62,0 ± 0,0 63,0 ± 0,0 

Piso flutuante de madeira 63,2 ± 0,7 70,0 ± 0,0 
Fonte: Adaptado de Dodd et al. (2013). 

 

Estes procedimentos são de escasso material referencial, porém sua metodologia é 

consistente com a base teórica do isolamento sonoro ao impacto conforme apresentado por 

Vér (2005). De modo análogo, Sommerfeld (2009) comenta a existência de uma normativa 

alemã (TGL 10688/13:1987 - Measuring Methods of Acoustics, Determination of the Impact 

Sound Reduction Index for Soft Covering by Short-Term Tests) que previa a redução sonora 

com um martelo de impacto único, porém quando comparados seus resultados com 

normativas recentes, se apresentava um desvio padrão sistemático de 3 dB e que este método 

era muito sensível às inovações constantes no mercado de revestimentos de pisos. Svensson 

(1972) conseguiu uma adaptação ao método para que os desvios fossem menores. 
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3 METODOLOGIA 

 

Experimentalmente, por meio de aplicação prática em laboratório, será determinada a 

redução ao ruído de impacto nas frequências de banda de terço de oitava (50 Hz a 5.000 Hz), 

e correspondente número único ponderado, para revestimentos de pisos, por intermédio da 

metodologia ISO 16251-1 (2014), também chamada de bancada de laje reduzida ou COMET 

(SOMMERFELD, 2009).  

Serão identificadas as frequências características de cada revestimento, através da 

replicação dos experimentos propostos por Svensson (1972), obtendo-se a redução ao ruído de 

impacto nas frequências de banda de terço de oitava, e correspondente número único 

ponderado, pela aplicação dos resultados práticos em métodos teóricos. 

Os resultados serão comparados entre métodos (da ISO 16251-1 com os métodos 

chamados genericamente de Sve-Vér 2, Sve-Vér 11, Sve-Martelo, Sve-Laje), e entre método 

da bancada de laje reduzida e referências técnicas (laudos de redução ao ruído de impacto 

ponderada dos revestimentos testados). 

 

3.1 MATERIAIS 

 

A escolha dos revestimentos baseou-se nas seguintes condicionantes, em ordem de 

abrangência:  

a) atendimento aos requisitos da ISO 16251-1 (2014), onde o método é restrito à 

revestimentos de pisos flexíveis e macios, correspondentes ao Anexo ―H‖ - 

Categoria ―I‖ da ISO 10140-1 (2010);  

b) classificação dos revestimentos comumentes utilizados no mercado de 

construção civil brasileira, sendo eles os pisos vinílicos, de cortiças, linóleos, 

carpetes, emborrachados e laminados;  

c) verificação de produtos com informações técnicas disponíveis sobre redução 

sonora, por meio de contato com fabricantes, fornecedores, assim como em 

pesquisas nos bancos de dados científicos;  

d) disponibilidade dos materiais por intermédio de parcerias com fabricantes, ou 

acessibilidade para aquisição no mercado. 
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A tabela 2, abaixo, apresenta as características dos produtos obtidos e selecionados 

para esta pesquisa. 

 

Tabela 2 - Amostras dos produtos selecionados para a pesquisa. 

Item Tipo Composição 
Espessura 

[mm] 

Densidade 

[kg/m³] 

Nome 

Genérico 

1 Vinílico 

PVC (Policloreto de 

Vinila), no formato de 

réguas 

2,0 1764,7 VL2 

2 Vinílico 

PVC (Policloreto de 

Vinila), no formato de 

mantas 

3,0 574,7 VL3 

3 Carpete 

PA (Poliamida), Tufado 

1/10‖ Bouclé  

 

5,5 689,6 CP5 

4 Carpete 

PA (Poliamida), Tufting 

Bouclé 

 

6,5 621,7 CP6 

5 Carpete 

PP (Polipropileno), Tufado 

1/10‖ Bouclé 

 

7,0 648,0 CP7 

6 Emborrachado 

Grânulos de pneus 

reciclados aglomerados 

com poliuretano 

3,0 607,7 EB3 

7 Emborrachado 

Grânulos de pneus 

reciclados aglomerados 

com poliuretano 

5,0 532,5 EB5 

8 Emborrachado 

Grânulos de pneus 

reciclados aglomerados 

com poliuretano 

8,0 565,6 EB8 

9 Emborrachado 

Grânulos de pneus 

reciclados com 64% de 

EPDM (Borracha de 

Etileno-Propileno-Dieno) 

5,0 1126,9 EP51 

10 Emborrachado 

Grânulos de pneus 

reciclados com 70% de 

EPDM (Borracha de 

Etileno-Propileno-Dieno) 

5,0 907,1 EP52 

11 Emborrachado 

Grânulos de pneus 

reciclados com 7,5% de 

EPDM (Borracha de 

Etileno-Propileno-Dieno) 

15,0 895,7 EP15 

12 Laminado 

Madeira de Eucalipto com 

resina melamínica (7 mm) + 

Manta de PP (Polipropileno 

- 2 mm) 

9,0 607,5 LM9 
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13 Laminado 

Madeira de Eucalipto com 

resina melamínica (7 mm) + 

Manta de PE (Polietileno - 

3 mm) 

10,0 547,3 LM10 

14 Laminado 

Madeira de Eucalipto com 

resina melamínica (7 mm) 

+ Manta de PE (Polietileno 

- 5 mm) 

12,0 464,9 LM12 

 Fonte: Autor (2020). 

 

3.1.1 Composição das amostras 

 

O conhecimento profundo da composição de cada material e processo utilizado para 

fabricação dos revestimentos de pisos é essencial para comparar seus efeitos quanto a 

aplicação de forças dinâmicas, seus resultados de transmissão vibracional, e 

consequentemente redução ao ruído de impacto. Entretanto esta análise é complexa e não 

acessível na maioria dos catálogos técnicos dos revestimentos de pisos. Ainda assim, uma 

breve verificação das macro estruturas dos revestimentos testados torna-se importante para 

melhor entendimento dos resultados numéricos. 

Os produtos analisados nesta pesquisa possuem características diferentes de 

composição, especificamente para cada grupo de materiais (vinílicos, carpetes, 

emborrachados e laminados). As figuras 7 a 10 mostram os materiais vistos de cima (área de 

impactação pelos martelos), e vistos lateralmente, que detalham se sua composição é 

homogênea (fabricados a partir de um único material ou liga) ou combinada (diferentes 

camadas de materiais). O apêndice A apresenta as amostras em maiores detalhes 

individualmente e nos tamanhos usados em um dos testes experimentais. 

A maior parte da composição dos materiais vinílicos é homogênea, porém ambos 

possuem uma fina camada superior que compõe o aspecto visual do produto. A percepção é 

de que esta camada somente tem função estética, pois existe uma grande variedade de 

produtos no mercado com estas características, alterando somente cores e modelos impressos. 

O revestimento VL2 (lateralmente em preto) é o menos flexível e o mais denso entre todas as 

amostras, com valor médio de 2,8 vezes mais denso que as demais (ver tabela 2). Já o produto 

VL3 (lateralmente em branco), apesar de ser fabricado com o mesmo material, possui 

flexibilidade comparável aos revestimentos emborrachados sem EPDM e entre as menores 

densidades registradas. Isso se deve ao fato do revestimento VL2 ser fabricado em placas 

rígidas, já o VL3 em mantas flexíveis.  
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Figura 7 - Apresentação dos revestimentos vinílicos (VL2 e VL3). 

 
Fonte: Autor (2020). 

 

O grupo dos carpetes possui a maior complexidade em sua estrutura de 

montagem/fabricação. Compõem-se por uma base rígida de material polimérico (sem 

conhecimento de sua propriedade, vistas lateralmente em preto) com espessura de 2 mm a 3 

mm, equivalente a 31% a 47% da composição total das amostras. Os fios sintéticos 

entrelaçados, acima da base, são colados ou prensados, e existe uma grande diversidade de 

nomenclaturas de entrelaçamentos nestes produtos. Visualmente, a amostra CP6 tem os fios 

mais fechados e uniformes desta categoria e consequente menor flexibilidade entre as três. Já 

a amostra CP7 possui fios mais abertos porém com algumas regiões de relevos mais presentes 

ao toque que outras, podendo influenciar na resposta ao impacto (diferenças de 

uniformidade). 
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Figura 8 - Apresentação dos revestimentos em carpetes (CP5, CP6 e CP7). 

 
Fonte: Autor (2020). 

 

Os revestimentos emborrachados são todos homogêneos, embora alguns possuem 

ligas com outras borrachas ou polímeros, conforme exposto na tabela 2. As amostras EB3, 

EB5 e EB8 possuem boa flexibilidade por serem pouco densas, ao contrário das amostras 

EP51, EP52 e EP15 que são o segundo grupo com maiores densidades, menores apenas que a 

amostra VL2. 

 

Figura 9 - Apresentação dos revestimentos do tipo emborrachados. 

 
 Fonte: Autor (2020). 
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Os revestimentos laminados são compostos de madeira aglomerada prensada (vistos 

em maiores detalhes lateralmente). Estes materiais rígidos são geralmente utilizados sobre 

outras mantas com maior flexibilidade, com intuito de diminuir a transmissão das vibrações 

para as lajes. As mantas de polipropileno de 2 mm e polietileno de 3 mm (das cores branca e 

amarela, respectivamente), apesar de composição diferente, possuem flexibilidades e 

densidades similares. Já a manta de polietileno de 5 mm (em verde) apresenta bolhas de ar 

fechadas na sua composição, apresentando menor flexibilidade porém a menor densidade 

entre todas as amostras. 

 
Figura 10 - Apresentação dos revestimentos do tipo laminados. 

 
Fonte: Autor (2020). 

 

3.1.2 Espessuras dos revestimentos 

 

As espessuras padronizadas pelos fabricantes e divulgadas em seus catálogos 

possuem diferenças significativas com as espessuras reais. Foram coletadas 12 medidas para 

cada amostra, e verificou-se o valor médio e desvio padrão com confiabilidade de 95%, 
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através da distribuição t de Student
1
 – com 11 graus de liberdade, conforme tabela 3. As 

diferenças máximas encontradas entre os valores tabelados e os valores reais foram de até 

19%, com um diferença média de 10%.  

 

Tabela 3 - Espessuras tabeladas e reais das amostras dos revestimentos de pisos. 

Item 
Nome 

Genérico 

Espessura 

Tabelada 

[mm] 

Espessura 

Real Média 

[mm] 

Desvio-Padrão 

(95% confiab.) 

[mm] 

Diferenças 

Tabela x Real 

[%] 

1 VL2 2,00 2,21 0,17 19,13 

2 VL3 3,00 2,90 0,15 8,54 

3 CP5 5,50 5,67 0,19 6,53 

4 CP6 6,50 6,31 0,29 7,39 

5 CP7 7,00 6,40 0,64 17,72 

6 EB3 3,00 3,25 0,23 15,96 

7 EB5 5,00 5,19 0,43 12,31 

8 EB8 8,00 8,34 0,27 7,67 

9 EP51 5,00 5,16 0,08 4,85 

10 EP52 5,00 5,20 0,14 6,75 

11 EP15 15,00 16,01 0,60 10,72 

12 LM9 9,00 9,37 0,24 6,79 

13 LM10 10,00 10,63 0,44 10,64 

14 LM12 12,00 12,62 0,38 8,27 
 Fonte: Autor (2020). 

 

Esta variável têm grande influência na equação teórica que define a frequência 

característica do sistema revestimento sobre laje (apresentado na equação 3). Um erro de 10% 

na sua aplicação, ocasiona um desvio de aproximadamente 4,8% na frequência característica, 

e este erro também se propaga na equação teórica da redução ao ruído de impacto em função 

do espectro da frequência (equação 1). Portanto, sua mensuração e menor desvio possível, é 

imprescindível para que a análise teórica se torne coerente com resultados práticos. 

 

3.1.3 Frequência característica pelo método de Svensson (1972) 

 

Buscou-se replicar os procedimentos descritos por Svensson (1972) com técnicas e 

equipamentos disponíveis, e verificar a conformidade do sistema ao longo do 

desenvolvimento do método. 

 

                                                 
1
 A distribuição t de Student possui coeficientes tabelados, assumindo que se toma um número 

suficientemente grande de amostras para um determinado processo de avaliação de incertezas (LENZI e SILVA, 

2018).  
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3.1.3.1  Montagem e aferição do sistema 

 

O martelo da máquina de impactos normalizada (ISO 10140-5, 2010), segue os 

seguintes requisitos: barra redonda de aço, com diâmetro de 0,03 m, peso de 0,5 kg. Desta 

forma, construiu-se um martelo único nas mesmas características, e com algumas adaptações 

para o lançamento em queda livre, conforme figura 11 (a). 

Acima da barra de aço foram adicionados encaixes plásticos para alojamento do 

acelerômetro diretamente em contato e centralizado no martelo, conforme figura 11 (b), e uma 

fina chapa metálica no topo do conjunto para acoplamento no dispositivo, através de um 

eletroímã de 12 volts.  

Com a necessidade de regulagem de altura do martelo a cada troca de revestimento 

(pelo conhecimento prévio das diferenças entre espessuras) buscando-se manter o 

espaçamento de 0,04 m de queda livre sobre as amostras, desenvolveu-se o dispositivo da 

figura 11 (c), onde o martelo mantém-se estável, na posição e altura requerida, até a liberação 

magnética para soltura do conjunto em queda livre. O dispositivo é móvel e com 3 pés 

ajustáveis, contendo um nível para garantir a verticalidade do martelo (90 graus em relação à 

laje). 

 

Figura 11 - Descrição da construção e montagem do martelo único: (a) Martelo adaptado, (b) 

Acelerômetro alojado, e (c) Dispositivo de apoio. 

