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RESUMO*
!
Os!benefícios!das!coberturas!e!paredes!verdes!têm!sido!motivo!de!estudo!e!de!incentivo!à!sua!aplicação,!
apesar!da!relutância!que!representam!os!actuais!custos.!Um!desses!benefícios!consiste!na!capacidade!
de!atenuação!sonora.!No!entanto,!a!eficiência!destas!infraNestruturas!como!soluções!de!redução!sonora!
é!ainda!um!tema!pouco!desenvolvido.!
A! presente! dissertação! focaNse! no! potencial! de! absorção! e! isolamento! acústico! dos! sistemas! de!
revestimento!verde,!no!contexto!de!um!edifício.!Para!tal,!é!realizada!uma!análise!sobre!as!características!
dos!sistemas!de!revestimento!que!podem!ser!mais!influentes!no!seu!desempenho!acústico.!A!metodologia!
de! investigação! passa! por! consultar! os! métodos! de! ensaio! acústico! aplicados! por! outras! referências!
bibliográficas! e! reunir! os! respectivos! resultados! experimentais! em! função! das! características! das!
amostras!testadas.!!
A!análise!cruzada!realizada!e!estes!resultados!mostram!que!o!substrato!se!apresenta!como!uma!das!
camadas! de! maior! relevo! nos! registos! de! ensaios! anteriores.! Enquanto! que! a! sua! porosidade!
beneficia!a!absorção!das!ondas!sonoras,!uma!elevada!massa!de!substrato!favorece!o!isolamento!
acústico!proporcionado!pelo!sistema.!O!papel!da!camada!vegetativa!é!menos!expressivo!e!só!tem!
significado!para!maiores!áreas!de!cobertura!de!vegetação.!De!salientar!ainda!que!a!existência!de!
uma!caixa!de!ar!entre!uma!infraNestrutura!verde!e!a!superfície!beneficia!o!desempenho!acústico!do!
sistema.!
A! presente! dissertação! contribui! ainda! com! a! proposta! de! dois! procedimentos! experimentais! que!
permitem! uma! abordagem! adaptada! a! coberturas! e! paredes! verdes! e! o! teste! dos! parâmetros! de!
influência!estudados!(substrato,!vegetação!e!caixasNdeNar).!
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PALAVRAS4CHAVE*
Coberturas! verdesW! paredes! verdesW! acústica! arquitectónicaW! absorção! sonoraW! isolamento!
sonoro.!
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ABSTRACT*
!
The!benefits!of!green!roofs!and!walls!have!been!a!subject!of!study!and!incentive!to!their!use,!despite!
the! reluctance! towards! current! costs.! One! of! such! benefits! is! sound! attenuation,! even! though! the!
efficiency!of!using!these!infrastructures!as!noise!reduction!solutions!is!still!an!underexplored!issue.!
This! dissertation! focuses! on! the! potential! of! green! coating! systems! for! acoustic! absorption! and!
insulation! within! the! context! of! a! building.! In! order! to! do! so,! a! research! on! coating! systems’!
characteristics!that!can!be!most!influential!in!acoustic!performance!has!been!performed.!The!research!
methodology!consists!of!consulting!acoustic!experimental!test!methods!applied!by!other!bibliographical!
references!and!gathering!the!respective!results,!according!to!the!characteristics!of!the!tested!samples.!
The! performed! crossNanalysis! and! such! results! show! that! the! substrate! is! presented! as! one! of! the!
crucial!layers!in!previous!test!records.!While!its!porosity!benefits!the!absorption!of!sound!waves,!a!high!
mass!of!substrate!favours!the!sound!insulation!provided!by!the!system.!Vegetative!layer’s!role!is!less!
expressive!and!only!has!relevance!for!larger!areas!of!vegetation!cover.!It!should!also!be!noted!that!the!
existence!of!an!air!gap!between!a!green!infrastructure!and!a!surface!benefits!the!acoustic!performance!
of!the!system.!
The!current!dissertation!also!contributes!with!the!proposal!of!two!experimental!procedures!adapted!to!
green!roofs!and!walls,!along!with!a!test!of!influence!parameters!studied!(substrate,!vegetation!and!air!
gaps).!
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1.* INTRODUÇÃO*
1.1.* ENQUADRAMENTO *
Desde!há!séculos!atrás!que!o!Homem!utiliza!estratégias!construtivas!no!sentido!de!influenciar!o!som!
que! se! faz! sentir! em! determinados! locais.! Os! teatros! gregos,! que! remontam! ao! século! V! a.C.,! são! o!
melhor!exemplo!disso:!eram!projectados!em!zonas!de!profundidade!com!formas!semiNcirculares,!não!só!
por!questões!de!visibilidade,!mas!também!para!melhorar!a!audibilidade!nos!lugares!mais!afastados!do!
palco!(Shankland,! 1973W! Mourjopoulos,! 2015).! Ao! longo! do! tempo,! foramNse! demarcando! duas! áreas! da!
acústica:!a!acústica!de!salas!e!a!acústica!de!exteriores.!Os!métodos!de!dimensionamento!e!tecnologias!
construtivas! dedicados! à! acústica! de! salas! em! edifícios! desenvolveramNse! apenas! a! partir! do! final! do!
século!XIX,!quando!o!físico!Wallace!Sabine!definiu!os!princípios!da!reverberação!sonora.!A!evolução!dos!
equipamentos! de! medição! durante! o! século! XX! (microfones,! amplificadores,! entre! outros)! veio! a!
encaminhar!a!investigação!sobre!a!acústica!dos!espaços!de!modo!mais!científico!e!quantitativo!(Addis,!
2009).! Já! a! acústica! de! exteriores! comporta! noções! mais! antigas.! Contudo,! esta! área! integra! um! dos!
actuais! focos! de! preocupação! da! sociedade.! Isto! porque! a! paisagem! sonora! urbana! tem! vindo! a!
deteriorarNse!desde!o!século!XX,!época!marcada!pela!criação!e!disseminação!de!novas!fontes!de!ruído!
devido!à!Revolução!Industrial!(Schafer,!1977W!Torres !e !Kozel,!2010).!A!necessidade!de!corrigir!a!qualidade!
sonora!nos!espaços!exteriores,!bem!como!de!melhorar!o!conforto!acústico!no!interior!das!construções,!
leva! à! aplicação! de! soluções! construtivas! para! redução! do! ruído:! paredes! de! elevada! massa! (para!
isolamento),!revestimentos!com!materiais!absorventes!sonoros,!painéis!perfurados,!entre!outras!soluções.!!
Além!das!técnicas!construtivas!comuns!para!atenuação!sonora,!nos!últimos!anos!têm!surgido!pesquisas!
que! envolvem! um! outro! tipo! de! revestimentos,! nomeadamente! as! coberturas! e! paredes! verdes!
(revestimentos!com!vegetação)!e!suas!vantagens!económicas,!estéticas!e!ambientais.!No!contexto!de!
absorção!sonora,!os!sistemas!de!revestimento!verde!poderão!ser!utilizados!como!meio!de!mitigação!da!
reverberação!urbana!e!de!espaços!interiores.!Enquanto!soluções!para!melhoria!do!isolamento!sonoro!em!
espaços!interiores,!poderão!atenuar!o!ruído!que!provenha!do!exterior.!Assim,!esta!dissertação!pretende!
contribuir!com!respostas!à!necessidade!crescente!de!avaliação!do!desempenho!acústico!deste!tipo!de!
infraestruturas!verdes,!através!do!levantamento!e!análise!de!resultados!experimentais!obtidos!por!outras!
referências!bibliográficas.!
!

1.2.* OBJECTIVOS*E*METODOLOGIA *
A!presente!dissertação!tem!como!objectivo!principal!a!avaliação!do!desempenho!acústico!esperado!de!
sistemas!de!revestimento!verde!de!edifícios,!através!dos!seguintes!objectivos!intercalares:!
•!

estudar!as!características!de!cada!tipo!de!revestimento!verde!e!descrever!as!expectativas!para!
o!seu!desempenho!a!nível!acústicoW!

•!

avaliar! o! potencial! de! absorção! sonora! de! coberturas! verdes! e! paredes! verdes! obtido! em!
diferentes!estudos!(métodos!de!ensaio!e!de!modelação)W!

•!
!

avaliar! o! potencial! de! isolamento! sonoro! de! coberturas! verdes! e! paredes! verdes! obtido! em!
!

diferentes!estudos!(métodos!de!ensaio!e!de!modelação)W!
•!

comparar!os!estudos!e!sintetizar!as!principais!conclusõesW!

•!

propôr!um!procedimento!experimental!para!medição!do!coeficiente!de!absorção!sonora!e!do!
índice!de!redução!sonora!de!infraestruturas!verdes.!

Para! alcançar! os! objectivos,! a! metodologia! traçada! passa,! numa! primeira! fase,! por! reunir! as!
características!de!cada!tipo!de!revestimento!verde!e!realizar!uma!análise!de!sensibilidade!aos!parâmetros!
mais!influentes!no!seu!desempenho!acústico.!SegueNse!a!investigação!de!metodologias!normalizadas!e!
não!normalizadas!para!medição!acústica!de!revestimentos!e!a!congregação!dos!resultados!experimentais!
provenientes!de!estudos!anteriores.!Com!base!nessa!informação,!são!avaliadas!as!principais!dificuldades!
de!medição!acústica!neste!tipo!de!infraestruturas,!por!forma!a!formular!um!procedimento!experimental!
que!possa!ser!aplicado!no!seguimento!do!presente!trabalho.!
!

1.3.* ORGANIZAÇÃO*DO*TRABALHO *
O!presente!documento!encontraNse!dividido!em!6!capítulos.!
Neste!primeiro!capítulo,!é!contextualizado!o!tema!da!dissertação,!são!explicitados!os!seus!objectivos!
e!é!apresentada!uma!breve!descrição!da!estrutura!do!documento.!
No! segundo! capítulo! são! explicados! os! conceitos! de! acústica! mais! relevantes,! nomeadamente! as!
propriedades!das!ondas!sonoras!e!o!seu!modo!de!propagação!É!ainda!feita!uma!abordagem!ao!papel!da!
acústica!na!construção,!na!qual!se!mencionam!os!sistemas!de!revestimento!utilizados!actualmente!na!
correcção!acústica!de!espaços!e!a!noção!de!paisagem!sonora!urbana.!
O!terceiro!capítulo!debruçaNse!sobre!as!propriedades!de!um!potencial!meio!de!atenuação!sonora!nos!
edifícios!da!actualidade!e!do!futuro:!as!coberturas!e!paredes!verdes.!Para!ter!uma!perspectiva!global!
sobre! estas! infraestruturas,! são! examinados! os! benefícios! e! custos! da! sua! aplicação,! as! suas!
características!e!os!principais!tipos!de!sistema!disponíveis.!No!final!do!capítulo,!é!realizada!uma!análise!
sobre!o!desempenho!expectável!destes!sistemas!na!redução!sonora.!
Com! vista! a! preparar! uma! proposta! para! a! realização! de! testes! acústicos,! no! quarto! capítulo! são!
explorados!procedimentos!normalizados!de!medição!acústica!e!procedimentos!utilizados!noutros!estudos!
para!a!avaliação!do!desempenho!de!revestimentos!verdes.!Na!sequência!da!revisão!bibliográfica,!são!
reunidos!e!analisados!os!resultados!de!atenuação!sonora!obtidos!em!pesquisas!anteriores!e!inferemNse!
as!principais!características!das!infraestruturas!verdes!que!podem!influenciar!a!sua!redução!sonora.!
No! quinto! capítulo! são! propostas! duas! metodologias! experimentais.! Inicialmente,! são! discutidas! as!
principais!dificuldades!associadas!à!sua!execução!e!justificamNse!as!opções!de!ensaio!tomadas!e,!em!
seguida,!são!descritos!os!dois!procedimentos!de!ensaio.!
No!sexto!e!último!capítulo!é!realizada!uma!breve!revisão!das!etapas!da!investigação!e!são!compiladas!
as!conclusões!que!resultaram!do!cruzamento!de!dados!de!outros!estudos.!É!ainda!proposta!a!execução!
dos!dois!procedimentos!experimentais!concebidos!e!são!sugeridas!linhas!de!investigação!futuras.!!
No! fim,! são! apresentadas! as! referências! bibliográficas! e! os! anexos,! com! dados! complementares! à!
compreensão!do!trabalho!que!vão!sendo!referenciados!ao!longo!do!documento.!
!

!

2.* CONCEITOS*FUNDAMENTAIS*DE*ACÚSTICA*
A!acústica!é!a!ciência!que!se!dedica!ao!estudo!do!som,!à!sua!propagação!em!meio!gasoso,!líquido!
ou!sólido,!e!à!forma!como!cada!indivíduo!percepciona!os!estímulos!sonoros.!
O!estudo!da!propagação!do!som!envolve!a!consideração!das!três!componentes!que!influenciam!a!
forma!como!este!chega!até!nós:!a!fonte!sonora,!onde!é!produzido!o!somW!o!meio!ambiente!onde!ocorre!
a!propagaçãoW!e!o!receptor!sonoro.!No!ser!humano!são!os!ouvidos!que!têm!a!função!de!receptor!dos!
sinais!sonoros,!posteriormente!enviados!para!o!sistema!neurológico.!As!condições!em!que!um!som!é!
transmitido!ao!ouvido!humano!variam!consoante!as!suas!propriedades!e!o!modo!de!propagação.!
No! presente! capítulo! são! apresentados! os! conceitos! mais! relevantes! acerca! das! propriedades! do!
som,! do! seu! modo! de! propagação! e! dos! fenómenos! decorrentes! da! sua! propagação,! de! modo! a!
suportar!o!estudo!acústico!desenvolvido!mais!adiante!na!presente!dissertação.!
!

2.1.* SOM *
O!som!é!o!resultado!de!uma!perturbação!física!(vibração)!provocada!por!uma!variação!da!pressão,!
< U > ,!em!relação!à!pressão!atmosférica,!<VC3 ,!a!qual!pode!ser!detectada!pelo!ouvido!humano.!Deste!
modo,!tal!como!se!ilustra!na!Figura!1,!a!pressão!sonora!resultante!num!determinado!ponto!do!espaço,!
< > ,!é!definida!pela!equação!(1):!
< > = < U > + <VC3 !!!!!,!

(1)!

em!que!< > !representa!a!pressão!sonora!em!função!do!tempo!(Pa),!<′ > !se!refere!a!uma!variação!de!
pressão!provocada!pelo!som!(Pa)!e!<VC3 !é!a!pressão!atmosférica!(Pa).!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Figura-1-Q-Som-produzido-por-uma-fonte-sonora-(variação-de-pressão-ao-longo-do-tempo).-Adaptado-de-Mateus-(2008)-

Porém,!geralmente,!o!que!tem!significado!não!é!a!pressão!sonora!instantânea,!mas!o!seu!valor!médio!
num! dado! intervalo! de! tempo,! definido! como! pressão! eficaz.! A! pressão! eficaz! resulta! da! média!
quadrática! apresentada! na! expressão! (2),! representando! a! pressão! constante! no! período! de! tempo!
contendo!a!mesma!quantidade!de!energia!sonora!total!do!que!a!do!sinal!real.!
<@A 2 =

C[
Z
C[ \C] C]

^< > ^ 2 _>''''','

(2)!

em!que!<@A 2 !é!o!quadrado!do!valor!eficaz!da!pressão!sonora,!para!um!determinado!intervalo!de!tempo!
>,!definido!por!(>2 − >Z ).!
!

!

As!variações!de!pressão!eficaz!no!meio!de!propagação,!traduzidas!em!sucessivas!compressões!e!
rarefacções,!são!descritas!por!sinais!no!tempo.!Um!som!puro!corresponde!a!uma!onda!sonora!definida!
por!uma!única!frequência!e!período,!que!pode!ser!gerada!por!um!oscilador.!Qualquer!sinal!sonoro!pode!
ser! obtido! a! partir! de! combinações! de! sons! puros.! As! ondas! sonoras! que! se! propagam! no! ar! são!
esféricas!(ou,!a!uma!distância!suficiente!da!fonte,!planas),!com!propagação!radial!a!partir!de!uma!fonte,!
uma!vez!que!a!variação!da!pressão!acontece!ao!longo!da!direcção!de!propagação!do!som.!
O! período! é! o! tempo! decorrido! entre! dois! pontos! sucessivos! com! a! mesma! amplitude,! como!
representado!na!Figura!2.!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Figura-2-–-Período-de-uma-onda-sonora.-Fonte:-Simões-(2014)-

A!frequência!é!o!número!de!ciclos!por!unidade!de!tempo,!ou!seja,!é!o!inverso!do!período.!Esta!relação!
é!traduzida!pela!equação!(3):!
1
6 = ^^^^^^,!
D

(3)!

em!que!6!é!a!frequência!(Hz)!!e!D!o!período!(s).!
O! comprimento! de! onda! é! a! distância! percorrida! pela! onda! sonora! durante! o! intervalo! de! tempo!
correspondente!a!um!período.!Pode!ser!calculado!pela!expressão!(4):!
P=

.
= .^D^^^^^^,!
6

(4)!

em!que!P!é!o!comprimento!de!onda!(m)!e!.!é!a!velocidade!de!propagação!do!som!(m/s).!!
A!velocidade!de!propagação,!.,!traduzNse!na!velocidade!com!que!as!ondas!sonoras!se!propagam!em!
determinado!meio,!na!mesma!fase,!atendendo!às!suas!características!mecânicas!e!variando!com!as!
condições!termoNhigrómétricas!existentes.!Esta!grandeza!pode!ser!determinada!através!da!expressão!
(5):!
. ≃ 331,5 1 +

O
^^^^^,!
273,15

(5)!

em!que!.!é!a!velocidade!de!propagação!do!som!(m/s)!e!O!é!a!temperatura!do!meio!de!propagação!(°C).!
Para!a!propagação!sonora!no!ar!a!uma!temperatura!de!15!°C,!. ≃!340!m/s.!
!
!