  
Fonte: Autor (2020). 

 

Para analisar possíveis interferências do eletroímã ao sistema, foram feitas medições 

prévias, assim como captação de sinal eletromagnético acima do ímã paralelamente ao sinal 
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do acelerômetro no martelo. No gráfico 1, identifica-se o exato momento da liberação do ímã 

(sem interferência no sinal do martelo), e o primeiro impacto do martelo, com seus sucessivos 

rebotes com menor energia.  

 

Gráfico 1 - Pulso de aceleração do ímã e do martelo. 

 
Fonte: Autor (2020). 

 

Em simulações de impacto com a liberação do martelo de forma manual (por um 

operador), ou através da utilização do imã, identifica-se que a liberação magnética propicia 

menor dispersão de dados, para repetidas medições, conforme gráfico 2. Enquanto 

manualmente o desvio médio é de 17%, com o auxílio do imã, este valor cai para 9%. 

 

Gráfico 2 - Dispersão por liberação manual ou magnética. 

 
Fonte: Autor (2020). 

 

Para escolha do tamanho das amostras, Svensson (1972) comenta que o tempo da 

força do pulso na prática é independente das dimensões do piso e portanto é possível utilizar 
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pequenas amostras. De forma a verificar tal afirmação, realizou-se testes com diversos 

tamanhos amostrais, e após confirmação, escolheu-se utilização de 4 amostras de 0,20 m x 

0,20 m para cada material. 

As amostras foram dispostas nas mesmas posições utilizadas para o método da ISO 

16251-1 (2014), com 4 acelerômetros também aplicados abaixo da laje (ilustrações que 

aparecerão nas figuras 17 e 18). Desta forma, é possível comparar resultados pelos dois 

métodos minimizando desvios sistemáticos. 

 

Figura 12 - Posicionamento de revestimentos na bancada da laje reduzida. 

 
 

Fonte: Autor (2020). 

  

3.1.3.2  Equipamentos 

 

Os equipamentos utilizados foram os mesmos do método anterior da bancada 

reduzida, com exceção da máquina de impactos e com adição de alguns itens descritos abaixo. 

A aceleração captada acima do martelo, para o impacto proposto, possui forças muito 

distintas das captadas abaixo da laje. Materiais muito absorvedores de energia vibratória 

transmitem acelerações abaixo de 50 g (~ 500 m/s²), casos como emborrachados e carpetes. 

Os vinílicos e laminados mais rígidos, transmitem acelerações próximas de 200 g (~ 2000 

m/s²), e a laje crua sem manta pode chegar a 900 g (~ 9000 m/s²). Desta forma, os 
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acelerômetros apresentados nesta pesquisa, possuem boas relações entre abrangência máxima 

e calibração da força de impacto, contudo vale ressaltar que eram os equipamentos 

disponíveis no momento de testes, e pode haver outros que otimizam ainda mais a 

sensibilidade de captação. 

 

 01 Acelerômetro Brüel & Kjaer, modelo 4519 (abrangência máxima 50 g); 

 01 Acelerômetro Brüel & Kjaer, modelo 4517 (abrangência máxima 500 g); 

 01 Acelerômetro Brüel & Kjaer, modelo 4393V (abrangência máxima 5.000 g); 

 01 Eletroímã de 12 V; 

 01 Transdutor eletromagnético Brüel & Kjaer, modelo MM-0002; 

 01 Martelo de aço de 0,5 kg, confeccionado e adaptado por esta pesquisa. 

 

3.1.3.3  Medições 

 

A cada liberação do martelo em queda livre é captada a aceleração vibracional para o 

primeiro impacto, em função do tempo. A aceleração é convertida em força, pois a massa do 

martelo é constante, e desta forma, é registrada a força do pulso referente à resposta de cada 

revestimento, como exemplo apresentado no gráfico 3. 

 

Gráfico 3 – Força do pulso, no tempo, provocado pelo impacto do martelo único sobre a laje. 

 
Fonte: Autor (2020). 
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Realizou-se diversos impactos para mensuração do valor médio e dos desvios-

padrão, com fator de abrangência pela distribuição t de Student mais próximo de 2,0 possível. 

Para 16 repetições - 15 graus de liberdade, o coeficiente é 2,181 para 95% de confiabilidade.  

Experimentou-se um número de 30 repetições, utilizando a distribuição normal com 

fator de abrangência igual a 1,96 para 95% de confiabilidade, e observou-se 

comparativamente, que a distribuição normal e a distribuição t de Student apresentavam 

desvios distantes de somente um décimo percentual. Desta forma, a distribuição t de Student 

com 16 repetições mostrou-se eficaz para este método. 

Buscou-se validar um conjunto de dados com desvio-padrão total inferior a 5%. No 

gráfico 3, como exemplo, o desvio para a mostra VL3 foi de 2,4%. 

A diferença de tempo entre cada dado de força coletado, chamado aqui de 

janelamento, deve ser o menor possível, para detectar até as menores larguras de pulso. Usou-

se intervalo de 4,88x10⁻⁶ segundos para cada aceleração coletada. No gráfico 3, nota-se uma 

grande quantidade de pontos formando a curva, ideal para melhor precisão de sua largura.  

Contudo, mesmo o janelamento mínimo de configuração possível para o software 

utilizado nesta pesquisa mostrou que, para a formação do pulso na laje crua – sem manta ou 

―SM‖, o intervalo é tão estreito que refletiu em somente 50 pontos para a curva gerada. No 

gráfico 4, é possível identificar as 15 curvas médias e suas larguras de pulso. Quanto mais 

rígida a superfície de impactação, mais estreita será a curva, e maior amplitude de força 

transmitida para o martelo.  

 

Gráfico 4 - Largura da força do pulso do impacto do martelo na laje. 

 
 Fonte: Autor (2020). 
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3.1.3.4  Aplicação dos dados coletados 

 

Svensson (1972) demonstra metodologicamente que a largura do pulso a 50% do 

valor de pico da amplitude (gráfico 5), melhor representa o tempo para determinação da 

frequência característica, aplicando-se a equação 5. 

 



0,213
  0 f  (5) 

 

 

sendo: 

f0 é a frequência característica [Hz]; 

τ é a largura do pulso a 50% do pico [s]; 

 

Gráfico 5 – Largura da força do pulso do impacto do martelo na laje. 

 
 Fonte: Autor (2020). 

 

A partir das larguras à 50% do pico dos 16 pulsos registrados define-se o valor médio 

e seu desvio-padrão, de forma que, aplicados na equação 5 geram uma frequência 

característica média e seus respectivos desvios. 
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3.1.4 Módulo de elasticidade dinâmico 

 

Dois métodos disponibilizados para esta pesquisa que utilizam a análise de vibrações 

para caracterização do módulo de elasticidade dinâmico, como a ASTM E756 (2017) e 

ASTM  E1876 (2015), necessitam primeiramente a determinação das frequências de 

ressonância dos materiais para posterior cálculo teórico de seus módulos dinâmicos. Desta 

forma, como ambas variáveis são relacionadas na equação 3 do método teórico proposto por 

Vér (2005), pode-se diretamente contrapor seus resultados por procedimentos de impactação 

por martelos ou objetos em queda livre. 

A normativa ASTM E1876 – Método para determinação do módulo de Young 

dinâmico, módulo de cisalhamento e coeficiente de Poisson, pela vibração através da 

excitação impulsiva (2015) e a ASTM E756 – Método para medição das propriedades de 

amortecimento de vibrações dos materiais (2017), utilizam a captação da resposta vibratória 

dos revestimentos, seja por intermédio da vibração sonora aérea ou vibração eletromagnética. 

O equipamento utilizado conforme o método da ASTM E1876 (2015) na figura 13, 

demonstra de forma geral que é feita uma impactação por um martelo manual e captação da 

pressão sonora por um microfone abaixo da amostra. A frequência de ressonância do material 

é obtida e a equação 6 utilizada para determinação do módulo de elasticidade dinâmico. 
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d **
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  (6) 

 

 

sendo: 

Ed o módulo de elasticidade dinâmico [Pa]; 

m é a massa da amostra [g]; 

f  é a frequência de ressonância [Hz]; 

b é a largura da amostra [mm]; 

L é o comprimento da amostra [mm]; 

t é a espessura da amostra [mm]; 

T1 é o fator de correção [adimensional]. 
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Figura 13 – Equipamento de medição conforme ASTM E1876. 

 
Fonte: Autor (2020). 

 

Na aplicação do método da norma ASTM E756 (2015), utiliza-se uma viga base 

apoiada em uma de suas extremidades e excita-se o conjunto de forma eletromagnética para 

conhecimento da frequência de ressonância da viga sem revestimento, com seus modos de 

vibração e, após fixado o revestimento, obtenção da ressonância e modos de vibração do 

conjunto viga e revestimento, conforme figura 14. 

Aplicando a equação 7, obtém-se o módulo de elasticidade dinâmico utilizando as 

informações dinâmicas da viga base, e da frequência de ressonância do conjunto. 
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sendo: 

Ed o módulo de elasticidade dinâmico [Pa]; 

Ebase o módulo de elasticidade dinâmico da viga base [Pa]; 

T é a razão das espessuras H1/H [adimensional]; 
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H é a espessura da viga base [m]; 

H1 é a espessura do revestimento [m]; 

D é a razão das densidades p1/p [adimensional]; 

p é a densidade da viga base [kg/m³]; 

p1 é a densidade do revestimento [kg/m³]; 

fn é a frequência de ressonância para a viga base [Hz]; 

 fc é a frequência de ressonância para a viga base com revestimento [Hz]; 

 

Figura 14 - Equipamento de medição conforme ASTM E756. 

 
Fonte: Autor (2020). 

 

3.1.5 Laudos técnicos dos fabricantes 

 

A pesquisa mostrou grande dificuldade para encontrar informações técnicas acústicas 

dos revestimentos de pisos comercializados no Brasil. Ainda assim, alguns fabricantes de 

revestimentos de pisos, apresentam em seus catálogos ou fichas técnicas de seus produtos, a 

redução ao ruído ao ruído de impacto ponderada (ΔLw) por diferentes metodologias em laudos 

técnicos, entre elas a ISO 717-2, ISO 10140-3, ASTM E989, porém todas estas estão 

relacionadas por alterações de nomenclaturas em revisões normativas anuais ou por diferentes 

abrangências continentais. Estas informações são apresentadas no quadro 2, quando 

identificadas.  
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Quadro 2 - Laudos técnicos. 

Item 
Nome 

Genérico 

Referência 

Normativa 

ΔLw 

[dB] 

1 VL2 ASTM E989 4 

2 VL3 ISO 717-2 18 

3 CP5 ISO 10140-3 24 

4 CP6 - - 

5 CP7 - - 

6 EB3 ISO 10140-3 23 

7 EB5 ISO 10140-3 24 

8 EB8 ISO 10140-3 26 

9 EP51 - - 

10 EP52 - - 

11 EP15 - - 

12 LC9 - - 

13 LC10 ISO 10140-3 22 

14 LC12 - - 
Fonte: Autor (2020). 

 

3.2 REDUÇÃO AO RUÍDO DE IMPACTO PELO MÉTODO DA ISO 16251-1 

 

Seguiu-se rigorosamente os procedimentos descritos na normativa internacional ISO 

16251-1 (2014), porém observou-se diversos detalhes técnicos complementares por outras 

pesquisas científicas que são relevantes para a compreensão e maior confiabilidade dos 

fenômenos experimentais. Os procedimentos normativos e complementares, apresentam-se 

nos tópicos a seguir. 

 

3.2.1 Montagem e aferição do sistema 

 

Comumente, a laje utilizada para testes de redução ao ruído de impacto para pisos de 

edificações é construída simulando dois ambientes de uma edificação, o piso inferior e 

superior, e ligação pelos flancos da estrutura por pilares e paredes. Por outro lado, nesta nova 

metodologia é feita uma bancada em tamanho reduzido de laje de concreto com 1,20 m x 0,80 

m, com 0,20 m de espessura, apresentada na figura 15.  
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Figura 15 - Bancada da laje reduzida em concreto. 

 
Fonte: Autor (2020). 

 

A característica estrutural é de concreto denso (heavyweight base floors), com 

densidade aproximada de 2.300 kg/m³. Importante garantir que a laje seja homogênea e com 

espessura uniforme, que sua superfície plana tenha uma variação horizontal de +/- 0,001 m, e 

que seja suficientemente dura para suportar os impactos da máquina normalizada (ISO 10140-

5, 2010). 

A bancada de laje reduzida (COMET) deve ser apoiada em suas quatro extremidades 

por suportes elásticos para desacoplamento dinâmico de possíveis vibrações do local de testes. 

A área de contato máxima de cada suporte elástico não deve exceder 0,10 m x 0,10 m, e a 

característica principal para escolha destes suportes, é que, uma vez instalados, resultem em 

uma frequência de ressonância vertical para a laje apoiada, menor que 20 Hz. 

A bancada utilizada nesta pesquisa foi disponibilizada pelo Laboratório de Vibrações 

e Acústica – LVA, do Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade Federal de 

Santa Catarina (UFSC). Complementarmente, realizou-se nela um procedimento de análise de 

vibrações estruturais, com o método ODS – Operating Deflection Shape, para comprovar o 

comportamento do conjunto laje e suportes elásticos. 

A bancada foi dividida em 35 pontos, sendo escolhido o ponto central, como sinal de 

referência, e feita uma varredura de todos os sinais nos pontos restantes com excitação por 

uma marreta de 5 kg. Os suportes elásticos foram testados em quatro modelos diferentes, de 3 
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mm à 16 mm de espessura, para avaliar em qual situação a ressonância do conjunto bancada e 

suportes asseguram valor abaixo de 20 Hz (18,47 Hz para o suporte de 16 mm de espessura), 

conforme gráfico 6.  

 

Gráfico 6 – Ressonância do conjunto. 

 
Fonte: Autor (2020). 

 

A análise de vibrações estruturais pelo método ODS também mostra-se fundamental 

para identificar os modos de vibração da laje construída, pois nestas frequências há maior 

vibração, e consequente concentração de energia. No gráfico 7 podemos identificar o primeiro 

modo de vibração em 340,5 Hz e o segundo modo em 747,6 Hz. 

 

Gráfico 7 – Modos de vibração. 

 
Fonte: Autor (2020). 
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Para escolha do tamanho das amostras de revestimentos de pisos, é necessário que 

suas dimensões mínimas complementem pelo menos os apoios da máquina de impactos (0,60 

m x 0,30 m), e não maiores que as dimensões da laje. Ao utilizar amostras com tamanho 

mínimo de 0,50 m x 0,50 m conforme figura 16, é possível satisfazer as dimensões da 

máquina de impactos, diagonalmente. 

O anexo H - categoria I, da norma ISO 10140-1 (2010), recomenda a instalação de 

no mínimos três amostras, preferencialmente de lotes diferentes de produção. As 

recomendações dos fabricantes para instalação dos revestimentos na laje devem ser seguidas, 

prevendo a utilização de colas/adesivos, quando requeridos. 

 

Figura 16 - Tamanho mínimo da amostra (0,50 m x 0,50 m). 

 
Fonte: Autor (2020). 

 

Na excitação do sistema, deve ser usada a máquina de impactos (de acordo com as 

especificações na norma ISO 10140-5), em ao menos duas posições acima da laje. É 

recomendado que qualquer posição da máquina de impactos fique distante pelo menos 0,10 m 

de qualquer extremidade da bancada, e ao menos 0,30 m entre cada uma das posições. Devem 

ser evitadas simetrias entre as posições, e paralelismo com as extremidades da bancada. 

A captação da aceleração vibracional do sistema consiste em fixar ao menos quatro 

acelerômetros abaixo da laje, posicionados de forma randômica, evitando linhas simétricas, e 

distantes minimamente 0,10 m das extremidades da laje. É necessária fixação rígida, 

parafusados ou colados no concreto, evitando medições incorretas. Deve ser feita calibração 

anterior à fixação dos acelerômetros na laje, por equipamento que cumpra os requisitos 
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normativos específicos. As figuras 17 e 18 apresentam as posições escolhidas para a máquina 

de impactos, e acelerômetros, fixados por adesivo líquido de colagem rápida.  

 

Figura 17 - Posicionamento da máquina de impactos. 

 
Fonte: Autor (2020). 

 

Figura 18 - Posicionamento dos acelerômetros. 

 
Fonte: Autor (2020). 

 

Os sinais gerados devem ser amplificados e filtrados nas bandas de frequências de 

terço de oitava, entre 100 Hz e 5 kHz, e indicados como valores RMS – Root Mean Square. 

Se necessário informações adicionais em baixas frequências, iniciar captação em 50 Hz. O 
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sistema de análise de sinais deve compreender requisitos mínimos da norma IEC 61672-1, 

classe 1, com os microfones substituídos pelos acelerômetros. 

Os níveis de aceleração vibracional captados para a laje crua, sem revestimento, em 

função das bandas de frequências de terço de oitava são apresentados no gráfico 8 (a). Estes 

resultados comparados com a pesquisa de Schmidt et al. (2013), do gráfico 8 (b), mostram 

que os padrões de impactação e conformidade de construção da laje desta pesquisa são 

coerentes com outras bancadas apresentadas na literatura, gerando curvas e modos de 

vibração semelhantes. 

 

Gráfico 8 – Nível de aceleração e de ruído: (a) Bancada reduzida, e (b) COMET . 

 
Fonte: Autor (2020), e Schmidt et al. (2013). 

 

3.2.2 Equipamentos 

 

As características dos equipamentos utilizados nesta pesquisa, apresentam-se a 

seguir: 

 01 Sistema de aquisição de dados LMS Scadas Mobile, modelo SCM201; 

 01 Software Siemens LMS Test Lab – Spectral Impact Test; 

 01 Calibrador de vibração Brüel & Kjaer, modelo 4294; 

 01 Máquina de Impactos Brüel & Kjaer, modelo DK-2850; 

 04 Acelerômetros Brüel & Kjaer, modelo 4519; 
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Figura 19 - Equipamentos. 

 
Fonte: Autor (2020). 

 

3.2.3 Medições 

 

O ambiente utilizado para testes não contava com climatização artificial, e nenhuma 

adaptação especial foi requerida. A temperatura e umidade do ar foi registrada antes e depois 

de cada procedimento experimental adotado, sem apresentar grandes variações. 

O primeiro passo, antes de iniciar a excitação do sistema, é a captação do ruído de 

fundo do local de testes, proveniente das vibrações estruturais do piso que possam interferir 

no sistema da bancada montada, caso ocorram. 

Após, inicia-se a excitação mecânica da laje pela máquina de impactos, para cada 

uma das posições escolhidas para os testes. Prossegue-se com a aplicação do revestimento 

sobre a bancada, e mais uma vez captam-se os sinais gerados pela excitação mecânica nas 

duas posições. Assim obtém-se as medidas, com e sem revestimento, na mesma configuração 

de posicionamento de excitação do sistema, conforme esquema apresentado na figura 20. 

Sugere-se utilizar um gabarito físico para garantir a retirada e recolocação da máquina de 

impactos na mesma posição de excitação. 
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Figura 20 - (a) Bancada de laje reduzida, e (b) Bancada com aplicação do revestimento. 

 
Fonte: Autor (2020). 

 

A normativa recomenda um tempo mínimo de 20 segundos de captação de dados 

para cada ciclo de testes. Ou seja, esta é a duração mínima da excitação mecânica em cada 

posição da máquina de impactos. O tempo adotado neste trabalho foi de 20,48 segundos por 

ciclo. 

 

3.2.4 Aplicação dos dados coletados 

 

3.2.4.1  Redução ao ruído de impacto 

 

Para um conjunto de acelerações vibracionais instantâneas captadas nas frequências 

de banda de terço de oitava, aplica-se a equação 8, conforme ISO 16251-1 (2014). Com a 

utilização de quatro acelerômetros, obtêm-se quatro resultados de nível de aceleração 

vibracional para cada ciclo de testes. 
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sendo: 

Ln é o nível de aceleração vibracional, em função das frequências no espectro [dB]; 

Tm é o tempo total de integração [s]; 

a(t) é a aceleração vibracional instantânea [m/s²]; 

dt é o instante de tempo [s];  
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a0 é a aceleração vibracional de referência (1x10⁻⁶) [m/s²]; 

 

 Os níveis de aceleração vibracional calculados, com e sem a aplicação do 

revestimento, devem ser corrigidos pelo ruído de fundo, conforme correspondente indicação 

na ISO 16251-1 (2014) e somente após, determina-se a diferença entre os dois valores, 

apresentados na equação 9. 

 

(manta) L  -  (laje) L L at,n,at,n,at,n,   (9) 

 

 

sendo: 

ΔLn,t,a é a redução ao ruído de impacto, para cada posição e acelerômetro [dB]; 

Ln t,a é o nível de aceleração vibracional, para cada posição e acelerômetro [dB]; 

t é o número de posições para máquina de impactos; 

a é o número de acelerômetros; 

 

A redução ao ruído de impacto, para cada posição de acelerômetro e cada posição de 

máquina de impactos, é individualmente calculada, e após obtém-se a média aritmética que o 

revestimento proporciona.  
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sendo: 

ΔLn é a redução ao ruído de impacto, total [dB]; 

 

Caso tenham sido testadas mais de uma amostra do mesmo material, deve ser feita a 

média aritmética entre os valores finais encontrados pela ISO 16251-1 (2014). 

 

3.2.4.2  Redução ao ruído de impacto ponderada 

 

Para representação do resultado em um número único ponderado, são adotados os 

procedimentos da norma ISO 717-2 (2013). Avalia-se a redução ao ruído de impacto, com as 

específicas curvas de referência normativas, conforme figura 21, para as faixas entre 100 Hz e 
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3.150 Hz nas bandas de frequências de terço de oitava. Pode-se dividir esta curva referencial 

em frequências baixas (inferior a 315 Hz), médias frequências (entre 315 Hz e 1.000 Hz) e 

altas frequências (superior a 1.000 Hz). 

 

Figura 21 - Valores de referência para impacto sonoro, em bandas de frequência de terço de oitava. 

 
Fonte: ISO 717-2 (2013). 

 

Como exemplo de aplicação, na figura 22, os níveis de aceleração vibracional sem e 

com revestimento (respectivamente Ln,0 e Ln) e a redução ao ruído de impacto (ΔLn), são 

adicionados conforme tabela C.2 – Anexo C da normativa (ISO 717-2:2013). As demais 

colunas são calculadas mediante adaptação da ponderação do valor de referência até que a 

soma dos desvios positivos seja menor e mais próximo possível de 32. Na figura 22, foi 

aplicada ponderação com valor de -3 para satisfazer os critérios normativos, obtendo-se a 

redução ao ruído de impacto ponderada (ΔLw) de 21 dB e termo de adaptação espectral (C1) 

de -1 dB. 
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Figura 22 – Exemplo de ponderação conforme aplicação da norma ISO 717-2:2013. 

 
Fonte: Autor (2020). 

 

3.3 REDUÇÃO AO RUÍDO DE IMPACTO PELA FREQUÊNCIA CARACTERÍSTICA 

 

3.3.1 Redução ao ruído de impacto 

 

A captação direta de dados dos acelerômetros posicionados abaixo da laje durante os 

impactos que replicam o método de Svensson (1972), e do acelerômetro posicionado acima 

do martelo, em função das bandas de frequências de terço de oitava, podem ser convertidas 

em nível de aceleração, pela equação 12. A diferença entre os valores de níveis com e sem 

revestimento se transformam na redução ao ruído de impacto, de forma análoga aos 

procedimentos da ISO 16251-1 (2014). 

De outra maneira, pode-se determinar a redução ao ruído de impacto pelos métodos 

prático-teóricos compostos pelas frequências características do método experimental de 

Svensson (1972) aplicados na equação 1, e de modo mais geral na equação 2, ambas pelo 
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método teórico de Vér (2005). Entretanto, esta pesquisa substituirá a equação 1, pela equação 

11 das primeiras referências de Vér (1971), por possuir uma melhor aproximação numérica.  
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sendo: 

ΔLn é a redução ao ruído de impacto, em função das frequências no espectro requerido [dB]; 

F, F’ são as forças atuantes na laje sem e com revestimento, respectivamente [N]; 

f R  é a frequência de repetição, no espectro requerido [Hz]; 

f 0 é a frequência característica do revestimento [Hz]; 

n é o número de impactos (1, 2, 3, ...) [adimensional]. 
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sendo: 

Ln é o nível de aceleração, em função das frequências no espectro [dB]; 

a é a aceleração vibracional média, em função das frequências no espectro [m/s²]; 

a₀ é a aceleração vibracional de referência (1x10⁻⁶) [m/s²]; 

 

3.3.2 Redução ao ruído de impacto ponderada 

 

O número único ponderado dos resultados da equação 10, e dos métodos prático-

teóricos das equações 2 e 11, seguem os procedimentos da norma ISO 717-2 (2013), 

conforme já descrito na seção 3.2.4.2. 
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3.4 INCERTEZAS 

 

A normativa ISO 12999-1 – Determinação e aplicação de incertezas de medição em 

acústica de edificações: Parte 1 - Isolamento sonoro (2014), traz valores padronizados para as 

incertezas da aplicação de métodos laboratoriais ou em campo. 

As análises serão feitas através dos valores da ISO 12999-1 (2014) e da replicação de 

procedimentos de incertezas aplicadas por outras pesquisas que também utilizaram o método 

da ISO 16251-1 (SOMMERFELD, 2009; SCHMIDT et al., 2013; SCHIMIDT et al.,2014), 

auxiliando a definir limites e critérios para encontrar desvios sistemáticos e aleatórios, 

comparando os resultados de diversos revestimentos na aplicação de um mesmo método. 

 

3.4.1 Incertezas associadas à redução ao ruído de impacto 

 

As incertezas associadas à redução ao ruído de impacto nas bandas de frequências de 

terço de oitava, são apresentadas na tabela 4, conforme ISO 12999-1 (2014). Estes valores são 

padronizados para testes laboratoriais de redução ao ruído de impacto, com base nas 

normativas de medição de pressão sonora (ISO 10140-3:2010).  

 

Tabela 4 - Incertezas em função das bandas de frequências de terço de oitava. 

Frequência (Hz) Incerteza (dB) 

50 1,4 

63 1,3 

80 1,2 

100 1,1 

125 1,0 

160 1,0 

200 1,0 

250 1,0 

315 1,0 

400 1,1 

500 1,2 

630 1,3 

800 1,6 

1.000 1,9 

1.250 2,2 

1.600 2,5 

2.000 2,8 

2.500 3,2 

3.150 3,6 

4.000 4,0 
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5.000 4,4 
Fonte: ISO 12999-1 (2014). 

 

Schmidt et al. (2014), adicionalmente fizeram uma análise estatística pela 

distribuição Qui-quadrado, a fim de validar os resultados dos revestimentos testados pela 

bancada reduzida, conforme figura 23. Os autores definiram uma distribuição dos dados para 

95% de confiabilidade (linha vermelha), e caso os desvios de um determinado revestimento 

ultrapassasse esta linha ao menos em duas bandas de frequências de terço de oitava, o 

resultado deve ser eliminado. 

 

Figura 23 - Distribuição Qui-quadrado. 