!

2.2.* POTÊNCIA*E*INTENSIDADE*SONORAS *
A! potência! sonora! M! (expressa! em! Watt)! é! uma! característica! da! fonte! sonora,! sendo!
independente! do! ambiente! ou! da! distância! a! que! esta! se! encontra! do! receptor.! Esta! grandeza!
corresponde!à!quantidade!de!energia!sonora!produzida!pela!fonte!na!unidade!de!tempo.!
Considerando!uma!fonte!sonora!pontual!em!meio!aéreo,!com!uma!determinada!potência!sonora,!
emitindo!uma!onda!esférica,!observaNse!a!propagação!da!frente!de!onda!de!acordo!com!a!Figura!
3,! o! que! corresponde! a! uma! diminuição! da! intensidade! sonora! com! a! distância! à! fonte.! A!
intensidade! sonora! 78 ! é! a! quantidade! média! de! energia! sonora! que! atravessa,! no! tempo,! uma!
superfície!de!área!unitária!e!normal!à!direcção!de!propagação.!Por!outras!palavras,!a!intensidade!
sonora!quantifica!a!potência!sonora!da!fonte!que!passa!através!de!uma!unidade!de!área!ao!redor!
do!ponto!considerado!e!pode!ser!calculada!pela!expressão!(6):!

7 7H

=

M
4^g^h2

M

=

-

=

<i6

2

Q0 ^.0 ^

(6)!

^^^^.!
2

Na!expressão!acima,!78 !representa!a!intensidade!sonora!(Watt/m ),!M!representa!a!potência!sonora!
da!fonte!(W),!h!é!a!distância!entre!a!fonte!sonora!e!o!ponto!considerado!(m),!-!é!a!área!da!frente!de!
2

onda!onde!se!encontra!o!ponto!considerado!(m ),!<@A !é!a!pressão!sonora!eficaz!(Pa),!Ql !é!a!massa!
3

volúmica!do!meio!de!propagação!(QVJ ≃!1,2!kg/m )!e!.l !é!a!velocidade!de!propagação!do!som!no!meio!
(.VJ ≃!340!m/s).!A!constante!Ql ^.l !é!a!impedância!acústica!do!meio,!parâmetro!que!representa!a!sua!
2

resistência!à!propagação!do!som.!Para!o!ar,!temNse!que!Ql ^.l ≃!400!kg.s/m .!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Figura-3-Q-Relação-entre-intensidade-sonora,-potência-sonora-e-a-área-da-frente-de-onda-em-cada-ponto-de-um-campo-sonoro.Adaptado-de-Hyperphysics-(n.d.)

!

2.3.* NÍVEL*SONORO*E*BANDAS*DE*FREQUÊNCIA *
O!ouvido!humano!é!sensível!ao!som!num!intervalo!de!amplitudes,!que!varia!sensivelmente!entre!uma!
pressão!mínima!de!20!µPa!e!uma!pressão!máxima!de!cerca!de!200!Pa,!correspondente!ao!limite!de!
7

dor.!Dada!a!ampla!gama!de!pressões!sonoras!detectável,!da!ordem!de!10 ,!tornaNse!mais!prática!
a!utilização!de!uma!escala!logarítmica,!designada!por!escala!dos!decibéis.!O!decibel!(dB)!é!um!

!

!

nível!que!mede!a!relação!entre!duas!grandezas!acústicas.!Na!equação!(7)!indicaNse!a!expressão!
base!que!permite!determinar!o!nível!de!uma!grandeza!acústica,!em!decibéis:!
9 m = 10^nopZl

m
^^^,!
ml

(7)!

em!que!9(m)!é!o!nível!da!grandeza!acústica!m'relativamente!a!ml !(dB)W!ml !é!uma!grandeza!acústica!
de!referência.!No!caso!do!nível!de!pressão!sonora,!consideraNse!como!valor!de!referência!o!limiar!
de!audibilidade!de!2×10\r !Pa,!pelo!que!
<@A 2
^^^.!
4×10\Zl

9 < = 9: = 10^nopZl

(8)!

Na!Figura!4!é!exemplificada!a!equivalência!entre!a!escala!de!pressão!sonora!(μPa)!e!o!respectivo!
nível!de!pressão!sonora!(dB).!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Figura-4-Q-Comparação-da-escala-de-pressão-sonora-eficaz-à-respectiva-escala-do-nível-de-pressão-sonora.-Fonte:-Sousa-(2007) !
!

No!entanto,!por!vezes,!a!pressão!sonora!num!determinado!ponto!no!espaço!é!originada!por!mais!do!
que!uma!fonte!sonora.!Em!virtude!da!aplicação!da!escala!logarítmica,!a!adição!das!pressões!sonoras!
eficazes!provenientes!de!diferentes!fontes!não!corresponde!à!soma!dos!respectivos!níveis!de!pressão!
sonora.! Em! geral,! considerando! s! níveis! sonoros! 9Z ,! 92 ,! ...,! 90 ,! o! nível! sonoro! global! é! obtido! pela!
equação:!
0

10^(yz/Zl)^ ^^^.!

9Zt2t⋯t0 = 10^ logZl

(9)!

Z

!O!ouvido!humano!é!sensível!ao!som!num!intervalo!de!frequências!denominado!gama!audível,!que!
varia!sensivelmente!entre!20!Hz!e!20!kHz.!Os!sons!de!frequências!inferiores!são!designados!como!
infrassons!e!os!sons!de!frequências!superiores!designamNse!por!ultrassons.!De!forma!a!simplificar!as!
medições! acústicas,! é! comum! efectuar! as! análises! por! bandas! de! frequência,! com! uma! largura!
Z

préNdefinida!e!normalizada.!Em!geral,!trabalhaNse!com!bandas!de! !de!oitava,!cujas!frequências!centrais!
{

consecutivas!(60 !e!60tZ )!apresentam!uma!relação!
!

!

60tZ
= 2^(Z/{) ^,!
60

(10)!

ou!em!bandas!de!oitava,!cujas!frequências!centrais!consecutivas!apresentam!uma!relação!
60tZ
= 2^Z = 2^.!
60

(11)!

Os! limites! inferior! e! superior! das! bandas! são! dados! por! 6|0A =
Z

A}

{

^2^(]/[)

respectivamente,!para!bandas!de! !de!oitava,!e!por!6|0A =

A}
^2^(]/~)

! e! 68: = 60 ^×^2^(Z/Ä) ,!

!e!^68: = 60 ^×^2^(Z/2) ,!respectivamente,!

para!bandas!de!oitava.!Os!valores!das!frequências!centrais!e!respectivos!limites!inferiores!e!superiores!
das!bandas!de!frequência,!em!oitavas!e!terços!de!oitava,!constam!na!Tabela!1.!
!
Z

Tabela-1-Q-Frequências-centrais-(60 )-e-frequências-limites-(6|0A -e-68: )-das-bandas-de-oitava-e-de-- -de-oitava.{

Bandas!de!um!terço!de!oitava!

Bandas!de!oitava!

6|0A !(Hz)!

60 ^(Hz)!

68: !(Hz)!

6|0A !(Hz)!

60 ^(Hz)!

68: !(Hz)!

44,7!
56,2!
70,8!

50!
63!
80!

56,2!
70,8!
89,1!

44,7!

63!

89,1!

89,1!
112!
141!

100!
125!
160!

112!
141!
178!

89,1!

125!

178!

178!
224!
282!

200!
250!
315!

224!
282!
355!

178!

250!

355!

355!
447!
562!

400!
500!
630!

447!
562!
708!

355!

500!

708!

708!
891!
1122!

800!
1000!
1250!

891!
1122!
1413!

708!

1000!

1413!

1413!
1778!
2239!

1600!
2000!
2500!

1778!
2239!
2818!

1413!

2000!

2818!

2818!
3548!
4467!

3150!
4000!
5000!

3548!
4467!
5623!

2818!

4000!

5623!

5623!
1079!
8913!

6300!
8000!
10000!

7079!
8913!
11220!

5623!

8000!

11220!

!
Contudo,! a! aptidão! do! ouvido! para! a! captação! das! ondas! sonoras! é! variável! tanto! em! frequência!
como! em! amplitude.! Para! frequências! muito! reduzidas! ou! muito! elevadas,! a! sensibilidade! auditiva!
diminui! consideravelmente.! Na! Figura! 5,! a! percepção! do! ouvido! humano! à! intensidade! sonora! é!
representada! em! função! da! frequência.! As! linhas! a! negro! correspondem! a! sons! de! igual! sensação!
sonora!e!são!designadas!por!curvas!isofónicas.!Cada!curva!isofónica!pode!ser!expressa!numa!escala!
de! fone.! O! fone! é! uma! escala! escolhida! de! modo! a! que! o! número! de! fones! seja! igual! ao! nível! de!

!

!

pressão!sonora!9: ,!para!a!frequência!de!1000!Hz.!Por!exemplo,!a!curva!dos!50!fone!indica,!em!cada!
banda! de! frequências,! o! nível! sonoro! real! que! corresponde! a! uma! sensação! auditiva! idêntica! à!
registada!com!um!nível!de!50!dB!a!1000!Hz.!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Figura- 5- Q- Curvas- de- igual- sensação- sonora- ao- ouvido- humano(curvas-isofónicas).-Adaptado-de-Mateus-(2008)-

Figura-6-Q-Representação-das-curvas-de-ponderação-defrequência.-Adaptado-de-Fernandes-(2013)-

Assim,! para! ter! em! conta! a! sensação! auditiva! humana,! os! níveis! de! pressão! sonora! obtidos! em!
medições!devem!ser!corrigidos!com!base!numa!curva!de!ponderação!de!frequência!(Figura!6).!Para!
níveis! sonoros! mais! reduzidos! (da! ordem! da! isofónica! de! 40! fone),! a! curva! A! é! a! que! conduz! a!
resultados! mais! realistas.! Esta! é! a! curva! de! ponderação! mais! utilizada,! já! que! é! a! que! melhor!
correlaciona!os!valores!medidos!com!os!níveis!de!incomodidade!para!níveis!de!ruído!mais!correntes!
(ver!Figura!4).!Para!o!ruído!de!fundo!provocado!pelo!tráfego!rodoviário!em!meio!urbano,!por!exemplo,!
a!curva!de!ponderação!A!é!considerada!a!mais!representativa!da!curva!de!sensibilidade!auditiva.!As!
curvas!B!e!C!são!mais!adaptadas!a!corrigir!níveis!sonoros!intermédios!(isofónica!de!70!fone)!e!elevados!
(isofónica! de! 100! fone),! respectivamente.! A! curva! D! foi! padronizada! para! a! medição! de! ruído! na!
aeronáutica,!onde!o!conteúdo!energético!de!baixa!frequência!é!mais!elevado.!
!

2.4.* ABSORÇÃO*SONORA *
Quando! uma! onda! sonora! incide! numa! superfície! de! outro! material,! uma! percentagem! da!
energia!acústica!contida!na!onda!é!reflectida,!outra!é!transmitida!através!do!material,!e!uma!outra!
parte!é!absorvida!no!interior!do!mesmo!(Figura!7).!
No! fenómeno! de! absorção,! a! energia! sonora! que! incide! na! superfície! exposta! do! material!
dissipaNse,!em!geral,!sob!a!forma!de!calor.!A!absorção!sonora!é!uma!propriedade!fundamental!no!
estudo!das!condições!acústicas!em!ambientes!fechados.!
!

!

!

!
!
!
!
!
!
!

Figura-7-Q-Propagação-da-energia-sonora-incidente-numa-superfície-sólida.

!

2.4.1.* Coeficiente*de*absorção*sonora*
!
A! relação! entre! a! quantidade! de! energia! sonora! que! não! é! reflectida! por! uma! superfície! e! a!
energia! que! incide! sobre! a! mesma! é! expressa! pelo! coeficiente! de! absorção! sonora! N.! Este!
coeficiente!pode!ser!calculado!através!da!equação:!
N=

5J@AÜ@ÖC|ÑV
5VÅ8ÇJÉ|ÑV + 5CJV083|C|ÑV
=1−
= 1 − Q^^^^,!
5|0Ö|Ñ@0C@
5|0Ö|Ñ@0C@

(12)!

em!que!N!representa!o!coeficiente!de!absorção!sonora!(adimensional)!e!Q!o!coeficiente!de!reflexão!
sonora!(adimensional).!
O!valor!do!coeficiente!de!absorção!sonora!varia!entre!0!e!1:!N = 0!corresponde!uma!superfície!
totalmente! reflectora! do! som! (absorção! nula)! e! N = 1! equivale! a! uma! superfície! totalmente!
absorvente.!Um!material!só!é!considerado!efectivamente!absorvente!quando!o!seu!coeficiente!de!
absorção!sonora!é!superior!a!0,5.!O!valor!do!coeficiente!de!absorção!varia!com!a!frequência!do!
som!incidente,!com!o!ângulo!de!incidência!das!ondas!sonoras!e!depende!da!natureza!das!próprias!
superfícies.!
!

2.4.2.* Coeficiente*de*redução*sonora*
!
Os!valores!ponderados!da!absorção!sonora!(NG !na!Europa!ou!áFà!nos!EUA)!são!indicadores!
utilizados,! usualmente,! numa! primeira! análise! comparativa! entre! a! absorção! sonora! de! dois!
materiais! ou! para! fins! de! referências! gerais! apenas.! O! coeficiente! de! redução! sonora! áFà!
(adimensional)!é!apresentado!na!norma!americana!ASTM!C423:2017.!Pode!ser!determinado!pela!
média!aritmética!dos!coeficientes!de!absorção!sonora!das!bandas!de!oitava!entre!250!Hz!a!2!KHz,!
de!acordo!com!a!expressão:!!
áFà =

N^ 250^âä + N^ 500^âä + N^ 1000^âä + N^ 2000^âä
^^^^,!
4

(13)!

em!que!N!corresponde!ao!coeficiente!de!absorção!sonora!do!material,!na!banda!de!oitava!indicada!
(adimensional).!
!

2.4.3.* Campos*sonoros*
!

O!campo!sonoro!compreende!o!espaço!em!que!se!inserem!a!fonte,!o!meio!de!propagação!e!o!
!

!

receptor.!Nestes!espaços,!a!propagação!do!som!é!condicionada!pelas!superfícies!envolventes!e!
pelos!obstáculos!existentes!no!percurso!das!ondas!sonoras.!Consoante!as!suas!trajectórias,!as!
ondas!sonoras!podem!ser!directas!ou!reflectidas.!
Nas!ondas!directas,!a!energia!sonora!propagaNse!em!campo!livre,!em!linha!recta!entre!a!fonte!e!
o! receptor! sonoro,! sem! interferência! de! qualquer! obstáculo.! A! dissipação! de! energia! com! a!
distância!à!fonte!é!determinada,!de!acordo!com!a!Figura!3,!pela!equação!(6).!
Quando!uma!onda!sonora!é!reflectida,!detectamNse!variações!de!direcção!no!seu!percurso,!por!
reflexão!única!ou!reflexões!múltiplas!em!superfícies!existentes!no!espaço!em!causa.!
Em! campo! sonoro! difuso,! as! superfícies! reflectoras! permitem! que! grande! parte! da! energia!
incidente!seja!reflectida.!Nestes!campos!sonoros,!resulta!apenas!uma!reduzida!variação!dos!níveis!
sonoros! com! o! aumento! da! distância! à! fonte,! no! chamado! campo! próximo! (da! fonte),! já! que! a!
distribuição! de! energia! no! volume! do! espaço! considerado! é! praticamente! uniforme! (campo!
reverberado).!
Assim,! a! absorção! sonora! é! uma! propriedade! fundamental! no! estudo! de! campos! sonoros,!
principalmente!em!ambientes!fechados.!Compartimentos!com!superfícies!muito!absorventes,!onde!
quase! toda! a! energia! radiada! da! fonte! sonora! é! absorvida! pelas! superfícies! envolventes,! são!
designados!por!câmaras!anecóicas.!As!câmaras!anecóicas!são!aproximações!de!campos!sonoros!
livres.!Nestes!espaços,!a!propagação!é!similar!à!que!ocorre!em!campo!aberto.!Por!oposição,!os!
compartimentos! com! superfícies! muito! reflectoras,! onde! se! formam! campos! sonoros! difusos,!
denominamNse!câmaras!reverberantes.!
Na! prática,! a! maioria! das! salas! não! são! nem! reverberantes! nem! anecóicas,! mas! sim!
caracterizadas!por!comportamentos!intermédios.!
!

2.4.4.* Tempo*de*reverberação*
!

O!tempo!de!reverberação!(DE )!é!o!intervalo!de!tempo!necessário!para!se!verificar!um!decréscimo!
do! nível! sonoro! de! 60! dB,! por! exemplo,! após! a! paragem! de! uma! fonte! sonora! em! regime! de!
funcionamento! contínuo.! Na! prática,! e! para! uma! análise! em! bandas! de! frequência,! geralmente!
não!é!possível!medir!este!decréscimo!de!60!dB,!sendo!frequente,!em!medições,!considerar!um!
decréscimo!muito!inferior!(em!geral!20!ou!30!dB),!e!extrapolar!o!respectivo!valor!para!60!dB!(Figura!
8).!
!
!
!
!

≃ ^^^^2^×

!
!
!
!