 
 Fonte: Schmidt et al. (2014). 

 

Os resultados em bandas de frequência de terço de oitava finais serão comparados 

com uma união entre as incertezas padrão e a distribuição Qui-quadrado, conforme Schmidt et 

al. (2014) também apresentaram. 

 

3.4.2 Incertezas associadas à redução ao ruído de impacto ponderada 

 

A normativa ISO 12999-1 (2014) padroniza a incerteza para o número único da 

redução ao ruído de impacto em procedimentos laboratoriais, com valor de 1,1 dB. 

Para avaliar incertezas entre diferentes métodos, em outro trabalho de Schmidt et al. 

(2013), os autores definiram um intervalo crítico, onde haveria 95% de confiança pelos 

resultados de dois métodos diferentes. Assumindo que a incerteza padrão (σᵣ) é de 1,1 dB, 

aplicados na equação 13, temos que o intervalo crítico é de 3,0 dB. 
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r22Cr   (13) 

 

 

sendo: 

Cr é o intervalo crítico para repetibilidade com 95% de confiança  [dB]; 

σᵣ é o desvio associado à incerteza de um método [dB]; 

 

Portanto, os resultados ponderados finais por diferentes métodos serão comparados 

pelo intervalo crítico proposto por Schmidt et al. (2013), tendo em vista que qualquer 

resultado individual de medição terá desvio padrão de 1,1 dB.  
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4  RESULTADOS 

 

A partir da aplicação da normativa ISO 16251-1 (2014) os resultados experimentais 

de redução ao ruído de impacto para os 14 revestimentos resilientes de pisos serão 

apresentados, em função das bandas de frequência de terço de oitava (entre 50 Hz a 5.000 

Hz), assim como seu valor único ponderado. 

As frequências características dos revestimentos de pisos, pela aplicação do método 

de Svensson (1972) serão contrapostas com os resultados por outros métodos experimentais e 

teóricos, assim como para os dados de módulo de elasticidade dinâmicos aplicados pelos 

procedimentos normativos da ASTM E756 (2017) e ASTM E1856 (2015). 

Uma análise comparativa da redução ao ruído de impacto entre os resultados dos 

diferentes métodos são apresentados, assim como comparativamente aos laudos técnicos dos 

fabricantes. Por fim, as incertezas associadas aos diferentes procedimentos e 

comparativamente entre métodos, são expostas. 

 

4.1 REDUÇÃO AO RUÍDO DE IMPACTO PELO MÉTODO DA ISO 16251-1 

 

Com a aplicação do método da bancada reduzida são determinados os níveis de 

aceleração da laje sem manta - ―SM‖, e dos níveis de aceleração para cada revestimento, 

conforme gráfico 9. Nele ficam evidentes os modos de vibração (em 340 Hz e 747 Hz) em 

todos os resultados, efeito anulado quando representa-se a diferença entre os níveis de 

aceleração com e sem aplicação do revestimento, que é a redução ao ruído de impacto (ΔL). 

Os resultados divididos por grupos de materiais (vinílicos, carpetes, emborrachados e 

laminados) são apresentados nos gráficos 10 a 13.  

Os comportamentos de cada curva da redução ao ruído de impacto podem ser 

analisados conforme respectiva inclinação da assíntota de atenuação em decibéis por bandas 

de frequência de oitava, e em termos comparativos, pela diferença média entre os valores 

unitários de cada curva, no qual apresentam-se com maior detalhamento no apêndice B. Estes 

resultados são divididos em baixas, médias e altas frequências conforme discutido na seção 

3.2.4.2. 
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Gráfico 9 – Níveis de aceleração da laje sem e com revestimento. 

 
Fonte: Autor (2020). 

 

No gráfico 10 e tabela 5, o revestimento VL2 apresenta assíntotas com inclinações 

nulas nas baixas e médias frequências, inferior a 1.000 Hz, (-0,4 dB/oitava e -0,1 dB/oitava, 

respectivamente), e 4,4 dB/oitava nas altas frequências (superior a 1.000 Hz). Como exposto 

por Vér (2005) na figura 1, o comportamento geral para revestimentos resilientes é de uma 

inclinação média de 12 dB/oitava. Isso demonstra que esta amostra tem uma baixa redução ao 

ruído de impacto em todas faixas de frequências, e para isso lhe é determinante conter a maior 

densidade entre todos os revestimentos (ver tabela 2). 

Já a amostra VL3, apesar de ser composta pelo mesmo componente (PVC), têm 

densidade 3 vezes menor e fabricado em formato de mantas, diferentemente do primeiro que é 

confeccionado em placas (o confere menor flexibilidade). Este revestimento também 

apresenta assíntota com inclinação próxima da nulidade com 0,7 dB/oitava abaixo de 315 Hz, 

entretanto nas médias e altas frequências (superior a 315 Hz) possui inclinação de 7,9 

dB/oitava e 15,4 dB/oitava, respectivamente, apresentando comportamento coerente com o 

método teórico a partir de 1.000 Hz (ver seção 2.2.2). 

Comparativamente, os valores numéricos entre as curvas destas amostras pouco se 

distanciam nas diferenças médias de redução ao ruído de impacto para as baixas frequências, 

com 2,1 dB como valor absoluto, porém o revestimento VL2 passa a apresentar 14,6 dB e 

43,6 dB menor que o revestimento VL3 nas bandas de frequências acima de 315 Hz. Assim, 

enquanto a amostra VL2 possui a menor espessura e pior resultado geral de atenuação ao 
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impacto (ver gráfico 9), o VL3 com somente 1 mm mais espesso apresenta boa redução ao 

ruído de impacto nas altas frequências (15,4 dB/oitava acima de 1.000 Hz). 

 

Gráfico 10 – Redução ao ruído de impacto (ΔL) pela ISO 16251-1 dos revestimentos vinílicos: VL2 e 

VL3. 

  
Fonte: Autor (2020). 

 

Tabela 5 – Assíntota de redução sonora ao impacto e diferença média entre resultados dos 

revestimentos vinílicos. 

Frequência [Hz] 
Assíntota [dB/oitava] Diferença Média [dB] 

VL2 VL3 VL2 e VL3 

Baixas (inferior a 315 Hz) -0,4 0,7 -2,1 

Médias (315 Hz a 1.000 Hz) -0,1 7,9 -14,6 

Altas (superior a 1.000 Hz) 4,4 15,4 -43,6 

Fonte: Autor (2020). 

 

Pelo gráfico 11 e tabela 6, os carpetes apresentam curvas similares entre si com 

distanciamento máximo da inclinação assintótica de 0,6 dB (CP5 e CP6), 1,0 dB (CP6 e CP7) 

e 2,4 dB (CP5 e CP7) nas baixas, médias e altas frequências. Entretanto vale destacar que o 

revestimento CP7 têm o pior resultado entre as três amostras principalmente nas altas 

frequências, onde a diferença média do revestimento CP5 é 6,4 dB maior e do CP6 10,8 dB 

maior. Sua composição também é diferente dos demais, sendo de polipropileno ao invés de 

poliamida (conforme tabela 2). 

O carpete CP6 apresenta o melhor resultado das três amostras, pois o revestimento 

CP5 apresenta diferença média nula nas baixas frequências, e menor nas médias e altas 

frequências (0,1 dB, -1,9 dB e -4,4 dB), e comparativamente ao revestimento CP7, o carpete 

CP6 possui diferenças maiores (0,4 dB, 3,4 dB e 10,8 dB respectivamente nas baixas, médias 
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e altas frequências). Sua composição mostra que este é o revestimento menos denso desta 

categoria (ver tabela 2). 

Apesar destas singularidades, todas amostras de carpetes possuem inclinações 

assintóticas médias (entre as médias e altas frequências) com resultados próximos de 12 

dB/oitava (CP5 com 12,9 dB/oitava; CP6 com 12,4 dB/oitava; e CP7 com 11,3 dB/oitava). Os 

melhores resultados da redução ao ruído de impacto para os carpetes são apresentados nas 

altas frequências (17,5 dB/oitava para a amostra CP5; 16,3 dB/oitava para a amostra CP6; 

15,1 dB/oitava para a amostra CP7) . 

 

Gráfico 11 – Redução ao ruído de impacto (ΔL) pela ISO 16251-1 dos revestimentos carpetes: CP5, 

CP6 e CP7. 

 
Fonte: Autor (2020). 

 

Tabela 6 – Assíntota de redução sonora ao impacto e diferença média entre resultados dos 

revestimentos de carpetes. 

Frequência [Hz] 

Assíntota [dB/oitava] Diferença Média [dB] 

CP5 CP6 CP7 
CP5 e 

CP6 

CP5 e 

CP7 

CP6 e 

CP7 

Baixas (inferior a 315 Hz) 0,9 1,5 1,1 0,1 0,4 0,4 

Médias (315 Hz a 1.000 Hz) 8,4 8,5 7,5 -1,9 1,5 3,4 

Altas (superior a 1.000 Hz) 17,5 16,3 15,1 -4,4 6,4 10,8 

Fonte: Autor (2020). 

 

Os revestimentos emborrachados, do gráfico 12 e das tabelas 7, 8 e 9 apresentam 

diferenças consideráveis entre si. Os emborrachados com poliuretano (EB) possuem 

inclinações assintóticas maiores nas médias frequências, enquanto os emborrachados com 

EPDM (EP), nas altas frequências. O revestimento EP15 possui as duas características, com 

inclinação de 13,8 dB/oitava nas médias frequências, e 14,3 dB/oitava nas altas frequências. 
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A amostra de borracha com poliuretano EB8 têm o melhor resultado desta categoria, 

quando analisadas as diferenças médias entre as amostras EB3 e EB5 na tabela 7 (ambas 

apresentam diferenças negativas), e entre as amostras com EPDM na tabela 9 (todas possuem 

diferenças negativas em relação ao EB8). Após, o revestimento EB5 apresenta diferenças 

positivas em relação às amostras EB3, EP51, EP52 e EP15, e o revestimento com poliuretano 

EB3 não apresenta diferença negativa somente em comparação com o EP15 nas altas 

frequências, entretanto sua constituição de espessura é cinco vezes menor, fator relevante para 

este resultado. Os revestimentos EP51 e EP52 apresentam diferenças médias nas curvas de 

redução ao ruído de impacto inferiores a todos emborrachados com poliuretano, conforme 

tabela 9. 

Os emborrachados com poliuretano possuem as menores densidades dessa categoria. 

Enquanto as amostras EP51 e EP52 possuem 64% e 70% de EPDM em sua composição, a 

amostra EP15 possui somente 7,4%, lhe conferindo uma menor densidade e consequente 

melhor atenuação nas médias frequências. 

 

Gráfico 12 – Redução ao ruído de impacto (ΔL) pela ISO 16251-1 dos revestimentos emborrachados: 

EB3, EB5, EB8, EP51, EP52 e EP15. 

 
Fonte: Autor (2020). 
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Tabela 7 – Assíntota de redução sonora ao impacto e diferença média entre resultados dos 

revestimentos emborrachados com poliuretano 

Frequência [Hz] 

Assíntota [dB/oitava] Diferença Média [dB] 

EB3 EB5 EB8 
EB3 e 

EB5 

EB3 e 

EB8 

EB5 e 

EB8 

Baixas (inferior a 315 Hz) 1,0 2,9 6,8 -2,5 -3,6 -1,1 

Médias (315 Hz a 1.000 Hz) 14,5 16,2 17,2 -8,2 -19,3 -11,1 

Altas (superior a 1.000 Hz) 8,1 6,9 6,7 -1,2 -7,2 -6,0 

Fonte: Autor (2020). 

 

Tabela 8 – Assíntota de redução sonora ao impacto e diferença média entre resultados dos 

revestimentos emborrachados com EPDM. 

Frequência [Hz] 

Assíntota [dB/oitava] Diferença Média [dB] 

EP51 EP52 EP15 
EP51 e 

EP52 

EP51 e 

EP15 

EP51 e 

EP52 

Baixas (inferior a 315 Hz) -0,2 -0,1 2,4 -0,1 -2,2 -2,1 

Médias (315 Hz a 1.000 Hz) 6,6 9,3 13,8 -1,8 -17,2 -15,4 

Altas (superior a 1.000 Hz) 18,1 15,8 14,3 -6,6 -11,3 -4,7 

Fonte: Autor (2020). 

 

Tabela 9 - Diferença média entre resultados de revestimentos de emborrachados com EPDM e 

emborrachados com poliuretano. 

Frequência [Hz] 

Diferença Média [dB] 

EB3 

e 

EP51 

EB5 

e 

EP51 

EB8 

e  

EP51 

EB3 

e  

EP52 

EB5 

e  

EP52 

EB8 

e  

EP52 

EB3 

e  

EP15 

EB5 

e  

EP15 

EB8 

e  

EP15 

Baixas (inferior a 315 Hz) -0,3 -2,8 -3,9 -0,2 -2,7 -3,9 -1,9 -0,6 -1,8 

Médias (315 Hz a 1.000 Hz) -12,4 -20,6 -31,7 -10,6 -18,8 -29,9 -4,8 -3,4 -14,5 

Altas (superior a 1.000 Hz) -11,4 -12,6 -18,6 -4,9 -6,1 -12,1 0,1 -1,3 -7,3 

Fonte: Autor (2020). 

 

Os revestimentos laminados não apresentam grandes diferenças médias entre suas 

curvas de redução ao ruído de impacto, com valor absoluto máximo encontrado de 3,6 dB 

entre o LM10 e LM12 nas médias frequências (ver tabela 10).  