Figura-8-Q-Tempo-de-reverberação-(

!

).
!

Este!parâmetro!é!um!indicador!da!quantidade!de!energia!sonora!dissipada!num!campo!difuso.!
Está! directamente! relacionado! com! as! condições! geométricas! e! características! de! absorção!
sonora!de!um!espaço!fechado!(Patrício,!2003).!
O!tempo!de!reverberação!pode!também!ser!previsto!a!partir!de!métodos!simplificados,!baseados!
na! descrição! estatística.! Um! dos! métodos! mais! simples,! e! mais! utilizados! em! projecto,! foi!
desenvolvido!por!Sabine,!cuja!fórmula!foi!desenvolvida!a!partir!de!estudos!em!naves!de!igrejas!e!
aplicaNse!a!salas!muito!reverberantes!(Sabine,!1922).!Em!geral,!o!tempo!de!reverberação!pode!
ser!calculado!pela!expressão:!
DE ≃

0,16^K
^^^^,!
-@å

(14)!
3

em!que!DE !é!o!tempo!de!reverberação!(s),!K!é!o!volume!interior!da!sala!(m )!e!-@å !é!a!área!de!
2

absorção!sonora!equivalente!(m ).!Esta!última!variável!é!calculada!através!da!expressão:!
0

-@å =

3

I| ^N| +
|çZ

sé ^-é + -VJ ^^^^,!

(15)!

éçZ
2

em!que!I| !é!a!superfície!do!elemento!construtivo!da!envolvente!è!(m )W!N| !o!coeficiente!de!absorção!
sonora! dessa! mesma! superfície,! para! a! frequência! consideradaW! sé ! o! número! de! elementos!
2

existentes! na! sala! que! possuem! uma! área! de! absorção! equivalente! -é ! (m ),! também! para! a!
2

frequência!consideradaW!e!-VJ !é!a!área!de!absorção!sonora!pelo!ar!(m ).!
!

2.4.5.* Sistemas*de*revestimento*para*correcção*acústica*de*espaços*
!
Para!volumes!maiores,!são!recomendados!tempos!de!reverberação!mais!elevados,!por!forma!
a!permitir!ao!som!vencer!as!distâncias!em!causa!com!maior!facilidade,!com!o!auxílio!das!reflexões.!
A!função!dos!espaços!também!determina!a!quantidade!de!reverberação!desejada.!De!um!modo!
geral,! a! cada! tipo! de! local! são! recomendáveis! determinados! tempos! de! reverberação.! Por!
exemplo,! é! expectável! que! o! som! da! música! numa! igreja! seja! mais! reverberado! do! que! o!
correspondente! à! oratória! numa! sala! de! aula,! onde! a! inteligibilidade! do! som! adequire! maior!
importância.!A!!absorção!!sonora!!assume!!um!!papel!!importante!!no!!condicionamento!!acústico!!
de!!espaços!fechados,!!sendo!!frequente!!o!!recurso!!a!!diferentes!!tipos!!de!!soluções!!e!!materiais!
de!revestimento!para!controlar!a!acústica!dos!espaços.!As!soluções!técnicas!comuns!para!este!
tipo! de! aplicação! são! a! utilização! de! materiais! porosos,! ressoadores! de! Helmholtz! ou! painéis!
ressonantes.!
2.4.5.1.&

Materiais&porosos&e&fibrosos&

!
Os!materiais!porosos!e!fibrosos!caracterizamNse!pela!sua!capacidade!de!absorção!de!energia!
sonora,! principalmente! nas! bandas! de! frequências! altas.! Nestes! materiais,! a! energia! sonora! é!
dissipada!sob!a!forma!de!calor,!devido!ao!atrito!do!ar!nos!poros!do!material!e!por!fricção!interna!
das!suas!fibras.!TratamNse!geralmente!de!materiais!leves,!rugosos!e!com!um!elevado!índice!de!
!

!

vazios!em!comunicação!(célula!aberta).!São!exemplos!de!materiais!porosos!as!mantas!de!fibras!
minerais,!como!lã!de!vidro!ou!lã!de!rocha,!aglomerados!de!cortiça!e!derivados,!fibras!de!celulose,!
aglomerados!de!fibras!de!madeira!ou!materiais!plásticos!expandidos!(poliuretano!e!poliestireno).!
A!eficácia!deste!tipo!de!materiais!depende!essencialmente!da!sua!espessura!e!massa!volúmica.!
O! coeficiente! de! absorção! sonora! α! aumenta! com! a! massa! volúmica! do! material! (Domingues,!
2005).!Como!se!pode!observar!na!Figura!9,!α!também!aumenta!com!a!espessura!dos!materiais,!
excepto! para! frequências! mais! elevadas,! onde! a! espessura! é! da! ordem! de! grandeza! de! meio!
comprimento!de!onda!em!propagação!no!ar.!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
Figura-9-Q-Variação-de-α-em-frequência,-de-acordo-com-a-espessura-de-um-material.-Fonte:-Piedade-et-al.-(2006)

!

2.4.5.2.&

Ressoadores&de&Helmholtz&

!
Os!ressoadores!acústicos,!conhecidos!como!ressoadores!de!Helmholtz,!consistem!em!sistemas!
formados!por!um!volume!oco!que!contém!ar!no!seu!interior!e!uma!estreita!abertura!para!o!exterior!
(gargalo).!Quando!o!som!incide!sobre!estes!sistemas,!as!ondas!sonoras!forçam!o!deslocamento!
da! massa! de! ar! à! entrada! do! gargalo,! ao! qual! se! opõe! o! ar! contido! no! interior! do! volume! do!
ressoador.! Consequentemente,! são! impressos! deslocamentos! alternados! à! massa! de! ar! no!
interior!do!gargalo,!que!levam!à!dissipação!da!energia!sonora!por!atrito!do!ar!contra!as!paredes!
do!gargalo.!FormaNse,!então,!um!sistema!massaNmola!entre!o!ar!do!gargalo!e!o!ar!do!ressoador,!
no! qual! o! mecanismo! de! dissipação! de! energia! por! atrito! funciona! como! elemento! de!
amortecimento.!O!fenómeno!é!representado!na!Figura!10.!
!
!
!

s-

!
!
!
Figura-10-Q-Ressoador-de-Helmholtz

!

No!entanto,!as!propriedades!de!absorção!deste!tipo!de!sistemas!baseiamNse!na!dissipação!de!
energia! apenas! para! frequências! de! som! próximas! de! uma! frequência! préNdeterminada! do!
ressoador.! Esta! frequência! é! denominada! por! frequência! de! ressonância,! e! é! estabelecida! em!
!

!

função!das!características!geométricas!do!sistema,!de!acordo!com!a!expressão:!!
6l =

1
2^g

H
.l
=
; 2^g

-ê
^^^^,!
9^K

(16)!

em!que!6l !é!a!frequência!de!ressonância!(Hz),!H!é!a!rigidez!dinâmica!do!espaço!de!ar!confinado!
(N/m),!;!é!a!massa!de!ar!na!abertura!estreita!(kg),!.l !é!a!velocidade!de!propagação!do!som!no!ar!
2

(m/s),!-ê !é!a!área!da!secção!transversal!da!abertura!(m ),!9!é!comprimento!da!abertura!(m)!e!K!é!
3

o!volume!do!ressoador!(m ).!
!

2.4.5.3.&

Painéis&ressonantes&

!
Os! painéis! ressonantes! consistem! em! painéis! sólidos,! não! perfurados,! instalados! a! uma!
determinada!distância!do!suporte!rígido!(parede),!onde!permanece!uma!cavidade!preenchida!com!
ar.!Sob!a!acção!da!pressão!sonora,!estes!painéis!funcionam!como!uma!membrana!dissipadora!de!
energia,!actuando!segundo!um!sistema!massaNmola!animado!de!movimento!vibratório!(Figura!11).!
A! energia! incidente! é! convertida! em! energia! mecânica! e! dissipada! por! deformação! do! painel! e!
amortecimento.!
!
!
!
!

s-

!
!
!
!

Figura-11-–-Painel-ressonante.

!

Este!tipo!de!sistema!ressonante!é!eficiente!para!frequências!baixas!e!médias!do!espectro,!sendo!
os! painéis! ressonantes! dimensionados! para! uma! frequência! de! ressonância! específica.! A!
expressão!que!permite!determinar!a!frequência!de!ressonância!de!um!painel!ressonante!é:!
6l =

1
2^g

H
1
=
; 2^g

Ql ^.l 2 ëVJV^íçZr℃
60
^
^ 6l ≃
^^^^^^,!
;^_
;^_

(17)!

em!que!6l !é!a!frequência!de!ressonância!(Hz),^H!é!a!rigidez!dinâmica!do!ar!confinado!(N/m),!;!é!a!
2

3

massa!superficial!do!painel!ressonante!(kg/m ),!Ql !é!a!massa!volúmica!do!ar!(QVJ ≃ 1,2!kg/m ),!.l !
é! a! velocidade! de! propagação! do! som! no! ar! e! _! é! a! distância! a! que! o! painel! está! afastado! do!
elemento!rígido!(m).!Esta!expressão!simplificada!não!tem!em!conta!as!dimensões!do!alçado!dos!
painéis,!podendo!ser!melhorada!com!a!aproximação!de!Kristensen:!
6l =

50
;^_

^^^^^.!

(18)!

Para! possibilitar! a! absorção! de! energia! sonora! numa! gama! de! frequências! mais! extensa,!
também!nestes!casos!pode!ser!colocado!um!material!poroso!no!tardoz!do!painel!(Figura!12).!
!

!

!
!
!
!
!
!
!
Figura-12–-Coeficiente-de- absorção- sonora-de-um-painel-ressonante-com-e- sem-o-preenchimento-da-caixa- de- ar- com!
material-poroso.-Fonte:-Piedade-et-al.-(2006)

!

2.4.5.4.&

Painéis&perfurados&

!
Os! sistemas! de! ressoadores! de! Helmholtz! podem! apresentarNse! sob! a! forma! de! ressoadores!
múltiplos.!A!instalação!de!superfícies!perfuradas!ou!ranhuradas,!colocadas!a!uma!certa!distância!
da!superfície!rígida!(parede),!funciona!como!um!sistema!de!ressoadores!agrupados,!cujos!orifícios!
compartilham!a!cavidade!ressonante!(a!caixaNdeNar).!Deste!modo,!o!comportamento!acústico!dos!
painéis!perfurados!corresponde!a!uma!combinação!do!efeito!de!ressoadores!de!Helmholtz!com!
um!painel!ressonante!(Figura!13).!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Figura-13-Q-Ressoadores-de-Helmholtz-múltiplos.

!

Na!Figura!14!é!representado!o!espectro!do!coeficiente!α!para!os!quatro!sistemas!de!absorção!
sonora! mencionados.! Como! se! pode! observar,! em! geral,! os! painéis! perfurados! apresentam! a!
solução!mais!eficiente!para!a!absorção!sonora!numa!gama!de!frequências!mais!extensa.!
Por! este! motivo,! é! usual! o! preenchimento! parcial! da! caixaNdeNar! com! material! poroso! (lã! de!
rocha,! por! exemplo),! por! forma! a! ampliar! a! gama! de! frequências! sonoras! que! um! sistema! de!
ressoadores! possa! absorver.! Contudo,! com! esta! opção,! verificaNse! uma! redução! da! absorção!
máxima,!como!se!mostra!no!gráfico!da!Figura!13.!
!
!
!
!

!

!

!
!
!
!
!
!
!
Figura-14-Q-Coeficiente-de-absorção-dos-quatro-sistemas-de-absorção-sonora.-Adaptado-de-Mateus
-(2009)-apud-Almeida-(2009)
!

!

2.5.* ISOLAMENTO*A*RUÍDO*AÉREO *
A!transmissão!do!som!entre!dois!locais!pode!efectuarNse!por!via!aérea!ou!por!percussão.!Quando!
a!vibração!do!elemento!de!separação!entre!os!dois!espaços!é!provocada!por!um!campo!sonoro!
(gerado!por!uma!fonte!e!propagado!no!ar),!a!transmissão!dos!sons!realizaNse!por!via!aérea.!Caso!
a! vibração! do! elemento! seja! provocada! pela! própria! fonte! sonora,! originada! numa! acção! de!
impacto,!a!transmissão!de!sons!designaNse!de!percussão.!
Dado!o!propósito!da!presente!dissertação,!desenvolveNse!apenas!o!domínio!da!transmissão!de!
sons!aéreos.!
!

2.5.1.* Transmissão*sonora*entre*compartimentos*
!
O! fenómeno! de! transmissão! entre! dois! compartimentos! é! complexo.! Geralmente,! parte! da!
energia!sonora!é!transmitida!directamente,!por!vibração!do!elemento!de!separação!(transmissão!
directa).!A!restante!parte!é!transmitida!por!vibração!de!outros!elementos!interligados!à!superfície!
de! separação! ou! através! de! aberturas! existentes.! Esta! última! parcela! de! energia! sonora! é!
designada!por!transmissão!indirecta!ou!marginal.!Na!Figura!15!são!esquematizados!os!processos!
de!transmissão!de!ondas!sonoras!entre!dois!compartimentos!adjacentes.!
!

Legenda:!

!

!

s-–!sistema!autónomo!(“system”)!
e-–!incrustação!(“elementary”)!

!

!

!

F,-f!–!transmissão!lateral!(“flanking”)!
D,-d!–!transmissão!directa!(“direct”)!

!

!

maiúsculas!–!compartimento!emissor!
minúsculas!–!compartimento!receptor!
!

!

!

Figura-15-Q-Formas-de-transmissão-sonora-entre-dois-compartimentos-adjacentes.-Adaptado-de-Mateus-(2008)

!

Além! das! duas! formas! de! propagação! referidas,! a! transmissão! sonora! depende! de! factores!
como:!as!características!dos!campos!sonoros!estabelecidos!nos!recintos!emissor!e!receptorW!as!
características! elastoNdinâmicas! do! elemento! de! separação! (massa,! módulo! de! elasticidade,!
coeficiente!de!Poisson,!factor!de!perdas!internas!do!material)W!a!heterogeneidade!do!elemento!e!
respectivas!ligações!à!estrutura.!
!

!

2.5.1.1.&

Principais&índices&de&isolamento&sonoro&a&sons&aéreos&

A!quantificação!do!isolamento!sonoro!proporcionado!por!elementos!construtivos,!ensaiados!em!
laboratório,!é!efectuada!através!do!índice!de!redução!sonora!F!(dB),!de!acordo!com!a!expressão:!
F = 9Z − 92 + 10^ log ^

I
^^^^,!
-2

(19)!

em!que!9Z !é!o!nível!médio!de!pressão!sonora!na!sala!emissora,!aproximado!às!décimas!(dB)W!92 !
é!o!nível!médio!de!pressão!sonora!na!sala!receptora,!também!aproximado!às!décimas!(dB)W!-2 !é!
2

2

a!área!de!absorção!sonora!equivalente!da!sala!(m )W!e!I!é!a!área!da!parede!de!separação!(m ).!
O!índice!de!redução!sonora!F!varia!com!a!frequência!do!som!incidente,!como!se!pode!observar!
no!gráfico!da!Figura!16.!No!mesmo!gráfico,!é!possível!verificar!o!efeito!que!outras!características!
de!um!elemento!construtivo!podem!ter!no!isolamento!ao!som!aéreo,!como!a!sua!massa!ou!rigidez!
(amortecimento).!
Embora! o! índice! de! redução! sonora! varie! no! domínio! da! frequência,! a! quantificação! do!
isolamento!pode!ser!efectuada!através!de!um!valor!único!(FG ),!de!modo!a!facilitar!a!comparação!
de!desempenho!entre!diferentes!elementos!de!construção!de!edifícios.!O!índice!FG !pode!ser!obtido!
através!do!ajustamento!da!curva!de!isolamento!F(6)!a!uma!descrição!convencional!de!referência,!
de!acordo!com!o!procedimento!preconizado!na!norma!ISO!717N1:2013.!Na!referida!curva!ajustada,!
FG !corresponde!ao!valor!da!ordenada!para!a!banda!de!frequência!de!500!Hz.!
A!quantificação!do!isolamento!a!sons!aéreos!é!representada!ainda!sob!a!forma!de!outros!índices!
de! medição! ou! previsão,! consoante! as! condições! em! que! é! determinada.! Na! Tabela! 2! são!
apresentados! os! principais! índices! de! isolamento! sonoro! a! sons! aéreos! e! as! circunstâncias! em!
que!são!utilizados.!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Região*A*

Região*B*

Região*C*

Região*D*

!

Figura-16-Q-Índice-de-redução-sonora-R-de-elementos-de-construção-homogéneos-em-função-da-frequência-do-som-incidente.!
Adaptado-de-Smith-et-al.-(1996)

!

!

Tabela-2-Q-Principais-índices-de-isolamento-sonoro.-

Parcelas!
consideradas!

Utilização!

Índice!de!isolamento!sonoro!(dB)!