Suas densidades, apesar de apresentarem valores distintos (607,5 kg/m³; 547,3 kg/m³; 

e 464,9 kg/m³), possuem como peso principal em sua composição a madeira aglomerada de 7 

mm (95,3% do peso total para o revestimento LM9; 95,0% para o LM10; e 94,7% para o 

LM12), distinguindo-se principalmente o valor das espessuras totais destes conjuntos (9 mm, 

10 mm e 12 mm) no cálculo volumétrico que define as densidades. Assim, os resultados 

apresentam-se similares pela presença de um mesmo componente na maior parte dos 
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conjuntos, para as três amostras, e é possível observar que as mantas flexíveis não causam 

grandes efeitos no isolamento sonoro ao impacto. 

As inclinações médias das assíntotas (entre médias e altas frequências) para estes 

revestimentos são 12,2 dB/oitava, 12,3 dB/oitava e 13,7 dB/oitava, respectivamente para os 

revestimentos LM9, LM10 e LM12, e onde apresentam melhor redução ao ruído de impacto. 

 

Gráfico 13 – Redução ao ruído de impacto (ΔL) pela ISO 16251-1 dos revestimentos laminados: LM9, 

LM10 e LM12. 

 
Fonte: Autor (2020). 

 

Tabela 10 - Assíntota de redução sonora ao impacto e diferença média entre resultados dos 

revestimentos laminados. 

Frequência [Hz] 

Assíntota [dB/oitava] Diferença Média [dB] 

LM9 LM10 LM12 
LM9 e 

LM10 

LM9 e 

LM12 

LM10 e 

LM12 

Baixas (inferior a 315 Hz) 1,5 1,1 1,6 -0,8 -0,6 0,1 

Médias (315 Hz a 1.000 Hz) 11,6 10,6 14,2 -0,1 -2,2 -2,1 

Altas (superior a 1.000 Hz) 12,8 14,0 13,1 2,4 -1,7 -4,1 

Fonte: Autor (2020). 

 

A comparação entre todas as curvas de redução ao ruído de impacto das amostras 

testadas são dependentes das bandas de frequências em oitava ou terço de oitava. Para melhor 

avaliação da performance entre cada revestimento, a aplicação da ISO 717-2 (2013) nos traz 

uma ponderação entre os resultados experimentais com uma curva de referência, para que seja 

possível a comparação de um valor único, independente das bandas de frequência. 
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4.1.1 Redução ao ruído de impacto ponderada 

 

Os resultados experimentais pelo método da ISO 16251-1 (2014) foram aplicados e 

ponderados na ISO 717-2 (2013), e apresentados como um número único na figura 24, como 

redução sonora ao impacto ponderada (∆Lw) e respectivo termo de adaptação espectral
2
 

(C₁,r).  

 

Figura 24 – Número único ponderado (termo de adaptação espectral) dos resultados da ISO 16251-1 

(2014) com aplicação da ISO 717-2 (2013). 

 
Fonte: Autor (2020). 

 

O resultado médio entre todos revestimentos foi de 20 dB e pode-se identificar que, 

com exceção das amostras EB8 e VL2, a maioria dos revestimentos de pisos experimentados 

nesta pesquisa apresentam resultado redução ao ruído de impacto ponderado em 21 dB ± 3 

dB. 

O melhor resultado é do emborrachado EB8 com 7 dB de atenuação maior que a 

média geral. Conforme tabela 7, ele possui a curva com inclinação assintótica mais elevada 

nas bandas de frequências de 315 a 1.000 Hz (17,2 dB/oitava), mesmo com valores menores 

nas altas frequências em comparação com outros revestimentos. Isso nos sugere que maiores 

inclinações assintóticas na faixa das médias frequências são essenciais para um bom resultado 

ponderado, visto que há relação direta com as diferentes inclinações na curva de referência da 

ISO 717-2:2013 (ver figura 21, seção 3.2.4.2). 

                                                 
2
 Valor em decibéis, a ser adicionado ao número único, para levar em conta o nível sonoro de impacto 

não ponderado, representando assim as características dos ruídos no espectro típicos de pessoas caminhando 

(ISO 717-2:2013). 
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O revestimento VL2 apresentou o pior resultado geral com 4 vezes menos atenuação 

que a média geral. Vale ressaltar que sua densidade é 2,6 vezes maior que a média de todos 

outros revestimentos experimentados. Seu termo de adaptação espectral resultou em –9 dB, 

indicando má atenuação aos ruídos típicos de pessoas caminhando sobre lajes. Conforme 

exposto por Patrício (2004) e Rasmussen e Rindel (2005) este resultado indica correção ao 

valor único ponderado nas baixas frequências. Como observado na tabela 5, sua inclinação 

assintótica somente é positiva nas altas frequências, portanto esta amostra não atenua um 

ruído muito típico das edificações residenciais. 

Destacam-se negativamente os emborrachados EP51 e EP52 com 5 mm de espessura 

e altas densidades, com baixos resultados de atenuação comparativamente ao vinílico VL3, 

que é 2 mm menos espesso e apresenta resultado 1 dB maior. 

 

4.2 FREQUÊNCIA CARACTERÍSTICA 

 

Para determinação da frequência característica pelo método de Svensson (1972), 

caracterizou-se inicialmente as forças de pulso médias por 16 repetições de impactação em 

cada revestimento, conforme gráfico 14.  

 

Gráfico 14 – Força de pulso média para todos os revestimentos pelo método de Svensson (1972). 

 
Fonte: Autor (2020). 
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Neste gráfico 14 é possível identificar que o revestimento vinílico VL2 têm uma 

resposta muito diferente dos demais materiais testados. Assim, no gráfico 15 são plotados os 

pulsos por grupos de revestimentos buscando-se otimização de escala gráfica e melhor 

representação comparativa. 

 

Gráfico 15 - Força de pulso média por grupos de revestimentos pelo método de Svensson (1972). 

 
Fonte: Autor (2020). 

 

Estas curvas das forças dos pulsos são captadas pelo martelo de impacto único, 

portanto representam a atenuação da força no intervalo de tempo que o martelo permanece em 

contato com o revestimento resiliente de piso. De uma forma geral, quanto menor o pico da 

força captada pelo martelo, maior a atenuação ao ruído de impacto, e da mesma forma, quanto 

maior o tempo de contato, maior é a energia absorvida pelo revestimento. A tabela 11 

estratifica os valores máximos apresentados nos gráficos 14 e 15. 

 

Tabela 11 – Valores máximos de tempo e força dos pulsos para os revestimentos de pisos. 

Revestimento 
Pico da força 

do pulso [N] 

Tempo total 

do pulso [ms] 

VL2 2.540,0 0,6 

VL3 347,5 2,5 

CP5 195,0 6,6 
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CP6 286,2 4,3 

CP7 158,7 7,2 

EB3 308,1 3,2 

EB5 210,4 4,4 

EB8 177,7 4,8 

EP51 519,5 2,2 

EP52 440,5 2,3 

EP15 242,8 3,7 

LM9 364,7 2,6 

LM10 314,5 2,6 

LM12 232,2 3,5 

Fonte: Autor (2020). 

 

Quando analisados os dados de pico da força do pulso em ordem crescente, com os 

resultados da redução ao ruído de impacto ponderada pelo método da ISO 16251-1 (2014) e 

ISO 717-2 (2013)  na tabela 12, podemos verificar que nem sempre a condição anteriormente 

comentada é satisfeita. O revestimento de carpete CP7 apresenta o menor pico da força, 

porém tem 6 dB a menos de redução ao ruído de impacto ponderada que o revestimento 

emborrachado com poliuretano EB8. Esta verificação se repete na tabela 13, onde os dados 

são ordenados de forma decrescente para o intervalo total de tempo do pulso (tempo de subida 

mais o tempo de descida). 

 

 Tabela 12 – Picos da força do pulso em comparação com os resultados da redução ao ruído de 

impacto ponderada. 

Revestimento 
Pico da força 

do pulso [N] 

ISO 16251-1  

(ISO 717-2) [dB] 

CP7 158,7 21 

EB8 177,7 27 

CP5 195,0 22 

EB5 210,4 24 

LM12 232,2 22 

EP15 242,8 23 

CP6 286,2 22 

EB3 308,1 22 

LM10 314,5 22 

VL3 347,5 19 

LM9 364,7 21 

EP52 440,5 18 

EP51 519,5 18 

VL2 2.540,0 5 
Fonte: Autor (2020). 
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Tabela 13 – Tempo total do pulso da força em comparação com os resultados da redução ao ruído de 

impacto ponderada. 

Revestimento 
Tempo total 

do pulso [ms] 

ISO 16251-1 

(ISO 717-2) [dB] 

CP7 7,2 21 

CP5 6,6 22 

EB8 4,8 27 

EB5 4,4 24 

CP6 4,3 22 

EP15 3,7 23 

LM12 3,5 22 

EB3 3,2 22 

LM10 2,6 22 

LM9 2,6 21 

VL3 2,5 19 

EP52 2,3 18 

EP51 2,2 18 

VL2 0,6 5 
Fonte: Autor (2020). 

 

Svensson (1972) definiu que a melhor relação para classificação dos pulsos da força 

em comparação com sua atenuação ao impacto, são as larguras dos pulsos (intervalo de 

tempo) à 50% do pico da força, que aplicados na equação 5 definem as frequências 

características de cada revestimento experimentado. Assim, quanto maior a largura do pulso à 

50% do pico, menor a frequência característica, e maior a redução ao ruído de impacto. A 

tabela 14 apresenta esta classificação em ordem decrescente para a largura do pulso.  

 

Tabela 14 – Largura do pulso à 50% do pico da força em comparação com os resultados da redução ao 

ruído de impacto ponderada. 

Revestimento 

Largura do 

pulso à 50% 

do pico [ms] 

Frequência 

característica 

[Hz] 

ISO 16251-1 

(ISO 717-2) [dB] 

EB8 2,62 81,4 27 

LM12 2,25 94,8 22 

EB5 2,11 101,2 24 

CP7 1,97 108,3 21 

EP15 1,92 111,0 23 

LM10 1,84 115,6 22 

CP5 1,77 120,3 22 

LM9 1,49 143,0 21 

EB3 1,43 149,1 22 

CP6 1,27 167,1 22 

VL3 1,09 195,3 19 

EP52 1,03 207,3 18 
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EP51 0,81 261,4 18 

VL2 0,15 1.411,7 5 
Fonte: Autor (2020). 

 

De forma análoga é possível utilizar as frequências características nas equações 

teóricas 2 e 11 propostas por Vér (2005, 1971) - estes métodos serão chamados de Sve-Vér 2 

e Sve-Vér 11, para definir a redução ao ruído de impacto (ΔL) nas bandas de frequências de 

terço de oitava, e ponderá-las, prevendo se a atenuação teórica converge com os resultados 

práticos pelo método da ISO 16251-1 (2014) e ISO 717-2 (2013). A tabela 15 apresenta estes 

resultados ordenados de forma crescente para a frequência característica. 

A aplicação da equação teórica 11  (Sve-Vér 11, na tabela 15) representa o resultado 

esperado conforme Svensson (1972) definiu, quanto menor a frequência, maior a redução ao 

ruído de impacto ponderada, e comparativamente ao método experimental da ISO 16251-1 

(2014), verificam-se desvios nulos ou de ± 1 dB para 78,5% das amostras deste estudo (11 de 

um total de 14). Há maiores diferenças de ± 2 dB ou ± 3 dB para o revestimento laminado 

LM12 e para os carpetes CP6 e CP7, que serão comentadas a seguir. 

O método Sve-Vér 2 produz resultados com maior distorção em relação ao conceito 

de Svensson (1972), já que apresenta desvios maiores em relação ao resultado experimental 

pelo método da ISO 16251-1 (2014). Isso se deve ao fato do seu cálculo ser mais generalista, 

provendo menor precisão numérica.  

 

Tabela 15 - Comparativo dos valores da redução ao ruído de impacto ponderado pela aplicação da ISO 

16251-1 (ISO 717-2) e do método de Svensson (1972) aplicado nas equações teóricas de Vér (1971, 

2005). 

Revestimento 

Frequência 

característica 

[Hz] 

ISO 16251-1 

 (ISO 717-2) 

[dB] 

Sve-Vér 11 

(ISO 717-2) 

[dB] 

Sve-Vér 2  

(ISO 717-2) 

[dB] 

EB8 81,4 27 27 29 

LM12 94,8 22 25 28 

EB5 101,2 24 24 26 

CP7 108,3 21 24 24 

EP15 111,0 23 23 24 

LM10 115,6 22 23 25 

CP5 120,3 22 22 25 

LM9 143,0 21 21 27 

EB3 149,1 22 21 21 

CP6 167,1 22 20 20 

VL3 195,3 19 19 18 

EP52 207,3 18 18 18 
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EP51 261,4 18 17 17 

VL2 1411,7 5 5 8 
Fonte: Autor (2020). 

 

No gráfico 16 podemos analisar as forças do pulso para os revestimentos laminados. 

Eles possuem uma forma diferente dos demais revestimentos conforme gráfico 15. 

Sommerfeld (2009) comenta que estes materiais apresentam discrepâncias entre resultados 

por diferentes métodos por conter um efeito de estruturas tipo placas (―plate-like effect‖). 

Cetkovic e Vuksanovic (2009) apresentam teoricamente que os materiais laminados possuem 

propriedades anisotrópicas, ou seja, existem multicamadas em direções diferentes na sua 

composição, fazendo com que as vibrações mudem de intensidade a cada mudança de camada 

ou direção estrutural. Por fim, Marjanovic e Vuksanovic (2013) demonstram graficamente 

este efeito quando aplicada uma força senóide ao laminado (figura 25). 

Essa forma diferente na força do pulso faz com que a medida da largura à 50% do 

pico possa perder precisão quando aplicado o método de Svensson (1972). Uma variação 

numérica de 10% na definição desta largura traduz-se também em um erro de 10% para a 

frequência característica, pela relação direta entre as duas variáveis na equação 5, e 1 dB no 

resultado teórico da equação 11. 