Comparação!de!
desempenho!entre!
Avaliação!
Índice!de!
Transmissão!
Medição!em!laboratório!de!
diferentes!elementos!de!
em!!
isolamento!
FG !
directa!
elementos!construtivos!
construção!de!edifícios,!
laboratório!
sonoro!
ensaiados!em!
laboratório.!
Índice!de!
Índice!equivalente!a!FG ,!
Medição!inQsitu!de!elementos!
isolamento!
mas!integra!a!
FG ′!
construtivos!
sonoro!
transmissão!que!ocorre!
aparente!
por!via!marginal.!
Traduz!o!isolamento!que!
deve!ser!assegurado!
entre!
Índice!de!
pelos!
compartimentos,!
isolamento!
elementos!de!
/01,G !
Transmissão!
no!interior!de!
sonoro!
compartimentação!
Avaliação!
directa!e!
um!edifício!
padronizado! interiores,!horizontais!
em!obra!
Parâmetros!
marginal!
(pavimentos)!ou!verticais!
de!
(paredes).!
verificação!
Traduz!o!isolamento!da!
regulamentar!
envolvente!exterior!do!
Índice!de!
entre!o!exterior!
edifício!
isolamento!
e!o!interior!de! /23,01,G !
(fachada),!quando,!em!
sonoro!
um!edifício!
processo!de!medição,!se!
padronizado!
coloca!o!microfone!a!2!
metros!dessa!superfície.!

!
O!termo!"w"!está!associado!ao!facto!do!valor!do!parâmetro!se!apresentar!sob!a!forma!de!valor!único,!
tal!como!em!FG .!O!termo!“nT”!refereNse!à!necessidade!de!haver!uma!normalização!do!isolamento!para!
um!tempo!de!reverberação!de!referência!(em!projecto,!consideraNse!o!valor!de!referência!Dl = 0,5^H).!
O!índice!/01 !(dB)!pode!ser!determinado!através!da!expressão:!
/01 = 9Z − 92 + 10 log ^

D2
^ ^^^^,!
Dl

(20)!

em!que!D2 !é!o!tempo!de!reverberação!medido!(s)!e!Dl !é!o!tempo!de!reverberação!de!referência!
(s).!Nesta!expressão,!ao!substituir!D2 !pela!equação!(14)!e!Dl !por!0,5^H,!vem:!!
F + 10 log ^

0,32^K
^ ^^^^,!
I

(21)!

o!que!implica!que!/01,G !(dB)!pode!ser!obtido!através!da!expressão:!
/01,G = FG + 10 log ^

0,32^K
^ ^^^^.!
I

(22)!

O! índice! /23,01 ! (dB)! para! o! isolamento! sonoro! de! fachadas! pode! ser! determinado! de! modo!
semelhante!a!/01 :!
/23,01 = 923,Z − 92 + 10 log ^

D2
^ ^^^^,!
Dl

(23)!

em!que!923,Z !representa!o!nível!médio!de!pressão!sonora!medido!no!exterior,!a!2!m!da!fachada!do!
edifício!(dB).!
!

!

2.5.1.2.&

Modos&de&vibração&estrutural&

No!gráfico!da!Figura!16,!na!região!A!de!frequências,!a!variação!do!índice!de!isolamento!depende!
da! rigidez! do! elemento.! Na! região! B! do! mesmo! gráfico,! verificamNse! oscilações! no! isolamento!
proporcionado!pelo!elemento!construtivo!e!uma!maior!dependência!de!F!no!amortecimento!das!
ondas!sonoras.!As!oscilações!devemNse!ao!facto!dos!modos!de!vibração!do!elemento!ocorrerem!
afastados!uns!dos!outros.!Na!Figura!17!ilustramNse!os!modos!de!vibração!de!um!elemento,!a!título!
de!exemplo.!
!

a)!

b)!

!
!
!
!

Figura-17-Q-a)-Modos-de-vibração-(x,y)-de-um-elemento-AxB;-b)-Primeiro-modo-de-vibração-estrutural-do-elemento.-Adaptadode-Sousa-(2007)-

!
!

Para! calcular! a! frequência! correspondente! a! um! determinado! modo! de! vibração,! recorreNse! à!
expressão:!
6î,ï =

g
2

5^7
^
;^(1 − ñ 2 )

ó
-

2

+

ò
ô

2

(24)!

^^^^,!
2

em!que!5!representa!o!módulo!de!elasticidade!dinâmico!do!material!(Pa!ou!N/m )W!7!o!momento!
4

de! inércia! do! elemento! de! construção! (m /m)W! ñ! o! coeficiente! de! Poisson! do! material!
(adimensional)W!-!e!ô!representam!o!comprimento!e!a!largura!do!elemento!de!construção!ensaiado!
(m)W!x!e!y!são!os!modos!de!vibração!ao!longo!de!B!e!A,!respectivamente!(adimensional)W!e!;!é!a!
2

massa! do! elemento! construtivo! por! unidade! de! área! (kg/m ),! que,! em! sistemas! construtivos!
homogéneos,!pode!ser!determinada!através!da!expressão:!
(25)!

; = Q^ℎ^^^^,!
3

em!que!Q!é!a!densidade!do!material!do!elemento!construtivo!(kg/m )!e!ℎ!a!sua!espessura!(m).!
!

2.5.1.3.&

Lei&da&massa&

A!lei!da!massa!é!válida!apenas!quando!os!modos!de!vibração!passam!a!ocorrer!muito!próximos!
uns! dos! outros.! Na! faixa! de! frequências! identificada! como! região! C,! na! Figura! 16,! o! índice! de!
isolamento!sonoro!F!(dB)!aumenta!com!a!frequência!em!campo!sonoro!difuso,!de!acordo!com!a!
expressão:!
F ≃ 20 log ^ ;^6

2

− 48^^^^,!

(26)!

na!qual!6!é!a!frequência!da!onda!sonora!incidente!(Hz).!Pela!expressão,!verificaNse!que!F!aumenta!
6!dB!sempre!que!a!massa!ou!a!frequência!duplicam.!
!

2.5.1.4.&

Frequência&de&coincidência&

O!efeito!de!coincidência!ocorre!quando!o!comprimento!de!onda!sonora!incidente!P,!projectada!
!

!

na!direcção!da!parede,!é!igual!ao!comprimento!das!ondas!de!flexão!dessa!parede,!como!ilustrado!
na!Figura!18.!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Figura-18-Q-Efeito-de-coincidência.-Fonte:-ESTT-(2017)!

Este! comprimento! de! onda! sonora! corresponde! ao! comprimento! de! onda! crítico! PÖJíC ! e! a!
respectiva!frequência!é!designada!como!frequência!crítica!ou!frequência!de!coincidência!(6Ö ).!A!
frequência!de!coincidência!6Ö !pode!ser!determinada!através!da!expressão:!
.l 2
^^^^,!
1,8^.y ^ℎ

6Ö ≃

(27)!

em!que!ℎ!representa!a!espessura!do!elemento!(m)!e!.y !representa!a!velocidade!de!propagação!
das! ondas! longitudinais! no! elemento! (m/s).! Quando! o! elemento! se! trata! de! um! meio! sólido!
homogéneo,!esta!última!variável!pode!ser!determinada!pela!expressão:!
.y =

5
^^^^,!
Q^(1 − R 2 )

(28)!
2

em!que!5!é!o!módulo!de!elasticidade!dinâmico!do!meio!sólido!(N/m ),!Q!é!a!sua!massa!volúmica!
3

(kg/m )!e!R!é!o!seu!coeficiente!de!Poisson.!
Tal!como!verificado!no!gráfico!da!Figura!16,!existe!um!decréscimo!do!isolamento!sonoro!nestas!
frequências.!O!efeito!de!coincidência!diminui!com!a!redução!da!área!do!elemento!de!separação!e!
com!o!aumento!da!sua!espessura.!
*

2.5.1.5.&

Isolamento&sonoro&em&elementos&duplos&

Em! sistemas! duplos,! o! índice! de! redução! sonora! pode! ser! quantificado! de! forma! mais! detalhada!
através!do!método!de!Sharp,!cujo!modelo!é!representado!na!Figura!19.!
A!frequência!de!ressonância!da!caixa!de!ar!6l !(Hz)!corresponde!à!ressonância!do!sistema!duplo!
no!ponto!A!e!é!determinada!através!da!expressão:!
6l =

1
2g

1,8^Ql ^. 2 ^(;8Z + ;82 )
^^^^,!
_^;8Z ^;82

(29)!
3

em!que!Ql !representa!a!massa!específica!do!ar!(Ql =^1,205!kg/m !a!20°C),!.!a!velocidade!do!som!
2

no!ar,!;8Z !e!;82 !representam!a!massa!superficial!de!cada!um!dos!panos!de!parede!(kg/m )!e!_!a!
espessura!da!caixa!de!ar!(m).!
!

!

!
!
!
!
!
!
!
!
!

Figura-19-Q-Esquema-de-aplicação-do-modelo-de-Sharp-para-elementos-duplos.-Adaptado-de-Sharp-(1978)

!

A!frequência!6Ü !corresponde!à!ocorrência!da!primeira!ressonância!do!espaço!de!ar!entre!panos,!
a!qual!condiciona!o!desempenho!do!sistema!duplo!para!caixas!de!ar!grandes.!Esta!frequência!(Hz)!
é!dada!por:!
6Ü =

.
^^^^.!
2g_

(30)!

A!frequência!crítica!dos!panos!1!e!2!é!dada,!respetivamente,!por:!
.2
^^^^!
.yZ ^ℎZ

(32)!

.2
^^^^^^,!
.y2 ^ℎ2

(31)!

6ÖZ = 0,55
e! 6Ö2 = 0,55

em!que!.yZ !e!.y2 !representam!a!velocidade!das!ondas!longitudinais!nos!panos!1!e!2!de!parede,!
respectivamente !(m/s),!e !ℎZ !e !ℎ2 !são !as !espessuras !dos !panos !1 !e !2 !de !parede,!respectivamente !(m).!
De! acordo! com! o! modelo,! o! índice! de! redução! sonora! no! ponto! A,! Fù ! (dB),! pode! então! ser!
determinado!através!da!expressão:!
(33)!

Fù = 20 log Zl ;8Z + ;82 + 20 log Zl 6l − 48^^^^.!
No!ponto!B!temNse,!na!ausência!de!material!absorvente!sonoro!na!caixa!de!ar!(dB):!!
Fû^(8@3^3.V.) = Fù + 20 log Zl

6ÖZ
− 6^^^^.!
6l

(34)!

No!caso!de!existir!material!absorvente!na!caixa!de!ar,!com!ligações!lineares!entre!painéis,!o!índice!
de!redução!sonora!no!ponto!B!pode!ser!obtido!pela!expressão!(dB):!!
Fû^(ÖÇ3^3.V.Ü|0.) = 20 log Zl ;8Z + 10 log Zl ü + 20 log Zl 6ÖZ + 10 log Zl 6Ö2
+ 20 log Zl 1 +

;82 6ÖZ
;8Z 6Ö2

(35)!

− 78^^^^,!

em!que!ü!é!a!mínima!distância!entre!as!linhas!que!ligam!os!painéis!(m).!No!caso!de!existir!material!
absorvente!na!caixa!de!ar,!mas!os!painéis!estejam!ligados!por!elementos!pontuais,!o!índice!de!
redução!sonora!no!ponto!B!pode!ser!determinado!através!da!expressão!(dB):!
Fû^(ÖÇ3^3.V.:.) = 20 log Zl ;8Z ^i′ + 20 log Zl 6ÖZ + 20 log Zl 6Ö2 + 20 log Zl 1 +

;82 6ÖZ
− 105^,!
;8Z 6Ö2

(36)!

em!que!i′!é!a!mínima!distância!entre!os!pontos!que!ligam!os!painéis!(m).!!
!

!

No!ponto!C,!o!índice!de!redução!sonora!corresponde!ao!valor!obtido!pela!expressão!(dB):!
F† = ^

6Ö2
^,^^^^^^^6Ö2 ≠ 6ÖZ
^^^^,!
6ÖZ
°Z ^,^^^^^^^^^^^^6Ö2 = 6ÖZ

Fû + 6 + 10 log Zl °2 + 20 log Zl
Fû + 6 + 10 log Zl °2 + 5 log Zl

(37)!

em!que!°Z !e!°2 !são!os!factores!de!perdas!(por!amortecimento)!dos!painéis!1!e!2,!respectivamente.!
Estas!grandezas!podem!ser!determinadas!pelas!expressões:!!
°Z = 0,01 +

485
;8Z 6Ö2

e!
^^^^°2 = 0,01 +

^^^^!

485
;82 6Ö2

(38)!
(39)!

^^^^.!

O!índice!de!redução!sonora!do!ponto!D!é!determinado!através!da!“recta”!que!passa!pelo!ponto!
A!com!um!crescimento!de!18!dB/oitava!para!a!frequência!de!6Ü :!!
F£ = Fù + 18^_ô/oè>.^^(6Ü − 6l )^^^^.!

(40)!

De!forma!a!completar!o!modelo,!unemNse!os!pontos!A,!B!e!C!através!de!“rectas”!com!a!variação!
indicada!na!Figura!19.!Este!modelo!só!é!válido!caso!a!intersecção!entre!a!“recta”!que!passa!em!A!
e!D!e!a!“recta”!que!passa!em!B!ocorra!abaixo!do!ponto!D.!
!

2.5.1.6.&

Isolamento&sonoro&de&elementos&heterogéneos&

Por! fim,! para! avaliação! da! redução! sonora! de! elementos! heterogéneos! que! contenham,! por!
exemplo,!pequenas!incrustações!(alvéolos!técnicos),!janelas!ou!portas,!pode!aplicarNse!uma!outra!
expressão:!!
F = −10 log Zl

E
\ z
| 10 Zl ^I|
| I| ^

^^^^,!

(41)!
2

em! que! F| ! é! o! índice! de! redução! sonora! do! elemento! è! (dB)! e! I| ! a! área! do! elemento! è! (m ).! A!
expressão! tem! em! conta! a! contribuição! de! cada! caminho! de! transmissão! do! som! para! o! nível!
sonoro!global!no!local!receptor.!
!

2.5.2.* Transmissão*sonora*no*exterior*
!

2.5.2.1.&

Paisagem&sonora&urbana&

Os! sons! que! compõem! o! diaNaNdia! num! meio! urbano! estão! vinculados! às! práticas! sociais! e! à!
evolução!tecnológica!nas!cidades.!Nos!dias!de!hoje,!o!ambiente!sonoro!na!cidade!é!fruto!de!uma!
produção!sonora!não!planificada.!
Desde! a! Revolução! Industrial,! época! demarcada! pelas! novas! tecnologias,! pelo! êxodo! rural! e!
pelo!rápido!crescimento!urbano!e!industrial,!o!ritmo!de!vida!nas!cidades!tem!vindo!a!sofrer!grandes!
alterações.! Hoje,! com! a! intensificação! demográfica! nos! meios! urbanos! e! a! vulgarização! das!
máquinas! como! instrumentos! do! diaNaNdia,! a! envolvente! sonora! nas! cidades! tornouNse! mais!
complexa!(Schafer,!1977W!Torres!e!Kozel,!2010W!Neumann,!2014).!O!ambiente!sonoro!urbano!é!
fruto!da!sobreposição!de!fontes!naturais!e!artificiais!(originadas!pelos!humanos),!como!o!tráfego!
!

!

rodoviário,!tráfego!aéreo,!acções!ligadas!à!construção,!música!proveniente!de!bares,!discotecas!
ou!de!outro!tipo!de!estabelecimentos,!manifestações,!entre!outras!fontes.!
O!conceito!de!paisagem!sonora!(“soundscape”)!foi!referido!pela!primeira!vez!por!Murray!Schafer!
em! 1969,! que! defendia! que! o! campo! visual! é! muito! mais! valorizado! pelo! ser! humano! do! que! a!
paisagem!sonora!(Schafer,!1969!e!1977W!Neumann,!2014).!Da!mesma!forma,!ao!longo!da!história,!
a!evolução!da!arquitectura!urbana!foi!orientada!para!o!controlo!da!iluminação!e!da!apropriação!
visual! do! espaço,! e! não! para! o! controlo! do! som! (Schafel,! 1969W! Torres! e! Kozel,! 2010W! LaBelle,!
2010W! Boubezari,! n.d.).! Contudo,! nos! últimos! anos,! têmNse! intensificado! as! propostas! para! a!
integração!do!planeamento!sonoro!no!desenvolvimento!das!cidades.!
No! espaço! urbano! contemporâneo,! uma! percentagem! considerável! das! superfícies! são!
acusticamente!isolantes.!Ao!contrário!de!materiais!absorventes,!geralmente!porosos!e!de!massa!
reduzida,!os!materiais!isolantes!ao!som!apresentamNse!genericamente!como!elementos!de!maior!
massa!e!dureza.!Materiais!como!o!aço,!o!vidro,!o!betão!ou!o!asfalto,!por!exemplo,!estão!difundidos!
pelas! ruas! e! construções! das! zonas! urbanas,! ao! passo! que! o! espaço! preenchido! por! solos!
(acusticamente!mais!absorventes)!tem!vindo!a!ser!reduzido.!
Esta! característica! representa,! sem! dúvida,! uma! grande! vantagem! para! ambientes! sonoros!
interiores,!já!que!permite!a!criação!de!espaços!acusticamente!isolados!uns!aos!outros!e!atenua!o!
som!proveniente!do!exterior.!No!entanto,!o!planeamento!das!edificações!de!um!modo!isolado!do!
resto!da!cidade!tem!surtido!efeitos!menos!benéficos!nos!espaços!exteriores.!A!existência!massiva!
de!superfícies!acusticamente!rígidas!aumenta!a!reverberação!urbana!e!amplifica!os!ruídos!pela!
adição!de!sons!indirectos!(Torres!e!Kozel,!2010),!como!é!ilustrado!na!Figura!20.!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!

Figura-20-–-Reverberação-em-meio-urbano.'