 

Gráfico 16 - Força de pulso média para os revestimentos laminados. 

 
Fonte: Autor (2020). 
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Figura 25 – Resposta de uma estrutura laminada em função do tempo, quando aplicadas forças degrau, 

senóide, triangular e explosiva. 

 
Fonte: Marjanovic e Vuksanovic (2013). 

 

Com relação aos carpetes, Schmidt et al. (2013) comentam que estes materiais não 

apresentam um comportamento sistemático. Eles identificaram que foi necessário pelo menos 

2 minutos de impactação pela máquina de impactos normalizada para que esses revestimentos 

demonstrassem um comportamento quase estacionário. A aplicação do método da ISO 16251-

1 (2014) e do método de Svensson (1972) não prevêem tempo mínimo de impactação anterior 

ao início dos testes, e o tempo de contato entre o martelo e o revestimento é muito diferente 

entre métodos, com 20,48 segundos para a máquina de impactos normalizada e 4,3 a 7,2 

milissegundos para o martelo único de Svensson (1972). 

Outra observação importante do comportamento destes materiais foi verificada na 

aplicação do método de Svensson (1972). Enquanto todos os outros revestimentos (vinílicos, 

emborrachados e laminados) apresentavam desvios menores que 5% para entre o primeiro e 

último pulso da força registrado, as amostras CP5 e CP7 continham desvios maiores que 10%. 

Experimentalmente, aumentou-se o número de repetições de impactação de 16 para 50, 

verificando-se que a partir de 30 impactações os desvios começavam a decair abaixo de 5%.  

Esta característica apresentada pelo material está de acordo com a descrição do 

trabalho de Schmidt et al. (2013) e pelos resultados da tabela 15, onde a redução ao ruído de 

impacto ponderada através do método de Svensson (1972) é maior que o resultado 

experimental da ISO 16251-1 (2014), pela quantidade de impactos serem menores em relação 

ao tempo decorrido de testes. 



80 

 

Estas considerações explicam as diferenças encontradas entre os resultados de 

redução ao ruído de impacto ponderado dos carpetes e laminados pela aplicação do método da 

ISO 16251-1 (2014) e ISO 717-2 (2013), e pela aplicação das frequências características do 

método de Svensson (1972) na equação 11 teórica de Vér (1971). Os demais revestimentos 

encontram-se em convergência entre métodos. 

 

4.3 MÓDULO DE ELASTICIDADE DINÂMICO 

 

Na literatura, dados de módulo de elasticidade dinâmicos não apresentam-se com 

valor único e global para caracterização de materiais, que possibilitem comparações 

genéricas. Encontram-se usualmente relacionados com variações de temperatura, frequência 

ou força aplicada. Teoricamente pode-se definir resultados referenciais de acordo com as 

frequências características pelo método de Svensson (1972) aplicadas na equação 3 proposta 

por Vér (2005) – este método será chamado de Sve-Vér Ed. 

Os resultados das frequências de ressonância pela aplicação dos métodos ASTM 

E1876 (2015) e ASTM E756 (2017) podem ser contrapostos com as frequências caraterísticas 

já comprovados na seção 4.2 pelo método de Svensson (1972), que possuem boa relação com 

os comportamentos de redução ao ruído de impacto teóricos e experimentais dos 

revestimentos testados. 

A tabela 16 permite evidenciar que a frequência característica do revestimento VL2 

fica bem caracterizada por ambos métodos normativos americanos em comparação com o 

método de Svensson (1972), diferentemente das demais amostras testadas
3
. O método da 

ASTM E1876 (2015) é usualmente utilizado para caracterização de materiais cerâmicos e 

metálicos, portanto para aqueles que apresentam alta rigidez (não é apresentado valor 

limitante na normativa). Desta forma, materiais com alto amortecimento não apresentam 

claros níveis de vibração sonora aérea para caracterização de suas propriedades. Já o método 

da ASTM E756 (2017) é geralmente utilizado para caracterizar o comportamento 

viscoelástico dos materiais e sua aplicação com fixação em elementos construtivos rígidos, 

como elementos de máquinas. Portanto, pela morfologia da amostra VL2 apresentar-se com 

maior rigidez, ela é melhor caracterizada por estes métodos. 

 

                                                 
3
 Os testes pela normativa ASTM E756 (2017) foram interrompidos compulsoriamente pelo bloqueio 

de acesso às dependências laboratoriais devido à pandemia do COVID-19, e portanto resultados preliminares 

para todas as amostras não foram possíveis. 
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Tabela 16 – Comparação entre frequências características pelos métodos de Svensson (1972), ASTM 

E1876 (2015) e ASTM E756 (2017). 

Amostra 
Svensson ASTM E1876 ASTM E756 

f0 [Hz] f0 [Hz] f0 [Hz] 

VL2 1.411,7 1.791,3 1.433,0 

VL3 195,3 58,0 630,0 

CP5 120,3 38,2  

CP6 167,1 39,8  

CP7 108,3 33,1  

EB3 149,1 18,3  

EB5 101,2 21,4  

EB8 81,4 33,9 549,0 

EP51 261,4 44,6 300,0 

EP52 207,3 44,5  

EP15 111,0 32,6  

LM9 143,0 42,3  

LM10 115,6 36,4  

LM12 94,8 29,8  

Fonte: Autor (2020). 

 

A tabela 17 apresenta os resultados experimentais dos módulos de elasticidade 

dinâmico, e observou-se diferenças consideráveis entre os dois métodos com os resultados 

saltando de uma a três casas decimais. Quando os resultados são comparados com o método 

Sve-Vér Ed, da mesma forma a maioria dos revestimentos apresentam amplitudes distintas em 

casas decimais, com única coerência de resultados para o revestimento VL2 (6,9 GPa em 

relação aos 5,4 GPa referenciais) pelo método da normativa ASTM E1876 (2015). O 

resultado do módulo dinâmico pela normativa ASTM E756 (2017) apresentou ainda maior 

diferença numérica para o revestimento VL2 (50,2 GPa), apesar de ter sido encontrada nele 

similar frequência característica que os outros métodos (1.433,0 Hz). 

 

Tabela 17 - Comparação entre módulos de elasticidade dinâmico pela aplicação da ASTM E1876 

(2015) e ASTM E756 (2017), com resultados teóricos de Svensson (1972) e Vér (2005). 

Amostra 
Sve-Vér Ed ASTM E1876 ASTM E756 

E [GPa] E [GPa] E [GPa] 

VL2 5.4 6,9 50,2 

VL3 0,1 0,02 52,7 

CP5 0,04 0,006  

CP6 0,08 0,005  

CP7 0,03 0,003  

EB3 0,06 0,003  

EB5 0,03 0,002  

EB8 0,02 0,002 2,6 

EP51 0,2 0,02 0,6 
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EP52 0,1 0,01  

EP15 0,04 0,0008  

LM9 0,06 0,002  

LM10 0,04 0,001  

LM12 0,03 0,0005  

Fonte: Autor (2020). 

 

Ainda que a normativa ASTM E1876 (2015) apresente uma técnica com impactação 

por martelo similar aos impactos gerados pelos experimentos da ISO 16251-1 (2014) e do 

método de Svensson (1972), demonstra-se de forma prática que revestimentos resilientes de 

pisos não são de fácil caracterização. Metodologicamente existe uma diversidade de 

normativas, porém nenhuma com foco principal neste tema. 

 

4.4 RESULTADOS COMPARATIVOS 

 

4.4.1 Redução ao ruído de impacto 

 

As reduções ao ruído de impacto experimentais, pelo método da bancada reduzida 

(ISO 16251-1:2014), podem ser comparadas por quatro curvas distintas: dos métodos Sve-Vér 

2 e Sve-Vér 11; e pelos dois níveis de aceleração captados pelo método de Svensson (1972), 

conforme figura 26, tanto do acelerômetro posicionado acima do martelo (será chamado de 

Sve-Martelo), quanto pelos 4 acelerômetros posicionados abaixo da laje (Sve-Laje).  

 

Figura 26 – Posicionamento dos acelerômetros: (a) acima do martelo de impacto único, Sve-Martelo, e 

(b) abaixo da bancada de laje reduzida, Sve-Laje. 

 
Fonte: Autor (2020). 
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Nos gráficos 17 a 21, as linhas tracejadas indicam as curvas teóricas Sve-Vér 2 e 

Sve-Vér 11, sendo a reta de inclinação da equação 2 coincidente com a curva de picos não 

amortecidos de acordo com a equação 11, propostas por Vér (2005, 1971). Como os 

resultados experimentais possuem efeito de amortecimento (linhas preta, azul e vermelha), na 

prática esses picos não ocorrem, conforme esperado. 

Para os revestimentos vinílicos e emborrachados (gráficos 17, 18 e 19), todas as 

curvas convergem com a inclinação teórica e com a frequência característica de início da 

atenuação ao ruído de impacto (ver tabela 14). 

   

Gráfico 17 - Comparativo analítico e experimental da redução ao ruído de impacto (ΔL) dos 

revestimentos vinílicos. 

 
Fonte: Autor (2020). 
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Gráfico 18 - Comparativo analítico e experimental da redução ao ruído de impacto (ΔL) dos 

revestimentos emborrachados com poliuretano. 

 
Fonte: Autor (2020). 

 
Gráfico 19 - Comparativo analítico e experimental da redução ao ruído de impacto (ΔL) dos 

revestimentos emborrachados com EPDM. 

 
Fonte: Autor (2020). 

 

Para os carpetes, no gráfico 20, as amostras CP5 e CP7 apresentam distanciamento 

da curva experimental pelo método da bancada reduzida em relação a todas as outras curvas, 

tanto teóricas, quanto experimentais com os níveis de aceleração da aplicação do método de 
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Svensson (1972).  Conforme comentado na seção 4.2, realmente existe diferença na resposta 

destes materiais quando impactados durante intervalos de tempo distintos entre métodos. 

Desta forma, torna-se coerente os resultados apresentarem menor redução ao ruído de impacto 

quando impactadas simultaneamente com repetição a cada décimo de segundo durante 20 

segundos (200 impactações), pela máquina de impactos normalizada, em relação às 16 

impactações do martelo único pelo método de Svensson (1972).  

O revestimento CP6, excepcionalmente, não apresenta tal característica. Uma 

explicação plausível seja por ele ser de um fabricante diferente dos revestimentos CP5 e CP7. 

Somente informações mais detalhadas do processo de produção deste revestimento poderia 

trazer à verificação das características que impedem tal fenômeno. 

 

Gráfico 20 - Comparativo analítico e experimental da redução ao ruído de impacto (ΔL) dos 

revestimentos carpetes. 

 
Fonte: Autor (2020). 

   

Para os revestimentos laminados, há uma menor atenuação nas altas frequências 

(acima de 1.250 Hz) dos resultados do acelerômetro acima do martelo (Sve-Martelo, linha 

vermelha) pelo método de Svensson (1972). Isso se deve ao fato da camada superior do 

revestimento possuir uma maior rigidez (lâminas de madeira), do que sua camada inferior 

(mantas poliméricas flexíveis), transmitindo maior vibração para o martelo em contato com a 

superfície mais rígida, do que para abaixo da laje (também coerente com o método da ISO 

16251-1 (2014) que capta a vibração somente abaixo da bancada reduzida). 
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O efeito placa comentado na seção 4.2 também é reflexo do comportamento no início 

da caracterização das curvas teóricas, conforme gráfico 21. Pode-se notar que estas curvas 

tracejadas iniciam em frequências inferiores às das curvas experimentais, e portanto também 

produzirão resultados ponderados de redução ao ruído de impacto maiores, conforme 

discutido na tabela 15. 

 

Gráfico 21 - Comparativo analítico e experimental da redução ao ruído de impacto (ΔL) dos 

revestimentos laminados. 

 
Fonte: Autor (2020). 

 

4.4.2 Redução ao ruído de impacto ponderada 

 

Cada das quatro curvas de redução sonora teóricas e experimentais pela aplicação do 

método de Svensson (1972) podem ser ponderadas pela ISO 717-2 (2013) para obtenção de 

um número único. A tabela 18 apresenta esses resultados com respectivo desvio em relação 

aos resultados de referência pelo método da ISO 16251-1 (2014), assim como o desvio 

quadrático médio de cada método em comparação com o método experimental da bancada 

reduzida. 

Verifica-se que o método teórico Sve-Vér 11 possui a melhor aproximação com os 

resultados do método experimental da bancada reduzida, com desvio quadrático médio entre 

métodos de ± 1,4 dB. Os métodos Sve-Vér 2, Sve-Martelo e Sve-laje resultaram em desvios 
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quadráticos médios de ± 3,1 dB, ± 2,9 dB e ± 3,2 dB em comparação com o método 

experimental da ISO 16251-1 (2014). 

Sommerfeld (2009), fazendo o mesmo procedimento comparativo entre o método da 

ISO 16251-1 e um método de campo (ISO 140-8:2014), com 34 amostras de vinílicos, 

carpetes, laminados e linóleos, obteve um desvio quadrático médio de ± 0,8 dB. Vale ressaltar 

que a comparação de Sommerfeld (2009) foi entre dois métodos normalizados, 

diferentemente do método desta pesquisa com aplicação de Svensson (1972) na equação 

teórica de Vér (1971). Portanto os resultados comparativos obtidos demonstram-se coerentes. 

 

Tabela 18 - Comparativo dos valores da redução ao ruído de impacto ponderado pela ISO 16251-1 

(ISO 717-2) e entre os outros métodos teóricos e experimentais por Svensson (1972) e Vér (2005, 

1971). 