Estes! efeitos! são! mais! evidentes! em! ruas! estreitas,! ladeadas! por! edifícios! antigos! com!
revestimento! cerâmico,! poucos! vãos,! muitas! cantarias! e! reboco! sobre! alvenaria! de! pedra.! Em!
zonas!mais!recentes!das!cidades,!as!ruas!tendem!a!ser!maiores!do!que!nas!zonas!mais!antigas,!
o!que!permite!maior!dispersão!do!som,!ainda!que!os!edifícios!sejam!também!mais!altos.!
Desta! forma,! com! o! aumento! das! fontes! sonoras! e! das! suas! potências,! o! ruído! nos! espaços!
urbanos!tem!vindo!a!transformarNse!num!grave!problema!da!sociedade!actual.!Em!2011,!a!poluição!
sonora!foi!indicada!como!o!problema!ambiental!que!afeta!mais!pessoas,!a!seguir!à!poluição!da!
!

!

atmosfera!e!do!mar!(World!Health!Organization![WHO],!2011).!Em!Portugal,!o!maior!número!de!
queixas!relativas!ao!ambiente!é!devido!ao!ruído!(PAC,!2005).!
Contudo,!como!já!mencionado,!a!noção!de!incomodidade!devido!ao!ruído!varia!de!pessoa!para!
pessoa.!A!caracterização!do!ruído!depende!de!uma!avaliação!subjectiva!de!se!o!som!é!percebido!
como!agradável!ou!desagradável!(Lagström,!2004W!Instituto!do!Ambiente,!2004).!Existem!estudos!
que! revelaram! a! existência! de! fenómenos! de! adaptação! do! ser! humano! ao! ruído! das! cidades.!
Como!exemplo!desta!situação,!pode!referirNse!a!adaptação!dos!moradores!em!áreas!adjacentes!
a!vias!de!caminho!de!ferro!ou!metropolitano,!os!quais,!com!o!passar!do!tempo,!são!capazes!de!
filtrar!esse!som,!dizendo!não!ser!incomodados!por!sons!que!incomodariam!a!maioria!das!restantes!
pessoas! (Brody,! 1982W! Haslegrave,! 1996W! Ngodup! et' al.,! 2015).! Contudo,! estes! fenómenos!
ocorrem!à!custa!de!alterações!fisiológicas!e!psicológicas!de!cada!indivíduo.!
Existem! hoje! evidências! sobre! a! relação! entre! o! ruído! do! ambiente! exterior! e! os! efeitos!
específicos!sobre!a!saúde.!Segundo!a!World!Health!Organization!N!Regional!Office!for!Europe!e!a!
JRC!N!European!Commition!(WHO,!2011),!pelo!menos!um!milhão!de!anos!de!vida!saudável!são!
perdidos!todos!os!anos!devido!ao!ruído!causado!pelo!tráfego!na!parte!ocidental!da!Europa.!
O!Instituto!do!Ambiente!(2004)!organiza!os!efeitos!deste!fenómeno!na!sociedade!segundo!três!
categorias,!como!se!apresenta!na!Tabela!3.!
!

Tabela-3-Q-Efeitos-que-o-ruído-urbano-pode-provocar-na-saúde-das-pessoas.-Adaptado-de-Instituto-do-Ambiente-(2004)-

Tipo!de!efeitos!

Alterações!associadas!

Exemplos!referidos!

Efeitos!físicos!

Alterações!nas!propriedades!físicas!
do!sistema!auditivo!(perdas!
auditivas!temporárias!ou!
permanentes)!

As!perdas!auditivas!permanentes!resultam!da!
exposição!a!níveis!sonoros!elevados!ao!longo!de!vários!
anos!e!verificamPse!principalmente!em!trabalhadores!
do!ramo!industrial.!

Efeitos!
fisiológicos!

Alterações!na!actividade!do!corpo!
humano!

Alterações!da!pressão!sanguínea,!do!ritmo!cardíaco!e!
respiratório,!e!tensões!musculares!

Efeitos!
psicológicos!

Alterações!no!comportamento!

Irritabilidade,!stress,!fadiga,!diminuição!da!
capacidade!de!concentração!

!

Outros!estudos!dão!também!conta!dos!efeitos!da!carga!sonora!dos!meios!urbanos!no!diaNaNdia!
das!pessoas.!Bistafa!(2006)!refere!que!o!ruído!“incomoda!as!pessoas!individualmente,!ao!interferir!
na! concentração,! na! conversação,! no! lazer,! no! sono! e! nas! demais! actividades! do! quotidiano”.!
Kinsler!et'al.!(1980)!e!Kang!(2006)!vão!ainda!mais!longe,!e!aludem!aos!problemas!económicos!
que! podem! daí! advir,! como! a! quebra! na! productividade! profissional! ou! a! desvalorização! das!
propriedades!nestes!locais,!com!o!decorrer!do!tempo.!
A!poluição!sonora!tem!ainda!um!impacto!significativo!na!biodiversidade.!Existem!estudos!que!
defendem! que! a! expansão! do! ruído! em! meio! urbano! precipitou! o! afastamento! e,!
consequentemente,!a!diminuição!da!população!local!de!algumas!espécies!animais,!como!as!aves,!
em!zonas!centrais!e!periféricas!(Patón!et'al.,!2012).!
No!seguimento!do!estudo!deste!fenómeno,!o!tratamento!do!ruído!urbano!pode!seguir!diversas!
abordagens:!a!redução!do!ruído!emitido!na!fonte,!a!melhoria!do!isolamento!no!receptor!(edifícios)!
!

!

ou!a!intervenção!no!meio!de!transmissão!entre!o!emissor!e!o!receptor.!A!utilização!de!barreiras!
acústicas!e!o!recurso!a!fachadas!e!obstáculos!absorventes!sonoros!são!medidas!de!intervenção!
no!meio!de!propagação.!
A!utilização!de!coberturas!e!paredes!verdes!nas!cidades!poderá!representar!um!mecanismo!de!
atenuação! dos! níveis! sonoros! urbanos.! Complementarmente,! a! aproximação! da! cidade! a! uma!
paisagem!(visual)!mais!natural!poderá!traduzirNse!num!equilíbrio!entre!a!predisposição!psicoacústica!
do!homem!e!paisagem!sonora!envolvente.!
!

2.5.2.2.&

Barreiras&acústicas&

Como!referido!anteriormente,!as!ondas!sonoras!que!se!propagam!em!campo!livre!são!esféricas!(ou!
planas).!Assim,!na!inexistência!de!qualquer!obstáculo!no!meio!de!propagação,!a!energia!sonora!
propagaNse!em!linha!recta!entre!a!fonte!e!o!receptor!sonoro!(ondas!directas).!
Quando! existe! uma! barreira! acústica! entre! uma! fonte! sonora! e! um! receptor,! a! trajectória! das!
ondas!sonoras!é!interceptada,!como!é!esquematizado!na!Figura!21.!Ao!atingir!este!obstáculo,!uma!
parte!da!energia!sonora!é!reflectida!e!outra!parte!é!absorvida!pelo!material!e/ou!transmitida!através!
da! barreira.! Os! efeitos! de! reflexão,! absorção! e! transmissão! do! som! dependem! essencialmente!
das!propriedades!do!material!da!barreira.!No!entanto,!as!ondas!sonoras!podem!alcançar!o!receptor!
através!de!um!percurso!indirecto,!devido!ao!desvio!da!sua!trajectória!rectilínea!quando!passam!
nos! bordos! da! barreira! (bordos! superior! e! laterais).! Este! fenómeno! é! designado! por! difracção!
sonora.!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Figura- 21- –- Propagação- do- som- na- presença- de- umabarreira-acústica.-Adaptado-de-Crocker-(2007)
!

Figura-22-–-Efeito-de-difracção-do-som-numa--barreira-acústica.Adaptado-de-Crocker-(2007)

O!fenómeno!de!difracção!das!ondas!sonoras!verificaNse!quando!a!dimensão!dos!obstáculos!é!
inferior!ao!comprimento!de!onda.!Em!frequências!mais!elevadas!(menor!λ),!as!ondas!sonoras!são!
difractadas!num!ângulo!menor!em!relação!à!zona!de!transição,!enquanto!que!em!frequências!mais!
reduzidas!(λ!maior),!as!ondas!são!direccionadas!para!a!zona!de!sombra!da!barreira!(Figura!22).!
Deste! modo,! uma! barreira! acústica! é! geralmente! mais! eficaz! na! atenuação! de! frequências!
elevadas! (FHWA,! 2000).! A! atenuação! sonora! aumenta! com! a! distância! percorrida! pelo! ruído!
(Instituto!do!Ambiente,!2004).!O!desempenho!acústico!de!barreiras!acústicas!pode,!simplificadamente,!
ser!estimado!com!base!no!método!de!Maekawa!(Maekawa,!1968).!
!

!

3.* SOLUÇÕES*DE*REVESTIMENTO*VERDE*E*SEU*DESEMPENHO*ACÚSTICO*
Neste! capítulo! são! inicialmente! apresentadas! as! vantagens! e! desvantagens! da! aplicação! das!
infraestruturas!verdes!(coberturas!e!paredes),!as!suas!características!e!os!principais!tipos!de!sistema!
disponíveis.! No! final! do! capítulo! é! realizada! uma! análise! sobre! o! desempenho! acústico! expectável!
destes!sistemas.!
!

3.1.* BENEFÍCIOS*E*LIMITAÇÕES*DOS*REVESTIMENTOS*VERDES *
A!expansão!da!área!verde!nas!cidades!pode!ter!um!papel!impactante!na!qualificação!ambiental!dos!
meios!urbanos.!Os!jardins!em!ruas,!praças!e!parques!tornam!os!espaços!urbanos!mais!ecológicos!e!
valorizamNnos.!Contudo,!a!elevada!área!de!infraestruturas!nas!zonas!urbanas!dificulta!a!designação!de!
espaços! para! este! fim.! Também! os! custos! elevados! dos! terrenos! e,! em! parte,! condicionalismos!
históricos! (Sousa,! 2012),! têm! sido! factores! limitativos! ao! alargamento! dos! espaços! verdes.! Estes!
espaços!representam!a!forma!mais!eficaz!de!ecologização!urbana,!já!que!o!crescimento!das!plantas!
ocorre! em! solo! natural! permeável.! Neste! contexto,! as! soluções! tecnológicas! de! revestimento! verde!
surgem!como!uma!opção!complementar,!ao!tirar!partido!das!superfícies!exteriores!dos!edifícios.!
A!Tabela!4!sintetiza!os!benefícios!e!as!limitações!mais!comuns!da!instalação!de!coberturas!e!paredes!
verdes.!São!apresentadas!as!vantagens!para!o!meio!ambiente,!para!o!edifício!e!para!a!área!urbana!
envolvente,!de!modo!a!evidenciar!o!potencial!interesse!ecológico,!económico!(dos!proprietários)!e!da!
comunidade.!
!

Tabela- 4- –- Benefícios- e- limitações- dos- sistemas- de- revestimento- verde.- Adaptado- de- Varela- (2011),- Sousa- (2012),- Simões(2012),-Silva-(2014)-e-Barbosa-e-Fontes-(2016)-

Privados!

Para!o!
proprietário!

N!Redução!de!custos!de!aquecimento!e!arrefecimento!
N!Protecção!das!superfícies!exteriores!do!edifício!!
N!Aproveitamento!de!áreas!sem!uso!
N!Promoção!de!espaços!estética!e!socialmente!agradáveis!
N!Probabilidade!de!receber!incentivos!fiscais!(não!aplicável,!
à!data,!em!Portugal)!
N!Certificação!da!qualidade!de!edifícios!(LiderA®,!LEED®)!
N!Valorização!comercial!do!espaço!
N!Atenuação!sonora!

Para!o!meio!
urbano!

N!Aumento!significativo!da!área!verde!em!contexto!urbano!
N!Possibilidade!de!cultivo!para!consumo!próprio!
N!Apelo!estético!
N!Valorização!dos!meios!urbanos!
N!Atenuação!sonora!

Para!o!meio!
ambiente!

N!Aumento!da!biodiversidade!e!nichos!ecológicos!
N!Melhoria!da!qualidade!do!ar!
N!Redução!do!efeito!de!"ilha!de!calor"!urbana!
N!Aumento!da!retenção!e!filtragem!de!águas!pluviais!

Benefícios!

Públicos!

Técnicas!!

Limitações!

!

Para!o!
Económicas! proprietário!

N!Necessidade!de!mãoNdeNobra!especializada!
N!Custos!de!manutenção!elevados!
N!Investimento!inicial!elevado!

!

Como!se!pode!observar!na!Tabela!4,!os!revestimentos!com!vegetação!podem!interferir!na!melhoria!
das! condições! físicas! dos! espaços,! bem! como! no! bemNestar! das! pessoas.! Além! da! componente!
estética,!o!“verde”!proporciona!uma!sensação!de!conforto!ao!ser!humano.!
As! coberturas! e! paredes! verdes! podem! ainda! trazer! uma! maisNvalia! ao! ambiente,! ao! favorecer! a!
biodiversidade.! Quando! desenvolvidos! em! maior! escala,! estes! sistemas! de! revestimento! verde!
desempenham!um!papel!na!melhoria!da!qualidade!do!ar,!na!redução!do!efeito!de!“ilha!de!calor”!urbano!
e!na!gestão!de!águas!pluviais.!A!melhoria!da!qualidade!do!ar!deriva!da!filtragem!de!poeiras!e!partículas!
poluentes! da! atmosfera,! que! se! depositam! nas! camadas! superficiais! destes! sistemas.! Também! a!
absorção!de!dióxido!de!carbono!por!parte!das!plantas,!no!processo!de!fotossíntese,!contribui!para!este!
benefício! (Getter! et' al.,! 2009W! Luo! et' al.,! 2015).! Por! outro! lado,! através! do! fenómeno! de!
evapotranspiração,! as! plantas! e! o! solo! podem! gerar! um! efeito! de! refrigeração! do! ambiente! nas!
imediações! do! edifício! (Berardi! et' al.,! 2014W! Lehmann,! 2014).! Os! mesmos! sistemas! podem! também!
contribuir! para! a! retenção! das! águas! pluviais.! Segundo! ScholzNBarth! (2001),! 75%! da! chuva! que! cai!
numa!cidade!é!conduzida!directamente!para!condutas!de!águas!pluviais,!que!as!encaminham!para!os!
rios! e! para! o! mar.! Por! comparação,! numa! área! florestal,! apenas! 5%! da! chuva! que! cai! é! perdida!
superficialmente.! A! expansão! da! área! construída! tem! desencadeado! a! interrupção! de! zonas! de!
drenagem! natural,! agravando! o! risco! de! cheias.! Existem! também! estudos! que! indicam! uma! causa!
directa!entre!a!má!qualidade!da!água!dos!rios!e!ribeiros!e!a!qualidade!das!águas!pluviais!que!neles!vai!
desaguar!(ScholzNBarth,!2001W!Ahmed,!2011).!As!coberturas!verdes!com!substrato!permitem!a!retenção!
de!parte!das!águas!pluviais,!reduzindo!o!caudal!drenado!para!as!condutas!e!diminuindo!os!próprios!
ciclos!de!rega.!Para!além!desta!vantagem,!a!retenção!de!alguns!poluentes!no!seu!substrato!tem!um!
contributo!na!melhoria!da!qualidade!destas!águas!(Kellagher!et'al.,!2007W!Ahmed,!2011).!
Como! benefícios! para! o! próprio! edifício,! destacaNse! o! contributo! para! a! eficiência! energética,! os!
benefícios!económicos!a!longo!prazo!e!a!valorização!da!construção.!As!coberturas!e!paredes!verdes!
funcionam! como! isolantes! térmicos,! proporcionando! maior! conforto! no! interior! do! edifício! e! um!
decréscimo!do!consumo!de!energia!utilizada!no!arrefecimento!mecânico!do!edifício!(Peck!et'al.,!1999W!
Perini! e! Rosasco,! 2013W! Berardi! et' al.,! 2014).! Quando! instalados! no! exterior,! os! sistemas! de!
revestimento! verde! permitem! também! preservar! as! superfícies! sobre! as! quais! foram! instalados,! ao!
protegêNlas!da!exposição!solar!directa!e!de!eventuais!danos!(Peck!et'al.,!1999).!As!infraestruturas!de!
revestimento!verde!são!reconhecidas!como!uma!medida!positiva!em!vários!sistemas!de!avaliação!da!
®

sustentabilidade!de!edifícios.!No!sistema!LEED !(Leadership'in'Energy'and'Environmental'Design),!nos!
®

EUA,!ou!no!sistema!LiderA ,!em!Portugal,!por!exemplo,!a!implantação!de!revestimentos!verdes!vale!
créditos!que!contribuem!para!melhorar!a!classificação!final!do!edifício!(LiderA,!2017W!USGBC,!2017).!
No!que!respeita!à!redução!de!ruído!na!presença!de!sistemas!de!revestimento!verde,!pode!referirNse!
a!atenuação!sonora!em!meios!urbanos!e!o!acréscimo!de!isolamento!sonoro!dos!edifícios.!O!capítulo!4!
da!presente!dissertação!explora!este!tópico!para!o!edifício!e!para!a!respectiva!envolvente.!
A!principal!limitação!associada!aos!revestimentos!verdes!prendeNse!com!os!custos!de!instalação!e!
manutenção.!De!acordo!com!Teotónio!(2016),!os!ganhos!afetos!à!economia,!sociedade!e!ambiente,!na!

!

!

instalação! de! coberturas! verdes,! são! positivos! para! o! município,! mas! podem! gerar! prejuízos! para!
investidores!privados.!
!

3.2.* COBERTURAS*VERDES *
As!coberturas!verdes!são!soluções!construtivas!com!revestimento!em!vegetação!para!aplicação!em!
cobertura.! Os! sistemas! disponíveis! no! mercado! apresentam! diferentes! materiais! e! opções! de!
instalação.!A!instalação!pode!ser!feita!pela!sobreposição!de!camadas!contínuas!(sistema!multicamada)!
ou!pela!aplicação!de!módulos!préNplantados.!
De! seguida,! apresentamNse! as! camadas! integrantes! do! sistema,! os! diferentes! tipos! de! cobertura!
verde!e!é!analisado!o!potencial!de!atenuação!acústica!destas!soluções.!
!

3.2.1.* Soluções*construtivas*
!
O!sistema!construtivo!tradicional!(e!mais!comum)!de!uma!cobertura!verde!é!o!sistema!multicamada,!
que!é!constituído!por!diferentes!componentes!dispostas!em!camada!(FLL,!2008),!como!esquematizado!
na!Figura!23.!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Figura-23-–-Camadas-constituintes-de-uma-cobertura-verde-(sistema-multicamada).-Adaptado-de-Silva-(2014)-e-ZinCo®-(2017)-

!

!

No!sistema!multicamada,!a!camada!inferior!do!sistema!tem!a!função!de!suporte!de!todas!as!camadas!
sobrejacentes.!Pode!tratarNse!de!uma!laje!de!betão!armado!(moldada!no!local!ou!préNfabricada)!ou!de!
uma!estrutura!resistente!metálica!ou!de!madeira.!
Sobre!o!suporte!estrutural,!é!aplicada!a!camada!de!forma,!em!betonilha!ou!outro!material!similar,!para!
nivelar!a!cobertura,!assegurandoNse!uma!pendente!mínima!de!2°.!
A!camada!de!impermeabilização!garante!a!estanqueidade!do!sistema!à!água.!Existe!uma!vasta!gama!
de!materiais!no!mercado!aos!quais!se!pode!recorrer!para!o!desempenho!desta!função.!
A! membrana! antiNraízes! pode! estar! incluída! na! membrana! de! impermeabilização! (situação! mais!
comum)! ou! ser! colocada! de! forma! independente.! O! efeito! antiNraízes! é! essencial! para! impedir! a!
danificação!das!camadas!inferiores!por!penetração!das!raízes.!
Em! coberturas! novas,! segueNse! a! camada! de! isolamento! térmico,! usualmente! em! poliestireno!
extrudido! (XPS).! Esta! camada! assegura! a! resistência! à! compressão! necessária! para! suportar! as!
!

!

camadas!superiores.!Em!coberturas!mais!antigas,!esta!camada!pode!não!existir.!
A!componente!seguinte!é!designada!por!camada!de!drenagem.!Este!elemento!permite!o!escoamento!
do!excesso!de!água!(que!circula!por!percolação!no!substrato)!até!aos!dispositivos!de!evacuação.!Além!
desta!função,!possibilita!a!ventilação!do!sistema!e!a!retenção!de!uma!certa!quantidade!desta!água,!
para! que! possa! ser! utilizada! pelas! plantas.! Os! materiais! utilizados! para! executar! a! camada! de!
drenagem!podem!ser!de!dois!tipos!diferentes:!ou!camadas!sintéticas!ou!camadas!permeáveis!formadas!
por!material!mineral!granular!(tipicamente,!argila!expandida).!As!primeiras!são!constituídas!por!placas!
alveoladas!e!têm!capacidade!de!armazenar!uma!quantidade!significativa!de!água!(Figuras!23!e!24),!ao!
contrário!dos!meios!granulares.!
À! camada! de! drenagem! sobrepõeNse! uma! membrana! de! filtro,! que! se! destina! a! evitar! que! o!
escoamento!de!água!arraste!partículas!finas!e!sedimentos!do!substrato.!Desta!forma,!a!camada!filtrante!
assegura!a!limpeza!e!eficiência!da!camada!de!drenagem.!
Sobre! o! filtro,! assenta! a! camada! de! substrato! que! serve! de! suporte! à! vegetação,! fornecendoNlhe!
nutrientes,! água! e! ar! para! se! desenvolver.! Este! meio! granular! consiste! numa! mistura! de! matéria!
orgânica! e! mineral! (Connelly! e! Hodson,! 2015).! A! percentagem! de! matéria! orgânica! é! tipicamente!
inferior!a!20!%,!para!evitar!elevada!massa!e!fertilidade!da!camada!(os!substratos!devem!ser!pouco!
férteis!para!manter!o!tipo!de!vegetação)!e,!a!longo!prazo,!para!evitar!a!diminuição!do!seu!volume!por!
decomposição,!perdendo!capacidade!de!drenagem!(Dunnett!e!Kingsbury,!2008W!Francis!et'al.,!2014).!
Como! referem! Dunnett! e! Kingsbury! (2008),! a! restante! fracção! é! inorgânica,! constituída! por!
componentes! minerais! naturais! (areia,! perdaPpomes,! cascalho...),! artificiais! (perlite,! vermiculite,!
agregado!de!argila!expandida...)!e/ou!reciclados!(cerâmicos,!betão...).!De!acordo!com!Craul!(1999),!a!
maioria!dos!substratos!inclui!areia!na!sua!constituição!e!os!minerais!de!partículas!finas,!como!a!argila,!
não! são! tão! predominantes! nos! substratos! como! nos! solos! naturais.! A! composição! e! espessura! da!
camada! de! substrato! variam! de! acordo! com! os! tipos! de! cobertura! e! de! vegetação! pretendidos,!
apresentando!valores!mínimos!de!cerca!de!6N7!cm!(FLL,!2008W!NTJ!11C,!2012).!
A!vegetação!é!a!camada!de!revestimento!da!cobertura.!A!selecção!das!espécies!de!plantas!é!realizada!
em!função!dos!tipos!de!cobertura,!do!efeito!estético!pretendido!e!do!clima!local!N!temperatura,!índices!
pluviométricos,!resistência!da!vegetação!à!exposição!solar,!entre!outros!factores!(Arabi!et'al.,!2015).!
Como! alternativa! ao! sistema! multicamada,! existem! os! sistemas! modulares! (FLL,! 2008),! conforme!
ilustrado!na!Figura!24.!
!
!
!
!
!
Figura-24-–-Cobertura-verde-modular.-Fonte:-Leal-(2009)-

!

O! conceito! de! cobertura! verde! modular! passa! pela! aplicação! do! sistema! de! cobertura! em! blocos!
autoNsuficientes!préNplantados,!que!facilitam!a!instalação!e!conferem!um!efeito!verde!instantâneo.!Esta!
!

!

solução! permite! maior! flexibilidade! na! fase! de! inspecção,! manutenção! e! reparação.! Cada! unidade!
contém!um!sistema!de!drenagem,!o!substrato!de!crescimento!e!as!plantas.!Nestes!casos,!a!espessura!
do!sistema!de!cobertura!pode!variar!entre!7,5!e!30!cm!(Rola,!2008W!Piovesan,!2013,!Raposo,!2013).!!
!

3.2.2.* Tipos*de*cobertura*verde*
!
As! coberturas! verdes! podem! agruparNse! de! acordo! com! a! sua! finalidade! e! características!
construtivas.!A!classificação!actual!destes!sistemas!construtivos!distingue!quatro!tipologias:!coberturas!
verdes!intensivas,!semiNintensivas,!extensivas!e!coberturas!castanhas.!A!comparação!entre!as!quatro!
tipologias!é!!apresentada!simplificadamente!na!Tabela!5.!!
A! escolha! do! tipo! de! cobertura! verde! deve! ser! adequada! a! cada! edifício,! tendo! em! conta! o! uso,!
vegetação!e!requisitos!de!manutenção!pretendidos,!a!capacidade!estrutural!do!edifício,!a!inclinação!da!
cobertura,!o!clima!da!região!e!os!métodos!de!execução!(FLL,!2008W!NTJ!11C,!2012).!
Tabela-5-Q-Tipos-de-coberturas-verdes.-Adaptado-de-IGRA-(2017)-e-FLL-(2008)-

!

!

!

!

!

Tipologia!

Intensiva!

SemiPintensiva!

Extensiva!

Castanha!

Intensa!e!regular!
!!

Moderada!e!
periódica!!
!

Muito!reduzida!e!
pontual!!
!

Inexistente!
!

Irrigação!

Regular!

Periódica!

Pontual!

Inexistente!

Fertilização!

Regular!

Reduzida!

Muito!reduzida!e!
pontual!

Inexistente!

Tipo!de!vegetação!
instalada!

Gramíneas!
Arbustos!
Árvores!

Plantas!perenes!
Gramíneas!
Arbustos!
Herbáceas!

Musgos!
Sedums!
Herbáceas!

P!

Espessura!nominal!do!
sistema!

>!15!cm!
!

12!P!25!cm!
!

6!P!20!cm!
!

6!P!20!cm!
!

Sobrecarga!estrutural!
(saturada)!

>!180!kg/m2!

120!P!200!kg/m2!

60!P!150!kg/m2!

60!–!150!kg/m2!

Custos!associados!

Elevados!
!

Médios!
!

Reduzidos!
!

Acessibilidade!para!
permanência!

Acessível!

Acessível!
moderadamente!

Não!acessível!

Finalidade!de!utilização!

Espaço!de!lazer!
(jardim,!parque)!

Habitat!de!variadas!
espécies!
Espaço!de!lazer!
(jardim)!

Manutenção!

!

Inclinação!admissível!*!

0°!

Habitat!de!variadas!
espécies!

Habitat!para!
instalação!de!
variadas!espécies!

Até!30°!

0°!

*!!Regra!geral,!as!coberturas!planas!devem!ser!construídas!com!uma!inclinação!mínima!de!2°.!Os!valores!indicados!
correspondem!ao!aumento!de!inclinação!proporcionado!pelo!sistema!de!cobertura!verde.

!

!

Nas!Figuras!25,!26!e!27!mostramNse!exemplos!de!coberturas!extensivas,!semiNintensivas!e!intensivas!
instaladas!nos!Estados!Unidos!da!América.!
!

!
!
!
!
!
!
!
Figura-25- Q- Cobertura- verde-extensiva.Fonte:-LaMDD-(n.d.)

Figura- 26- Q- Cobertura- verdesemiQintensiva.- Fonte:Garick-(2012)

Figura- 27- Q- Cobertura- verde- intensiva.Fonte:-TCLF-(2016)-!

Tipicamente,!as!coberturas!verdes!intensivas!são!espaços!acessíveis,!estabelecidos!para!usufruto!
dos! usuários! como! os! jardins! convencionais.! Podem! também! destinarNse! à! criação! de! zonas! de!
paisagem,!para!que!possam!ser!observadas!do!interior!do!edifício.!Como!tal,!a!manutenção!deve!ser!
feita! com! regularidade.! TrataNse! do! tipo! de! cobertura! verde! que! admite! maiores! profundidades! da!
camada!de!substrato.!Cada!vez!mais,!a!tendência!é!de!utilização!de!substratos!mais!leves,!de!menor!
espessura,!por!forma!a!minimizar!a!carga!sobre!a!estrutura!do!edifício!e!a!implicar!menores!custos!de!
instalação.! Estes! custos! de! instalação! podem! variar! em! função! dos! fornecedores,! da! distância! de!
transporte,! da! acessibilidade! às! coberturas! e! da! época! do! ano! (Minke,! 2004),! além! dos! custos! dos!
materiais!envolvidos.!
As!coberturas!verdes!extensivas!são!sistemas!mais!leves,!geralmente!colocados!de!forma!contínua.!
Este! tipo! de! cobertura! é! executado! de! modo! a! reduzir! a! manutenção! ao! mínimo.! Em! situações!
correntes,!a!manutenção!limitaNse!a!duas!ou!três!inspecções!por!ano,!já!que!o!fornecimento!de!água!e!
nutrientes! é! sustentado,! principalmente,! através! de! processos! naturais! (FLL,! 2008).! Desta! forma,! a!
selecção! de! vegetação! recai! sobre! plantas! resistentes! e! com! pouca! necessidade! de! irrigação.! A!
profundidade!da!camada!de!substrato!é!tipicamente!inferior!a!15!cm,!o!que!reduz!de!forma!considerável!
o!acréscimo!de!carga!que!este!tipo!de!cobertura!implica!no!edifício.!Estas!coberturas!verdes!não!se!
destinam!a!uso!humano!regular.!
As! coberturas! semiNintensivas! são! uma! tipologia! intermédia,! que! surgiu! no! intuito! de! reunir! as!
características! mais! vantajosas! das! coberturas! verdes! intensivas! e! extensivas.! Desta! forma,! as!
coberturas!verdes!podem!estar!acessíveis!e!arranjadas!sob!a!forma!de!jardim,!implicando,!no!entanto,!
menos!custos!de!instalação,!menores!cargas!sobre!a!estrutura!de!suporte!e!menor!manutenção!do!que!
as!coberturas!verdes!intensivas.!
Além! das! classificações! já! descritas,! tem! vindo! a! ser! desenvolvido! um! conceito! mais! recente! de!
cobertura,!designado!por!cobertura!castanha.!RefereNse!a!coberturas!onde!é!aplicado!substrato,!mas!
sem! que! nenhum! material! vegetal! seja! propositadamente! instalado.! No! entanto,! com! o! passar! do!
tempo,!verificaNse!o!desenvolvimento!espontâneo!de!espécies!de!plantas!e!a!ocupação!do!espaço!por!
animais.!Este!tipo!de!coberturas!tem!como!função!potenciar!a!ocupação!da!biodiversidade,!ao!fornecer!
!

!

um! habitat! para! diferentes! espécies.! A! manutenção! necessária! nestas! estruturas! é! praticamente!
inexistente.!Na!Figura!28!apresentamNse!fotografias!em!diferentes!etapas!de!uma!cobertura!castanha!
construída!em!Inglaterra.!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Durante!a!construção!

!

Imediatamente!após!a!construção!

Alguns!meses!depois!

! Figura-28-Q-Desenvolvimento-de-uma-cobertura-castanha,-construída-em-Inglaterra.-Adaptado-de-Building-Devon-(n.d.)!

3.2.3.* Desempenho*acústico*
!
De!uma!forma!geral,!o!desempenho!acústico!das!coberturas!verdes!está!associado!à!redução!
de! ruído! de! impacto! (chuva)! e! ruído! ambiente! (tráfego).! A! propagação! das! ondas! sonoras! num!
sistema!de!cobertura!verde!envolve!a!mudança!do!meio!de!propagação!ao!longo!de!camadas!de!
diferentes!materiais.!As!características!da!cobertura!verde!que!podem!afectar!o!seu!desempenho!
acústico!são!indicadas!na!Tabela!6.!
Tabela-6-Q-Características-das-coberturas-verdes-que-podem-influenciar-o-seu-desempenho-acústico.-

Objecto!de!estudo!

Camadas!

Vegetação!

Parâmetros!de!estudo!/!Características!
Características!morfológicas!(variam!com!as!espécies)!
Percentagem!da!área!de!vegetação!no!sistema!
Porosidade!

Substrato!

Espessura!
Percentagem!de!matéria!orgânica!
Teor!em!água!

Restantes!camadas!
Sistema!

Espessura!
Porosidade!
Sistema!contínuo!ou!modular!
Inclinação!do!sistema!

!
O!efeito!que!estes!parâmetros!podem!gerar!na!absorção!e!isolamento!acústicos!do!sistema!é!
discutido! em! seguida,! assim! como! o! potencial! de! atenuação! sonora! dos! diferentes! tipos! de!
cobertura!verde,!estimado!de!forma!maioritariamente!qualitativa.!

!

!