Amostras 

ISO 

16251-1 

(ISO  

717-2) 

Sve-Vér 11 

(ISO 

717-2) 

Sve-Vér 2 

(ISO 

717-2) 

Sve-Martelo 

(ISO 

717-2) 

Sve-Laje 

(ISO 

717-2) 

VL2 5 5 ± 0,0 8 ± 3,0 7 ± 2,0 6 ± 1,0 

VL3 19 19 ± 0,0 18 ± 1,0 19 ± 0,0 20 ± 1,0 

CP5 22 22 ± 0,0 25 ± 3,0 24 ± 2,0 25 ± 3,0 

CP6 22 20 ± 2,0 20 ± 2,0 21 ± 1,0 21 ± 1,0 

CP7 21 24 ± 3,0 24 ± 3,0 26 ± 5,0 27 ± 6,0 

EB3 22 21 ± 1,0 21 ± 1,0 19 ± 3,0 19 ± 3,0 

EB5 24 24 ± 0,0 26 ± 2,0 22 ± 2,0 21 ± 3,0 

EB8 27 27 ± 0,0 29 ± 2,0 23 ± 4,0 23 ± 4,0 

EP51 18 17 ± 1,0 17 ± 1,0 16 ± 2,0 15 ± 3,0 

EP52 18 18 ± 0,0 18 ± 0,0 17 ± 1,0 17 ± 1,0 

EP15 23 23 ± 0,0 24 ± 1,0 20 ± 3,0 20 ± 3,0 

LM9 21 21 ± 0,0 27 ± 6,0 18 ± 3,0 17 ± 4,0 

LM10 22 23 ± 1,0 25 ± 3,0 18 ± 4,0 19 ± 3,0 

LM12 22  25 ± 3,0 28 ± 6,0 20 ± 2,0 19 ± 3,0 

  Desvio Quadrático Médio 

  ± 1,4 ± 3,1 ± 2,9 ± 3,2 
Fonte: Autor (2020). 

 

4.4.3 Laudos Tècnicos dos fabricantes 

 

Usualmente, os laudos técnicos são experimentados em laboratórios, utilizando as 

normativas tradicionais de medição do nível de pressão sonora em câmaras reverberantes 

(ISO 10140-3). No quadro 2 da seção 3.1.5, os revestimentos de carpetes, emborrachados e 
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laminados apresentam esta normativa como referência, porém os revestimentos laminados só 

indicam o procedimento normalizado para obtenção do valor único ponderado. 

Quando comparados os resultados experimentais de referência deste trabalho, que é o 

método da ISO 16251-1 (2014) e ISO 717-2 (2013), com os laudos técnicos dos fabricantes, 

conforme figura 27, temos que o desvio quadrático médio entre métodos é de ± 1,1 dB, 

conforme tabela 19. Este resultado converge com a incerteza padrão associada ao resultado 

ponderado entre métodos laboratoriais (ver seção 3.4.2), concluindo-se que estão dentro de 

uma variação normal metodológica. 

 

Figura 27 – Comparativo da redução ao ruído de impacto ponderado dos revestimentos avaliados, ISO 

717-2 com os laudos técnicos dos fabricantes. 

 
Fonte: Autor (2020). 

 
Tabela 19 – Desvio quadrático médio entre o método experimental, conforme ISO 16251-1 (ISO 717-

2) e os laudos técnicos dos fabricantes. 

Amostras 
ISO 16251-1 

(ISO 717-2) 
Laudos Técnicos 

VL2 5 4 ± 1,0 

VL3 19 18 ± 1,0 

CP5 22 24 ± 2,0 

EB3 22 23 ± 1,0 

EB5 24 24 ± 0,0 

EB8 27 26 ± 1,0 

LM10 22 22 ± 0,0 

  Desvio Quadrático Médio 

  ± 1,1 
Fonte: Autor (2020). 

 

4.5 INCERTEZAS 

 

 Replicando o procedimento de Schmidt et al. (2014) para validar os desvios de cada 

revestimento testado no método experimental da bancada reduzida (ISO 16251-1:2014), 
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temos no gráfico 22 que a maioria dos revestimentos testados nesta pesquisa apresentam 

desvios abaixo de 2,3 dB, com valor médio de 1,2 dB.  

As incertezas pelo método da ISO 12999-1 (2014) se mostram ligeiramente fora do 

comportamento padrão da bancada reduzida, e a distribuição qui-quadrado apresenta-se mais 

eficaz para esta análise. Os únicos materiais que ultrapassaram a distribuição em mais de uma 

banda de frequência de terço de oitava (em 500 Hz e em 1.250 Hz) foram os laminados LM9 

e o LM10, e é importante destacar o comportamento anômalo das forças dos pulsos e 

consequente efeito placa, conforme comentado na seção 4.2. Assim, os resultados dos 

revestimentos laminados apresentam incertezas maiores quando aplicados no método da 

bancada reduzida, e conforme comentado por Schmidt et al. (2014), estes resultados devem 

ser eliminados.  

 

Gráfico 22 – Incertezas da redução ao ruído de impacto pela ISO 16251-1. 

 
 Fonte: Autor (2020). 

 

4.5.1 Número único ponderado 

 

Para os resultados experimentais da ISO 16251-1 (2014) e ISO 717-2 (2013), o valor 

da incerteza é padrão em 1,1 dB para todas amostras, conforme mencionado na seção 3.4.2. 

Para verificar as incertezas entre métodos, no gráfico 23 é possível fazer a 

verificação entre a ISO 16251-1 (2014) e ISO 717-2 (2013) e os outros métodos apresentados 

nos resultados comparativos (Sve-Vér 2, Sve-Vér 11, Sve-Martelo e Sve-laje). O intervalo 
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crítico de 3,0 dB é apresentado em cinza, e identifica a área na qual os desvios são iguais ou 

inferiores a este valor. 

As linhas de tendência coloridas demonstram que todos os métodos permanecem 

com 95% de confiabilidade comparativamente com o método experimental da bancada 

reduzida (ISO 16251-1:2014), confirmando que todos resultados são aceitáveis. O método 

Sve-Vér 11, em azul, praticamente não apresenta desvios em relação à linha central, portanto 

é a que mais se aproxima do método da bancada em laje reduzida. 

 

Gráfico 23 – Tendência de incertezas comparativas entre método da ISO 16251-1 e outros métodos 

práticos e teóricos. 

 
 Fonte: Autor (2020). 
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5  CONCLUSÃO 

 

Quanto aos resultados experimentais de redução ao ruído de impacto dos 14 

revestimentos resilientes de pisos analisados e seus quatro grupos (vinílicos, carpetes, 

emborrachados e laminados), pode-se concluir que o conjunto de fatores para melhor 

atenuação sonora são: baixa densidade, baixa frequência característica e maiores inclinações 

assintóticas nas médias frequências (315 e 1.000 Hz). Maiores espessuras e menores módulos 

de elasticidade dinâmicos também desempenham seu papel, entretanto nesta pesquisa dêu-se 

atenção especial à composição dos elementos e como sua macro-estrutura se relaciona com a 

superfície de impactação dos martelos, principal fonte de ruído normalizada para testes 

laboratoriais e em campo. 

Do grupo dos revestimentos emborrachados, aqueles compostos com poliuretano 

obtiveram melhores resultados globais pelo método da bancada em laje reduzida, com média 

de 24 dB de redução ao ruído de impacto ponderada (ΔLw), enquanto os carpetes e laminados 

obtiveram 22 dB em média, os emborrachados com EPDM apresentaram 20 decibéis, e os 

vinílicos 12 decibéis. Apesar dos resultados em grupos, o emborrachado com EPDM de 15 

mm de espessura (EP15) apresentou 23 dB para o ΔLw, e o vinílico VL2 de somente 3 mm, 19 

decibéis. Individualmente, os laminados não apresentaram diferenças consideráveis com a 

aplicação das três mantas flexíveis. Assim, ressalta-se a importância da avaliação individual 

de cada produto, independente de sua composição ou espessura. 

A aplicação da bancada em laje reduzida para determinação da redução ao ruído de 

impacto em pisos (ISO 16251-1:2014) mostrou-se metodologicamente simples, com rápida 

execução e análise de dados, e resultados em conformidade com os laudos técnicos fornecidos 

pelos fabricantes dos revestimentos testados. 

A determinação das frequências características para cada amostra, segundo a 

aplicação do método de Svensson (1972), mostrou-se coerente com os resultados 

experimentais da bancada em laje reduzida, além de apresentar elementos muito importantes 

para a caracterização da resposta ao impacto nos materiais analisados, como a força do pulso, 

seu intervalo de tempo e largura à 50% do pico da força. 

Quando comparados os resultados experimentais pelos diversos métodos 

apresentados com a teoria do isolamento sonoro ao impacto em pisos, as inclinações 

assintóticas comentadas por Vér (2005) são perfeitamente identificadas, e quando avaliadas as 
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curvas de redução ao ruído de impacto pelo método da ISO 16251-1 (2014) também mostram-

se importante para caracterização das faixas de frequência que assumem maiores inclinações. 

Já as análises teóricas e experimentais do módulo de elasticidade dinâmico não 

obtiveram tamanho êxito, principalmente pela sua complexidade de caracterização e 

dificuldades para encontrar referências na literatura científica especificamente sobre este 

tema. Supõe-se que, pelo método teórico possuir variáveis de maior simplicidade de 

caracterização, o módulo dinâmico é pouco explorado. 

Os testes laboratoriais como o da ISO 16251-1 (2014) e do método de Svensson 

(1972) trazem condições para uma rápida evolução de materiais e métodos empregados, 

possibilitando o conhecimento aprofundado dos efeitos de alterações e inovações aplicadas 

em revestimentos resilientes de pisos. Ainda, conforme exposto na ISO 12354-2 (2017), 

estimativas teóricas da redução ao ruído de impacto como o método apresentado por Vér 

(2005) servem para predição dos desempenhos de elementos construtivos. Desta maneira, as 

construtoras e os fabricantes de revestimentos resilientes de pisos detém ferramentas para 

melhor atender as normas brasileiras de desempenho em sistemas de pisos de edificações 

habitacionais (NBR 15575-3:2013) e as normativas de conforto acústico brasileiras (NBR 

10151:2019 e NBR 10152:2017). 

Como sugestões de trabalhos futuros, pode-se destacar: 

 Acompanhar a aplicação do método da bancada reduzida no estágio de 

desenvolvimento de produtos, por um fabricante de revestimento resiliente de 

pisos, para avaliação das capacidades diretas das inovações e performances para 

atendimento das normativas de desempenho; 

 Avaliar a relação entre as inclinações assintóticas de métodos experimentais da 

redução ao ruído de impacto e as inclinações da curva de referência da ISO 717-

2, nas diferentes faixas de frequências, para alcançar melhores resultados 

ponderados e ao termo de adaptação espectral; 

 Aplicar o método de Svensson (1972) em pisos de edificações construídas e 

avaliar comparativamente com resultados de normativas em campo, como da 

ISO 16283-2 (2018); 

 Aplicar o método de Svensson (1972), para a caracterização da força dos pulsos 

em diversos pontos da laje, próximos ou afastados dos flancos, nas juntas entre 

placas ou mantas dos revestimentos aplicados e a relação com os modos de 

vibração estrutural; 
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 Determinar as incertezas sistemáticas da aplicação do método de Svensson 

(1972) por toda cadeia de medições (equipamentos, materiais, equações); 

 Caracterizar o módulo de elasticidade dinâmico dos revestimentos resilientes de 

pisos por uma diversidade de metodologias, a fim de identificar os 

procedimentos que melhor o representam. 
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APÊNDICE A – Apresentação das amostras individuais (0,20 m x 0,20 m). 

 

Figura 28- Vinílico VL2. 

 
Fonte: Autor (2020). 

 

Figura 29 - Vinílico VL3. 

  
Fonte: Autor (2020). 
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Figura 30 – Carpete CP5. 

  
Fonte: Autor (2020). 

 

Figura 31 – Carpete CP6. 

  
Fonte: Autor (2020). 
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Figura 30 – Carpete CP7. 

  
Fonte: Autor (2020). 

 

Figura 31 – Emborrachado EB3. 

  
Fonte: Autor (2020). 
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Figura 32 – Emborrachado EB5. 

  
Fonte: Autor (2020). 

 

Figura 33 – Emborrachado EB8. 

  
Fonte: Autor (2020). 
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Figura 34 – Emborrachado EP51. 

  
Fonte: Autor (2020). 

 

Figura 35 – Emborrachado EP52. 

  
Fonte: Autor (2020). 
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Figura 36 – Emborrachado EP15. 

  
Fonte: Autor (2020). 

 

Figura 37 – Laminado LM9. 

  
Fonte: Autor (2020). 
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Figura 38 – Laminado LM10. 

 
Fonte: Autor (2020). 

 

Figura 39 – Laminado LM12. 

 
Fonte: Autor (2020). 
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APÊNDICE B – Resultados numéricos e diferenças entre resultados, da redução do 

ruído de impacto (ΔL) pela aplicação do método da ISO 16251-1 (2014) por categorias 

de revestimentos. 

 

Tabela 20 - Resultados da redução ao ruído de impacto (ΔL), assíntota de redução por oitava e 

diferença média entre os revestimentos vinílicos. 