3.2.3.1.&

Absorção&sonora&

Ao!nível!de!absorção!sonora,!é!a!camada!de!substrato!que!apresenta!maior!potencial!para!amortecer!
e!dissipar!as!ondas!sonoras,!por!se!tratar!de!um!meio!poroso.!Assim,!a!tendência!é!de!que!o!substrato!
se!comporte!como!um!material!absorvente!sonoro.!Tal!como!ilustrado!na!Figura!9,!os!materiais!com!
estas! características! apresentam! coeficientes! de! absorção! crescentes! no! espectro! de! frequência.!
Quanto!maior!a!porosidade!do! substrato,!maior!deverá!ser!a!capacidade!de!absorção!do!som.!Tal!
como!se!verifica!para!outros!materiais!porosos!(Vigran,!2008W!Seddeq,!2009W!Afonso,!2015),!também!
maiores! dimensões! e! conectividade! entre! poros,! menor! resistividade! ao! fluxo! de! ar! e! uma! maior!
tortuosidade!deverão!favorecer!a!reflexão!interna!das!ondas!sonoras!e!a!sua!dissipação!por!atrito!nas!
paredes!dos!poros!do!substrato,!conforme!se!detalha!de!seguida.!
A!resistividade!ao!fluxo!de!ar!quantifica!a!dificuldade!com!que!o!ar!penetra!numa!amostra!de!substrato!
(Cox! e! D’Antonio,! 2004W! Vigran,! 2008).! No! contexto! microscópico,! a! resistividade! ao! fluxo! de! ar!
4

§!(N.s/m )!resulta!da!formação!de!uma!camada!limite!viscosa!à!medida!que!o!ar!se!desloca!no!interior!
dos!poros.!A!grandeza!pode!ser!definida!como!(ISO!9053:1991):!
§=

Δ<
^^^^,!
¶^i

(42)!

em!que!¶!é!a!velocidade!das!partículas!de!ar!(m/s)!submetidas!à!variação!de!pressão!Δ<!(Pa)!e!i!é!a!
espessura! da! amostra.! Os! modelos! de! Delany! e! Bazley! (1970)! e! Miki! (1990)! descrevem! o!
comportamento!de!materiais!acústicos!fibrosos!apenas!com!base!na!resistividade.!
A!tortuosidade!pode!ser!descrita!simplificadamente!como!uma!medida!da!desordem!na!estrutura!do!
material,! fornecendo! uma! indicação! sobre! a! direcção! dos! poros! (Vigran,! 2008).! A! expansão! e!
contracção!do!fluxo!de!ar!através!dos!poros!irregulares!resulta!numa!perda!de!impulso!da!propagação!
da!onda!sonora!no!meio.!Esta!característica!resulta!das!mudanças!de!direcção!do!fluxo!de!ar!no!interior!
do!material!e!das!forças!de!interacção!viscosas!do!escoamento!de!ar!na!estrutura!porosa!(Seddeq,!
2009).!Consequentemente,!uma!maior!tortuosidade!do!substrato!traduzirNseNá!numa!maior!perda!de!
energia!ao!longo!do!percurso!das!ondas!sonoras!e,!por!isso,!numa!maior!absorção.!
A!percentagem*de*matéria*orgânica!(%!MO)!no!substrato!também!poderá!exercer!influência!sobre!
as! propriedades! acústicas.! Este! parâmetro! está! relacionado! com! a! densidade! de! partículas! do!
substrato.!A!densidade!de!partículas!é!uma!grandeza!que!define!a!razão!entre!a!massa!e!o!volume!das!
partículas! sólidas! do! substrato! (não! considerando,! por! isso,! o! volume! dos! poros).! Contrariamente! à!
massa! volúmica! do! solo,! esta! grandeza! não! depende! do! tamanho! ou! do! arranjo! das! partículas!
(USP,!2017).!Segundo!Zorzeto!et'al.!(2014),!quando!um!substrato!apresenta!maior!%!MO,!a!massa!
das!partículas!do!substrato!é!menor!do!que!se!o!substrato!apresentasse!maior!quantidade!de!minerais!
(mais!pesados).!Desta!forma,!a!massa!da!camada!de!substrato!é!geralmente!mais!leve!e!a!densidade!
das!suas!partículas!constitutintes!/:VJCíÖÜV !é!menor.!De!acordo!com!a!EN!13041:2000,!a!porosidade!
total!dos!substratos!BC ![%(V/V)]!pode!ser!determinada!através!da!expressão:!
BC =

!

1 − /V:VJ@0C@^8@ÖV
×100^^^^,!
/:VJCíÖÜV

(43)!

!

3

em!que!/V:VJ@0C@^8@ÖV !é!a!densidade!aparente!da!amostra!seca!(kg/m )!e!/:VJCíÖÜV !é!a!densidade!das!
3

partículas! (kg/m ).! Deste! modo,! para! /V:VJ@0C@^8@ÖV ! constante,! a! uma! maior! %! MO! no! substrato! está!
associada!maior!porosidade,!logo!maior!propensão!para!a!absorção!sonora.!
Além!das!trocas!gasosas,!os!poros!condicionam!a!retenção!e!movimentação!de!água!nesta!camada,!
elemento!necessário!para!a!alimentação!das!plantas.!O!preenchimento!dos!poros!com!água!induz!à!
redução!da!porosidade!aparente!e!da!permeabilidade!de!um!substrato!e!não!favorece!a!absorção!
de!som.!Uma!vez!que!as!partículas!de!água!são!mais!próximas!entre!si!do!que!as!partículas!de!ar,!a!
2!

velocidade! de! propagação! sonora! no! meio! líquido! é! maior! (.á®V ! =! 1450! m/s ,! ao! passo! que!
2

.l !=!343!m/s ),!o!que!leva!a!que!a!impedância!acústica!Qá®V .á®V !também!seja!maior!(Kuhl!et'al.,!
1950W!Delany!e!Bazley,!1970).!Adicionalmente,!segundo!Horoshenkov!et'al.!(2011),!a!presença!de!
partículas!revestidas!em!menisco!de!água,!nos!substratos!argilosos,!pode!estimular!a!agregação!
do!substrato!quando!é!aplicada!água!sobre!a!camada!superficial.!Esta!agregação!pode!resultar!
na! redução! no! tamanho! dos! poros,! factor! que! também! desfavorece! a! capacidade! de! absorção!
sonora! do! substrato.! Assim,! em! épocas! mais! húmidas! ou! chuvosas,! a! absorção! do! som! pelo!
substrato!pode!ser!condicionada,!ainda!que!o!excesso!de!água!seja!escoado!para!outras!camadas!
da!cobertura!verde.!
Ao! aumento! da! espessura! da! camada! de! substrato! não! deverá! corresponder! um! aumento!
significativo! de! α,! uma! vez! que! a! absorção! de! som! depende! essencialmente! da! superfície! de!
intersecção!das!ondas!sonoras!(densidade!de!partículas,!porosidade...).!Ainda!assim,!é!expectável!
que! se! verifique! maior! absorção! de! som! a! baixas! e! médias! frequências! nos! casos! em! que! o!
aumento! de! espessura! proporcione! menor! aumento! da! compactação! do! substrato.!
FundamentaNse! esta! hipótese! pela! maior! irregularidade! da! superfície! e! maior! volume! de! poros,!
que!permitem!as!sucessivas!reflexões!internas!nas!paredes!das!partículas!e!maior!dissipação!da!
energia! sonora! (Figura! 29).! A! partir! de! um! determinado! limite! de! espessura! (aproximadamente!
meio!comprimento!de!onda),!este!parâmetro!deverá!tornarNse!menos!significativo.!
No!entanto,!como!se!verifica!na!Figura!9,!a!espessura!de!um!elemento!que!intersecta!o!som!não!
é! relevante! na! absorção! a! altas! frequências.! Desta! forma,! a! camada*vegetatita! poderá! ter! um!
papel!na!absorção!sonora!do!sistema,!mas!apenas!nesta!gama!de!frequências!(Figura!29),!embora!
este!efeito!dependa!da!densidade!de!cobertura!das!plantas!e!das!suas!caraterísticas!morfológicas.!
!

Frequências-médiase-baixas-

!

Frequências-altas-

!
!
!
!
!
!
!

Figura-29-–-Efeito-expectável-do-substrato-e-da-vegetação-sobre-a-absorção-sonora-de-uma-cobertura-verde.'

!

!

Uma!maior!percentagem!de!área*coberta*por*plantas!(%!AC)!no!sistema!aumenta!a!área!de!
vegetação !que !intercepta !as !ondas !sonoras !incidentes.!Esta !propriedade !está !associada !ao !número!
de!plantas!instaladas,!à!sua!disposição!no!sistema!e!às!suas!próprias!características!morfológicas.!
As!características!morfológicas!variam!com!as!espécies*da*vegetação.!Na!parte!exposta!das!
plantas,!poderá!verificarNse!um!crescimento!da!absorção!sonora!em!plantas!de!maior!área!foliar!
ou!com!um!elevado!número!de!folhas.!Na!parte!radicular,!há!que!ter!em!consideração!a!interacção!
com!o!substrato.!A!presença!de!vegetação!numa!cobertura!também!contribui!para!a!coesão!do!
solo!e!protegeNo!de!acções!erosivas,!como!o!vento!ou!o!impacto!da!água!da!chuva!(GRG,!2011W!
Sousa,!2012).!O!risco!de!maior!compactação!e!de!redução!da!espessura!da!camada!de!substrato!
é! ligeiramente! superior! na! ausência! da! camada! vegetativa.! Para! efeitos! acústicos,! ambas! as!
consequências! são! desvantajosas! à! redução! sonora.! Neste! sentido,! as! coberturas! extensivas!
podem! apresentar! vantagem! sobre! as! coberturas! castanhas,! embora! as! condições! iniciais! de!
substrato!sejam!semelhantes.!Ainda!assim,!ressalvaNse!que!a!opção!de!plantar!bolbos,!tubérculos!
e!raízes!tuberculosas!(cenouras,!nabos,!beterrabas...)!poderá!condicionar!a!quantidade!de!energia!
sonora!absorvida!pelo!substrato,!em!casos!de!plantação!intensiva.!Por!se!tratarem!de!estruturas!
vegetativas! densas! e! mais! volumosas! que! outras! raízes,! existe! maior! área! de! intersecção! às!
ondas!sonoras!na!camada!superficial!do!substrato,!o!que!poderá!levar!a!uma!ligeira!redução!da!
absorção!sonora.!Contudo,!este!efeito!não!deverá!ser!significativo!caso!estas!plantas!se!encontrem!
relativamente!afastadas!entre!si!e!dispersas!pelo!substrato.!Do!mesmo!modo,!as!raízes!de!árvores!
que! se! expandem! na! zona! superficial! do! substrato! não! deverão! representar! uma! redução!
significativa!da!absorção!sonora.!
As!restantes*camadas!não!deverão!ter!uma!correlação!significativa!com!a!fracção!de!energia!
absorvida,!uma!vez!que!não!estão!expostas!à!superfície!do!sistema.!A!camada!filtrante!que!sustém!
vegetação!e!substrato,!embora!porosa,!apresenta!reduzida!espessura.!A!camada!que!se!segue!
(drenante)!poderá!ter!uma!ligeira!contribuição!na!absorção!do!som!por!efeito!de!ressonância,!nas!
camadas!sintéticas,!ou!por!dispersão!do!som!nos!interstícios!das!camadas!granulares.!
Na! comparação! entre! os! sistemas* construtivos* contínuo* e* modular,! Oliveira! (2014)! indica!
maior! probabilidade! de! compactação! do! substrato! neste! último! sistema.! Contudo,! as! unidades!
modulares!também!têm!maior!resistência!e!estabilidade!por!serem!préNfabricadas,!apresentando!
menor!probabilidade!de!degradação!por!erosão!após!instalação.!Por!este!motivo,!em!sistemas!de!
características!semelhantes,!a!colocação!de!coberturas!verdes!de!forma!contínua!ou!através!de!
módulos!não!se!deverá!traduzir!numa!diferença!significativa!a!nível!acústico.!
De! notar! ainda! a! aplicabilidade! das! coberturas! verdes! extensivas! em!superfícies*inclinadas.!
As!propriedades!de!absorção!poderão!ser!influenciadas!pela!inclinação!das!instalações,!já!que!a!
área!de!exposição!ao!ruído!varia.!Quanto!maior!a!área!de!exposição!ao!ruído,!maior!deverá!ser!a!
energia! sonora! absorvida,! pelo! que! as! superfícies! inclinadas! poderão! apresentar! vantagem! em!
comparação!às!coberturas!verdes!sem!inclinação.!Caso!a!área!de!uma!cobertura!inclinada!seja!
igual!à!área!da!cobertura!sem!inclinação,!não!seria!possível!prever!uma!variação!de!desempenho,!
uma!vez!que!a!incidência!é!desconhecida.!
!

!

3.2.3.2.&

Isolamento&sonoro&

No! contexto! do! isolamento! sonoro,! a! característica! mais! condicionante! da! aplicação! destes!
sistemas! construtivos! é! o! acrescento! de! massa! à! cobertura! do! edifício.! Paralelamente,! os!
materiais!que!compõe!a!cobertura!verde!permitem!reduzir!a!rigidez!e!aumentar!o!amortecimento!
na! superfície! de! instalação.! Pelas! equações! (24)! a! (26),! aplicáveis! a! outros! materiais,! estas!
características! melhoram! as! propriedades! de! isolamento! sonoro! da! cobertura.! Desta! forma,! o!
conjunto! das! camadas! constituintes! do! sistema,! de! diferentes! materiais! e! densidades,! também!
poderá!dificultar!a!propagação!do!som.!O!aumento!da!espessura*nominal*do*sistema!é!favorável!
ao!isolamento!sonoro,!embora!implique!o!aumento!da!carga!na!cobertura.!
No! que! respeita! à! camada! de! substrato,! o! aumento! da! sua! espessura! deverá! proporcionar!
melhor! isolamento! acústico,! na! medida! em! que! é! incrementada! a! massa! do! sistema! e!
amortecimento.!De!referir!que!o!aumento!de!massa!desta!camada!pode!implicar!o!acréscimo!da!
espessura! das! camadas! inferiores,! por! forma! a! garantir! o! suporte.! Já! o! aumento! da! %! MO! do!
substrato!poderá!reduzir!a!sua!capacidade!isolante,!uma!vez!que!este!aumento!está!associado!a!
menor!massa!da!camada!e!a!menor!densidade!de!partículas.!
A!camada*de*vegetação,!a!mais!superficial!do!sistema,!não!deverá!contribuir!significativamente!
para!o!isolamento!ao!som,!dada!a!sua!reduzida!massa!e!densidade.!
As!restantes*camadas!do!sistema!também!têm!um!papel!no!isolamento!do!som.!As!camadas!
de!drenagem!de!material!granular!deverão!proporcionar!índices!de!redução!sonora!superiores!aos!
das!camadas!sintéticas!pela!sua!maior!massa.!A!camada!de!isolamento!térmico!com!baixa!rigidez!
dinâmica,!quando!presente,!poderá!amortecer!as!vibrações!sonoras!induzidas!e!melhorar!também!
o!índice!de!redução!sonora!do!conjunto.!
Entre! sistemas* contínuos* e* modulares,! teoricamente,! o! maior! isolamento! acústico! seria!
atribuído! aos! primeiros,! uma! vez! que! o! sistema! construtivo! não! dispõe! de! juntas! que! possam!
representar! pontes! acústicas.! Contudo,! como! as! dimensões! das! juntas! em! sistemas! modulares!
são!reduzidas,!só!deverão!constituir!um!problema!em!frequências!muito!altas,!onde!a!absorção!
geral!já!é!elevada.!
3.2.3.3.&

Comparação&entre&tipos&de&cobertura&verde&

Embora! se! distingam! quatro! tipos! de! cobertura! verde,! as! camadas! e! os! materiais! dos! seus!
sistemas! construtivos! não! variam! de! tipologia! para! tipologia.! Deste! modo,! é! expectável! que! o!
desempenho!acústico!entre!tipologias!varie!apenas!em!função!das!características!anteriormente!
referidas.!
A! cobertura! verde! de! tipo! intensivo! é! a! que! envolve! maiores! espessuras! nominais! e! maiores!
espessuras!de!substrato,!pelo!que!é!de!esperar!que!apresente!maior!isolamento!acústico!e!maior!
absorção!acústica.!SeguemNse!as!tipologias!semiNintensiva!e!extensiva,!por!ordem!decrescente!
de!capacidade!de!atenuação.!Na!Tabela!7!é!representada!uma!previsão!qualitativa!e!comparativa!
sobre!o!desempenho!acústico!dos!diferentes!tipos!de!cobertura!verde.!!

!

!

Tabela-7-Q-Previsão-qualitativa-sobre-o-desempenho-acústico-de-diferentes-tipos-de-cobertura-verde.-

!!

!!

!!

!!

!
!
Tipologia!

Intensiva!

SemiNintensiva!

Extensiva!

Castanha!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!

Absorção!sonora!
Isolamento!sonoro!

!!

!
Potencial!de!atenuação!acústica

!
!

3.3.* PAREDES*VERDES *
As!paredes!verdes,!também!designadas!por!jardins!verticais,!são!uma!solução!construtiva!adaptável!
tanto!a!ambientes!interiores!como!exteriores.!Contrariamente!às!coberturas!verdes,!os!elementos!que!
compõem!este!tipo!de!sistemas!obedecem!a!uma!estrutura!de!camadas!muito!variável,!consoante!o!
tipo!de!parede!verde.!
Nesta! secção! descrevemNse! os! tipos! de! parede! verde! e! os! respectivos! sistemas! construtivos,!
distinguemNse! as! vantagens! e! desvantagens! entre! tipologias! e! é! analisado! o! seu! potencial! de!
atenuação!sonora.!
!

3.3.1.* Tipos*de*parede*verde*e*solução*construtiva*
!
As!paredes!verdes!podem!ser!classificadas!como!fachadas!verdes!ou!paredes!vivas.!Na!Tabela!
8,!são!evidenciadas!as!principais!subNtipologias!de!parede!verde.!!
!

Tabela-8-–-Tipos-de-parede-verde.-

Paredes!verdes!
Sistemas!extensivos!

Sistemas!intensivos!

Fachadas!verdes!
Indirectas!
(cortinas!verdes!ou!duplas!fachadas!
verdes)!

Directas!
(tradicionais)!

Modular!

!

Treliça!

!

Paredes!vivas!
Contínuas!
(painéis!
geotêxteis)!

Rede!de!cabos!

!

!

Modulares!
Tabuleiros!

!

Vasos!

!

Floreiras!

!

!
!
!
Nas!fachadas!verdes,!utilizamNse!espécies!de!plantas!trepadeiras!ou!pendentes!para!cobrir!uma!

!