Frequência 

[Hz] 

Resultado de ΔL [dB] Diferenças de resultados [dB] 

VL2 VL3 VL2 e VL3 

Baixas Frequências 

50 3,1 4,6 -1,5 

63 3,5 4,1 -0,6 

80 3,3 4,4 -1,1 

100 3,1 4,1 -1,0 

125 3,0 4,2 -1,2 

160 2,4 4,1 -1,7 

200 2,0 4,6 -2,6 

250 1,4 5,6 -4,2 

315 1,9 6,8 -4,9 

 
Assíntota [dB/oitava] Média das diferenças [dB] 

 
-0,4 0,7 -2,1 

Médias Frequências 

400 2,2 9,0 -6,8 

500 2,3 13,5 -11,2 

630 1,9 18,8 -16,9 

800 2,4 20,6 -18,2 

1.000 2,1 22,2 -20,1 

 
Assíntota [dB/oitava] Média das diferenças [dB] 

 
-0,1 7,9 -14,6 

Altas Frequências 

1.250 3,1 29,5 -26,4 

1.600 3,9 38,7 -34,8 

2.000 4,6 44,1 -39,5 

2.500 6,1 53,0 -46,9 

3.150 7,4 59,4 -52,0 

4.000 10,1 63,3 -53,2 

5.000 13,4 65,5 -52,1 

 
Assíntota [dB/oitava] Média das diferenças [dB] 

 
4,4 15,4 -43,6 

Fonte: Autor (2020). 
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Tabela 21 - Resultados da redução ao ruído de impacto (ΔL) para os revestimentos carpetes. 

Frequência 

[Hz] 

Resultado de ΔL [dB] Diferenças entre resultados [dB] 

CP5 CP6 CP7 
CP5 e 

CP6 

CP5 e 

CP7 

CP6 e 

CP7 

Baixas Frequências 

50 5,3 4,8 4,5 0,5 0,8 0,3 

63 4,3 4,9 3,7 -0,6 0,6 1,2 

80 5,3 4,4 4,2 0,9 1,1 0,2 

100 4,1 4,2 3,9 -0,1 0,2 0,3 

125 4,8 4,6 4,7 0,2 0,1 -0,1 

160 5,6 4,9 5,1 0,7 0,5 -0,2 

200 6 5,9 6 0,1 0 -0,1 

250 7,3 7,4 7,1 -0,1 0,2 0,3 

315 8,1 9,2 7,9 -1,1 0,2 1,3 

 
Assíntota [dB/oitava] Média das diferenças [dB] 

 
0,9 1,5 1,1 0,1 0,4 0,4 

Médias Frequências 

400 9,5 11,0 8,9 -1,5 0,6 2,1 

500 12,7 14,5 11,6 -1,8 1,1 2,9 

630 17,3 19,5 15,8 -2,2 1,5 3,7 

800 19,2 21,4 17,0 -2,2 2,2 4,4 

1.000 23,5 25,1 21,4 -1,6 2,1 3,7 

 
Assíntota [dB/oitava] Média das diferenças [dB] 

 
8,4 8,5 7,5 -1,9 1,5 3,4 

Altas Frequências 

1.250 29,2 34,5 25,8 -5,3 3,4 8,7 

1.600 40,7 45,9 34,7 -5,2 6,0 11,2 

2.000 45,3 50,8 38,6 -5,5 6,7 12,2 

2.500 55,5 59,0 49,6 -3,5 5,9 9,4 

3.150 60,2 64,9 54,5 -4,7 5,7 10,4 

4.000 66,4 70,2 58,1 -3,8 8,3 12,1 

5.000 70,0 72,5 61,0 -2,5 9,0 11,5 

 
Assíntota [dB/oitava] Média das diferenças [dB] 

 
17,5 16,3 15,1 -4,4 6,4 10,8 

Fonte: Autor (2020). 
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Tabela 22 - Resultados da redução ao ruído de impacto (ΔL) para os revestimentos emborrachados 

com poliuretano. 

Frequência 

[Hz] 

Resultado de ΔL [dB] Diferenças entre resultados [dB] 

EB3 EB5 EB8 
EB3 e 

EB5 

EB3 e 

EB8 

EB5 e 

EB8 

Baixas Frequências 

50 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

63 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

80 4,3 5,7 4,8 -1,4 -0,5 0,9 

100 5,0 7,1 6,2 -2,1 -1,1 0,9 

125 5,0 7,6 6,8 -2,6 -1,8 0,9 

160 5,5 8,3 8,3 -2,8 -2,8 0,0 

200 6,2 9,5 10,9 -3,3 -4,7 -1,4 

250 7,3 11,8 15,1 -4,5 -7,8 -3,2 

315 6,7 12,3 20,6 -5,7 -13,9 -8,3 

 
Assíntota [dB/oitava] Média das diferenças [dB] 

 
1,0 2,9 6,8 -2,5 -3,6 -1,1 

Médias Frequências 

400 7,9 13,3 25,7 -5,3 -17,8 -12,4 

500 14,8 23,2 33,8 -8,4 -19,0 -10,6 

630 24,8 35,0 39,9 -10,2 -15,1 -4,9 

800 27,8 36,6 50,2 -8,9 -22,5 -13,6 

1.000 32,2 40,3 54,4 -8,2 -22,3 -14,1 

 
Assíntota [dB/oitava] Média das diferenças [dB] 

 
14,5 16,2 17,2 -8,2 -19,3 -11,1 

Altas Frequências 

1.250 45,6 51,4 58,3 -5,7 -12,6 -6,9 

1.600 52,6 54,1 62,6 -1,6 -10,0 -8,5 

2.000 55,3 57,4 61,2 -2,1 -5,9 -3,8 

2.500 61,1 59,6 62,9 1,5 -1,8 -3,3 

3.150 63,5 61,2 64,9 2,3 -1,4 -3,8 

4.000 63,0 63,0 72,3 0,0 -9,3 -9,3 

5.000 64,5 67,4 73,9 -2,9 -9,4 -6,5 

 
Assíntota [dB/oitava] Média das diferenças [dB] 

 
8,1 6,9 6,7 -1,2 -7,2 -6,0 

Fonte: Autor (2020). 
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Tabela 23 - Resultados da redução ao ruído de impacto (ΔL) para os revestimentos emborrachados 

com EPDM. 

Frequência 

[Hz] 

Resultado de ΔL [dB] Diferenças entre resultados [dB] 

EP51 EP52 EP15 
EP51 e 

EP52 

EP51 e 

EP15 

EP52 e 

EP15 

Baixas Frequências 

50 3,8 4,25 5,42 -0,45 -1,62 -1,17 

63 4,86 4,64 4,88 0,22 -0,02 -0,24 

80 4,53 4,56 4,55 -0,03 -0,02 0,01 

100 4,49 4,29 5,13 0,2 -0,64 -0,84 

125 4,12 4,07 4,86 0,05 -0,74 -0,79 

160 4,04 3,98 5,25 0,06 -1,21 -1,27 

200 4,11 4,07 6,26 0,04 -2,15 -2,19 

250 3,97 4,08 7,76 -0,11 -3,79 -3,68 

315 3,15 3,92 12,67 -0,77 -9,52 -8,75 

 
Assíntota [dB/oitava] Média das diferenças [dB] 

 
-0,2 -0,1 2,4 -0,1 -2,2 -2,1 

Médias Frequências 

400 3,8 3,9 12,6 -0,1 -8,8 -8,7 

500 5,8 6,2 20,3 -0,4 -14,5 -14,1 

630 9,8 11,8 31,1 -2,0 -21,3 -19,4 

800 11,3 13,2 32,0 -2,0 -20,7 -18,7 

1.000 14,8 19,3 35,6 -4,6 -20,8 -16,2 

 
Assíntota [dB/oitava] Média das diferenças [dB] 

 
6,6 9,3 13,8 -1,8 -17,2 -15,4 

Altas Frequências 

1.250 21,3 30,3 39,4 -9,0 -18,1 -9,1 

1.600 34,7 44,8 47,0 -10,1 -12,3 -2,2 

2.000 41,7 47,0 50,2 -5,3 -8,5 -3,2 

2.500 46,2 55,0 58,2 -8,8 -12,0 -3,2 

3.150 55,9 62,0 65,3 -6,1 -9,3 -3,2 

4.000 62,0 65,1 71,8 -3,1 -9,7 -6,6 

5.000 63,5 67,1 72,8 -3,6 -9,3 -5,7 

 
Assíntota [dB/oitava] Média das diferenças [dB] 

 
18,1 15,8 14,3 -6,6 -11,3 -4,7 

 Fonte: Autor (2020). 
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Tabela 24 – Diferenças dos resultados entre os revestimentos emborrachados com poliuretano e com 

EPDM. 

Frequência 

[Hz] 

Diferenças entre resultados [dB] 

EP51 

e EB3 

EP51 

e EB5 

EP51 

e EB8 

EP52 

e EB3 

EP52 

e EB5 

EP52 

e EB8 

EP15 

e EB3 

EP15 

e EB5 

EP15 

e EB8 

Baixas Frequências 

50 -3,8 -3,8 -3,8 -4,3 -4,3 -4,3 -5,4 -5,4 -5,4 

63 -4,9 -4,9 -4,9 -4,6 -4,6 -4,6 -4,9 -4,9 -4,9 

80 -0,2 1,1 0,3 -0,3 1,1 0,3 -0,3 1,1 0,3 

100 0,6 2,6 1,7 0,8 2,8 1,9 -0,1 2,0 1,1 

125 0,9 3,5 2,6 0,9 3,5 2,7 0,1 2,8 1,9 

160 1,5 4,2 4,3 1,5 4,3 4,3 0,2 3,0 3,0 

200 2,1 5,4 6,8 2,1 5,4 6,8 -0,1 3,2 4,6 

250 3,3 7,9 11,1 3,2 7,8 11,0 -0,5 4,1 7,3 

315 3,5 9,2 17,4 2,8 8,4 16,7 -6,0 -0,4 7,9 

 
Média das diferenças 

[dB] 

Média das diferenças 

[dB] 

Média das diferenças 

[dB] 

 
0,3 2,8 3,9 0,2 2,7 3,9 -1,9 0,6 1,8 

Médias Frequências 

400 4,2 9,5 21,9 4,1 9,4 21,8 -4,6 0,7 13,1 

500 9,0 17,5 28,1 8,7 17,1 27,7 -5,5 3,0 13,6 

630 15,0 25,2 30,1 13,0 23,2 28,1 -6,3 3,8 8,8 

800 16,5 25,4 39,0 14,5 23,4 37,0 -4,2 4,7 18,3 

1.000 17,4 25,6 39,7 12,8 21,0 35,1 -3,4 4,8 18,9 

 
Média das diferenças 

[dB] 

Média das diferenças 

[dB] 

Média das diferenças 

[dB] 

 
12,4 20,6 31,7 10,6 18,8 29,9 -4,8 3,4 14,5 

Altas Frequências 

1.250 24,3 30,0 36,9 15,3 21,0 27,9 6,2 12,0 18,9 

1.600 17,8 19,4 27,9 7,8 9,4 17,8 5,6 7,1 15,6 

2.000 13,6 15,7 19,5 8,3 10,4 14,2 5,1 7,2 11,0 

2.500 14,9 13,4 16,7 6,1 4,6 7,9 2,9 1,4 4,7 

3.150 7,6 5,2 9,0 1,5 -0,9 2,9 -1,8 -4,1 -0,3 

4.000 0,9 0,9 10,3 -2,1 -2,2 7,2 -8,8 -8,8 0,5 

5.000 0,9 3,9 10,3 -2,7 0,3 6,7 -8,4 -5,4 1,0 

 
Média das diferenças 

[dB] 

Média das diferenças 

[dB] 

Média das diferenças 

[dB] 

 
11,4 12,6 18,6 4,9 6,1 12,1 0,1 1,3 7,3 

 Fonte: Autor (2020). 
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Tabela 25 – Resultados da redução ao ruído de impacto (ΔL) para os revestimentos laminados. 

Frequência 

[Hz] 

Resultado de ΔL [dB] Diferenças entre resultados [dB] 

LM9 LM10 LM12 
LM9 e 

LM10 

LM9 e 

LM12 

LM10 e 

LM12 

Baixas Frequências 

50 5,2 6,7 6,1 -1,5 -0,9 0,6 

63 4,4 4,5 4,7 -0,1 -0,3 -0,2 

80 3,6 4,4 4,3 -0,8 -0,7 0,1 

100 3,7 5,4 4,6 -1,7 -0,9 0,8 

125 3,9 4,7 4,9 -0,8 -1 -0,2 

160 4,2 4,5 4,2 -0,3 0 0,3 

200 4,9 5,4 5,1 -0,5 -0,2 0,3 

250 5,9 6,8 6,4 -0,9 -0,5 0,4 

315 9,7 9,9 11 -0,2 -1,3 -1,1 

 
Assíntota [dB/oitava] Média das diferenças [dB] 

 
1,5 1,1 1,6 -0,8 -0,6 0,1 

Médias Frequências 

400 9,7 10,7 11,1 -1,0 -1,4 -0,4 

500 13,2 14,6 12,8 -1,4 0,4 1,8 

630 19,0 17,9 21,1 1,1 -2,1 -3,2 

800 24,0 24,0 26,1 0,0 -2,1 -2,1 

1.000 29,1 28,3 34,8 0,8 -5,7 -6,5 

 
Assíntota [dB/oitava] Média das diferenças [dB] 

 
11,6 10,6 14,2 -0,1 -2,2 -2,1 

Altas Frequências 

1.250 34,6 31,5 35,3 3,1 -0,7 -3,8 

1.600 42,9 40,3 44,5 2,6 -1,6 -4,2 

2.000 46,1 43,5 46,3 2,6 -0,2 -2,8 

2.500 51,7 48,7 54,0 3,0 -2,3 -5,3 

3.150 57,9 54,5 60,3 3,4 -2,4 -5,8 

4.000 60,6 58,5 63,9 2,1 -3,3 -5,4 

5.000 64,4 64,2 65,9 0,2 -1,5 -1,7 

 
Assíntota [dB/oitava] Média das diferenças [dB] 

 
12,8 14,0 13,1 2,4 -1,7 -4,1 

Fonte: Autor (2020). 
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