!

determinada! superfície! vertical.! Esta! vegetação! pode! ser! conduzida! directamente! na! parede! ou!
numa! estrutura! de! suporte.! A! selecção! de! vegetação! varia! consoante! o! local! de! instalação.!
Algumas! das! espécies! mais! comuns! são:! a! parthenocissus' tricuspidata! (falsaNvinha),! a! hedera'
helix!(hera)!e!a!ficus'pumila!(unhaNdeNgato!ou!falsaNhera).!Nas!Figuras!30!a!32!ilustraNse!o!efeito!
conferido!com!a!aplicação!destas!soluções.!!
Quando!as!trepadeiras!crescem!directamente!na!parede,!a!fachada!verde!é!classificada!como!
directa.! Se! o! crescimento! é! direccionado! por! sistemas! adjacentes! e! independentes! da! parede!
(módulos,!treliças!ou!cabos),!a!fachada!verde!designaNse!por!indirecta.!
As!fachadas!verdes!indirectas!(também!denominadas!por!cortinas!verdes!modulares)!consistem!
na!combinação!de!módulos!metálicos!prontos,!que!são!fixos!à!fachada!de!uma!edificação.!Cada!
módulo!é!composto!por!uma!floreira!e!um!painel!gradeado!de!fios!de!aço!galvanizado,!soldados!
entre!si.!Estes!painéis!são!leves!e!rígidos.!Como!se!pode!observar!pela!Figura!31,!o!empilhamento!
dos!módulos!amplia!a!área!de!cobertura!nas!fachadas!e!permite,!inclusivamente,!a!formação!de!
paredes!independentes!(Sharp!et'al.,!2008W!Barbosa!e!Fontes,!2016).!Nesta!solução,!a!vegetação!
trepadeira!possui!uma!área!de!substrato!e!de!crescimento!limitada,!o!que!simplifica!a!manutenção!
e!permite!controlar!a!expansão!da!planta.!Algumas!empresas!instalam!os!módulos!com!vegetação!
já!desenvolvida!(Scherer,!2014).!
Já! as! cortinas! verdes! em! treliça,! embora! partam! de! um! conceito! semelhante! ao! anterior,!
diferenciamNse!pela!plantação!das!espécies!directamente!no!solo!ou!em!floreiras!contínuas,!o!que!
potencia!um!desenvolvimento!maior!da!trepadeira.!A!distância!em!relação!à!parede!é!variável,!o!
que! também! permite! uma! maior! flexibilidade! ao! crescimento! da! vegetação.! A! treliça! pode! ser!
constituída! por! diferentes! materiais,! como! aço! inoxidável,! madeira,! PVC,! alumínio,! entre! outras!
opções.!Na!Figura!32!é!apresentada!uma!treliça!em!polietileno!de!alta!densidade!(PEAD).!
!
!
!
!
!
!
!
!

!

Figura- 30- Q- Fachada- verde- directa.!
Fonte:-Green- Over-Grey!
(2009)

Figura- 31- Q- Cortina- verde- modular.- Figura- 32- Q- Cortina- verde- em- treliça.Fonte:-Pinterest-(n.d.)
Fonte:- Atlantis- Corporation(2016)

!

As!redes!de!cabo,!ilustradas!na!Figura!33,!são!constituídas!por!cabos!de!aço!ligados!e!fixos!à!
parede! por! braçadeiras! cruzadas! (Sharp! et' al.,! 2008W! Barbosa! e! Fontes,! 2016).! São,! por! isso,!
sistemas! mais! flexíveis! que! os! anteriormente! descritos.! A! vegetação! é! plantada! na! base! das!
estruturas!(directamente!no!solo!ou!em!floreiras!instaladas!em!pisos!intermediários!da!construção)!
e!fixaNse!ao!longo!dos!cabos!de!suporte.!Para!este!último!sistema!de!floreiras,!é!necessário!um!
!

!

mecanismo! de! irrigação! e! fertilização! adequado! para! levar! água! e! nutrientes! às! plantas! que! se!
encontram!a!níveis!acima!do!solo.!Muitas!vezes,!o!recurso!a!esta!solução!tem!como!finalidade!a!
sua!colocação!em!frente!de!aberturas!de!vidro!para!actuar!como!elemento!de!protecção!solar.!
As!paredes!vivas!são!classificadas!como!os!sistemas!intensivos!de!jardim!vertical.!ReferemNse!
a!sistemas!de!painéis!ou!módulos!de!diferentes!materiais,!préNplantados!ou!não.!
O! modelo! base! da! montagem! destas! soluções! resumeNse! à! utilização! de! um! suporte! fixo! à!
parede,! geralmente! metálico,! sobre! o! qual! é! colocada! uma! membrana! impermeável.! Sobre! o!
conjunto,!pode!ser!aplicado!um!painel!geotêxtil!contínuo!ou!módulos!de!dimensões!menores!que!
sustentam! a! vegetação.! Consoante! uma! ou! outra! opção,! o! sistema! é! classificado! como! parede!
viva!contínua!ou!modular.!A!estrutura!básica!descrita!pode,!no!entanto,!sofrer!variações.!
Na!selecção!de!espécies!de!plantas,!as!paredes!vivas!caracterizamNse!pelo!seu!potencial!criativo!
e!estético!(Ferreira,!2015).!O!sistema!pode!suportar!uma!grande!diversidade!de!espécies.!O!porte!
da!vegetação,!a!sua!coloração!e!velocidade!de!crescimento!são!tidos!em!especial!consideração.!
É!comum!a!utilização!de!fetos,!arbustos!de!pequeno!porte,!flores!perenes,!plantas!comestíveis,!
entre!outras.!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Figura-33-Q-Fachada-verde-indirecta-comcabos.- Fonte:- MontanariArquitetura-(2015)

!Figura-34-Q-Parede-viva-contínua.-Sistema-construtivo-e-exemplo.-Adaptado-de!

Barbosa-e-Fontes-(2016)-e-Orisis-(2015)

!

!

Os! sistemas! contínuos! são! os! modelos! de! parede! viva! mais! leves.! A! estrutura! metálica! que!
sustenta! o! sistema! é! constituída! por! suportes! metálicos! verticais.! Estes! suportes! podem! ser!
independentes!ou!fixos!à!parede.!Em!qualquer!dos!casos,!existe!sempre!um!afastamento!entre!o!
sistema!e!a!construção,!o!que,!além!de!manter!a!integridade!da!fachada,!contribui!para!uma!maior!
eficiência!do!isolamento!térmico!(Barbosa!e!Fontes,!2016).!
A!placa!de!PVC!confere!rigidez!e!suporte!ao!conjunto.!No!entanto,!dadas!as!características!de!
impermeabilidade! do! PVC,! o! principal! intuito! da! integração! deste! material! é! a! prevenção! de!
patologias!na!parede!de!instalação,!causadas!pela!humidade!de!irrigação.!
A!vegetação!é!plantada!directamente!nas!camadas!de!feltro.!Através!de!cortes!na!camada!de!
superfície! exposta,! são! moldados! bolsos! onde! as! plantas! são! encaixadas.! Com! o! decorrer! do!
tempo,!o!crescimento!da!vegetação!pode!expandirNse!por!toda!a!extensão!da!parede!viva,!já!que!
não!existem!barreiras!físicas!a!obstruir!o!seu!desenvolvimento.!!
!

!

Geralmente,! estes! sistemas! são! hidropónicos,! ou! seja,! as! raízes! das! plantas! recebem! uma!
solução! nutritiva! de! forma! permanente,! que! contém! a! água! e! os! nutrientes! essenciais! ao!
desenvolvimento!da!planta,!sem!que!estejam!na!presença!de!substrato!orgânico.!Contudo,!a!rega!e!a!
fertilização!têm!ser!bastante!precisos!para!manter!as!plantas!saudáveis.!Em!alternativa,!é!possível!o!
recurso! a! sistemas! semiNhidropónicos! que! admitem! uma! fracção! de! substrato! orgânico! por! forma! a!
facilitar!a!manutenção.!Em!ambos!os!sistemas,!a!solução!nutritiva!é!fornecida!às!plantas!pelo!sistema!
de!irrigação!(Arsenault!e!Darlington,!n.d.).!Blanc!(2008)!ressalta!a!importância!da!capilaridade!do!feltro!
para!garantir!uma!melhor!distribuição!de!água!para!a!parede!viva.!Na!Figura!34!ilustraNse!a!composição!
deste!tipo!de!parede!verde.!
As! paredes! vivas! contínuas! foram! desenvolvidas! pelo! botânico! francês! Patrick! Blanc,! que!
reproduziu! a! técnica! descrita! em! diferentes! locais! no! mundo! (Barbosa! e! Fontes,! 2016W! Scherer,!
2014).!A!sequência!de!camadas!manteveNse!inalterada!até!aos!dias!de!hoje.!
Os!sistemas!modulares!de!paredes!vivas!consistem,!na!sua!maioria,!na!fixação!de!tabuleiros!ou!
vasos! a! uma! estrutura! de! suporte,! por! sua! vez! ligada! à! parede! (ou! qualquer! outra! superfície!
vertical).! Existem! ainda! sistemas! modulares! de! floreiras! que! são! projectados! e! construídos!
directamente!na!parede!de!instalação.!
Nas! paredes! vivas! de! tabuleiros,! os! recipientes! que! sustêm! o! substrato! e! as! plantas! são!
geralmente!metálicos!ou!de!plástico.!Na!montagem!da!parede!viva,!são!fixos!uns!aos!outros!por!
encaixe.!Os!vasos,!com!dimensões!variadas,!são!geralmente!de!plástico,!embora!também!possam!
ser!constituídos!por!outros!materiais!como!a!fibra!de!coco,!por!exemplo.!Os!vasos!são!fixos!ao!
módulo! plástico! por! encaixe! ou,! eventualmente,! fixos! a! uma! malha! de! aço! galvanizado! com!
recurso!a!ganchos!ou!presilhas.!Os!sistemas!de!floreiras!tiram!partido!das!cavidades!nas!paredes!
(construídas!para!o!efeito)!para!a!colocação!de!vegetação.!Como!exige!uma!construção!de!raíz,!
este!sistema!não!é!tão!flexível!como!os!anteriores,!sendo!portanto!menos!utilizado.!Na!Figura!35!
são!representados!os!três!sistemas.!
!
!
!
!
!
!
!
!

Figura-35-Q-Paredes-vivas-modulares:-módulos-de-tabuleiros,-de-vasos-e-de-floreiras-construídas-na-parede-(apresentados-por!
esta-ordem).-Adaptado-de-Vertical-Gardens-Direct-(2017),-Vertical-Garden-Concept-(2012)-e-GWC-(2016).-

!

As !características !genéricas !dos !diferentes!tipos!de!parede!verde!são!sintetizadas!na !Tabela!9.!O!
peso!e!dimensões!indicados!são!valores!médios.

!

!

Tabela-9-Q-Características-gerais-dos-tipos-de-parede-verde-e-respectivas-vantagens-e-desvantagens.-Adaptado-de-Perini-et-al.(2011)-e-Zia-et-al.-(2013)!

!
!

!

!

!!

!!

Paredes!vivas!(sistemas!
intensivos)!
Modulares!(em!
Contínuas!
vasos,!
(painéis!
tabuleiros!ou!
geotêxteis)!
floreiras)!

Fachadas!verdes!(sistemas!extensivos)!
Indirectas!(cortinas!verdes!em!treliça!ou!
cabos)!
Sistemas!modulares!
Sistemas!contínuos!
(com!floreiras)!
!!

Directas!
(tradicionais)!

!!

!!

!!

!!

Menor!variedade!de!espécies!
Vegetação!

Outros!materiais!

Dimensões!características!

Peso!médio!
2
(kg/m )!
h!cam.vegetação!
h!máx.!sistema!
Esp.!do!cabo!

Substrato!orgânico!(solo!natural)!

P!

5!

P!

Floreiras!

P!

Módulos!

P!
2

Custos!(€/m )!

30!P!45!

Durabilidade!do!
sistema!de!suporte!

P!

Impacto!ambiental!!

!!

em!clima!
medit.!

!!

em!clima!
temp.!

!!

Poupança!de!
energia!

Maior!variedade!de!espécies!
Plantas!viváceas!e!de!folha!
perene!
Substrato!
Substrato!
inorgânico!
orgânico!

Trepadeiras!de!folha!perene!ou!caduca!

Substrato!

!!

Cabos!em!aço!
Cabos!em!aço!
inoxidável;!
inoxidável;!treliça!em!
Camadas!de!
aço!inoxidável,!aço!
PEAD!
vaso!e!treliça!em!aço! feltro!e!painel!
revestido,!madeira,!
em!PVC!
inoxidável,!aço!
PEAD!
revestido,!PEAD!
Estrutura!metálica!!!60!
6,5!
20!
100!
Estrutura!em!PEAD!!25!
10!P!20!cm!
5!P!10!cm!
10!P!25!m!
P!
P!
P!
0,4!cm!
P!
P!
Metálicas!
100!x!40!x!35!cm!
P!
P!
P!
PEAD!
60!x!22!x!20!cm!
Treliça!PEAD!
300!x!150!x!2,5!
P!
60!x!50!x!20!cm!
cm!
60!x!60!x!5!cm!
A.I.!!!!!!!!!!40!–!75!
A.I.!!!!!!!!400!–!500!
!
A.R.!!!!!!!600!–!800!
350!P!750!
400!P!600!
PEAD!!!!!!35!–!70!
PEAD!!!!!100!–!150!
!!
!!
!!
!!
>!50!anos!
>!50!anos!
!10!anos!
>!50!anos!
A.I.!
A.I.!
!
A.R.!
!!
!!
PEAD!
PEAD!
A.I.!
A.I.!
!
A.R.!
!!
!!
PEAD!
PEAD!
A.I.!
A.I.!
!
A.R.!
!!
!!
PEAD!
PEAD!

Atenuação!do!
efeito!"ilha!de!
calor"!

!!

!!

!!

Retenção!de!água!

!!

!!

(sistema!
hidropónico)!

Atracção!à!
biodiversidade!

!!

!!

!!

!!

!!

!!
!!

!

Legenda:! ! ! h! –! altura;! ! Esp.! do! cabo! –! espessura! do! cabo;! ! em! clima! medit.! –! em! clima! mediterrânico;! ! em! clima!
temp.!–!em!clima!temperado;!!A.I.!–!Aço!inoxidável;!!A.R.!–!Aço!revestido.

!

!

3.3.2.* Desempenho*acústico*
!

De! um! modo! geral,! é! expectável! que! as! paredes! verdes! apresentem! menor! capacidade! de!
atenuação! sonora! do! que! os! sistemas! de! cobertura! verde.! Tal! deveNse! à! predominância! de!
sistemas! mais! leves! e! abertos,! ou! seja,! com! menores! áreas! de! substrato! nos! seus! sistemas!
construtivos.!Contudo,!esperaNse!uma!grande!variabilidade!no!desempenho!acústico!consoante!o!
tipo!de!parede!verde,!uma!vez!que!as!camadas!e!os!materiais!constituintes!se!alteram.!
As!características!das!paredes!verdes!que!podem!influenciar!o!seu!desempenho!acústico!são!
indicadas! na! Tabela! 10.! As! características! que! se! distinguem! das! coberturas! verdes! são!
sombreadas!a!branco.!
Tabela-10-–-Características-das-paredes-verdes-que-podem-influenciar-o-seu-desempenho-acústico.-

Objecto!de!estudo!

Parâmetros!de!estudo!/!Características!
Características!morfológicas!(variam!com!as!espécies)!

Vegetação!

Percentagem!da!área!de!vegetação!no!sistema!

Camadas!

Porosidade!
Espessura!
Substrato!

Percentagem!de!matéria!orgânica!
Teor!em!água!
Percentagem!da!área!de!substrato!no!sistema!

Restantes!camadas!
Sistema!

Espessura!
Sistema!contínuo!ou!modular!
Existência!de!caixaPdePar!entre!o!sistema!e!uma!superfície!

!
SegueNse! uma! abordagem! genérica! à! influência! que! os! referidos! parâmetros! podem! ter! na!
absorção! e! no! isolamento! sonoro! de! paredes! verdes! e! é! analisado! o! potencial! de! atenuação!
sonora!dos!diferentes!tipos!de!sistema.!
3.3.2.1.&

Absorção&sonora&

É!esperado!que!as!paredes!verdes!que!incluam!camadas!de!substrato!ao!longo!da!estrutura!de!
suporte!tenham!maior!potencial!de!absorção!acústica.!Nestes!casos,!quanto!maior!a!superfície!de!
substrato!exposta!à!incidência!sonora,!maior!a!probabilidade!de!absorção.!
Os!efeitos!acústicos!expectáveis!da!presença!de!vegetação!deverão!ser!similares!aos!descritos!
para!as!coberturas!verdes:!as!plantas!podem!ter!um!contributo!para!a!absorção!sonora!do!sistema!
em!altas!frequências,!consoante!a!sua!%!AC,!as!características!morfológicas!de!cada!espécie!e!o!
ângulo!de!incidência!sonora!sobre!as!folhas.!
3.3.2.2.&

Isolamento&sonoro&

De! uma! forma! genérica,! a! reduzida! espessura* e* massa! dos! sistemas! verticais! reduz! o! seu!
potencial!de!isolamento!sonoro!em!relação!às!coberturas!verdes.!!
A!capacidade!de!isolamento!sonoro!da!camada!de!vegetação!não!deverá!ter!expressão.!
!

!

3.3.2.3.&

Comparação&entre&tipos&de&parede&verde&

Entre! fachadas! verdes! e! paredes! vivas,! é! presumível! que! o! melhor! desempenho! acústico! se!
verifique!nestas!últimas.!As!fachadas!verdes!(directas!e!indirectas)!não!apresentam!características!
favoráveis! à! atenuação! do! som,! uma! vez! que! se! tratam! de! sistemas! abertos! (permitem! a! total!
transmissão!do!som!em!algumas!regiões)!e!com!cobertura!reduzida!ou!inexistente!da!superfície!
com!camada!de!substrato.!
Nas! fachadas! verdes! directas,! a! única! camada! de! cobertura! das! superfícies! são! as! plantas!
trepadeiras,!que!não!apresentam!características!de!massa,!densidade!ou!porosidade!significativas!
para!efeitos!acústicos!(absorção!e!isolamento).!!
Nas! fachadas! verdes! indirectas! (sistemas! de! cortina! verde),! além! de! não! existir! camada! de!
substrato! na! vertical,! a! forma! e! espessura! dos! elementos! de! suporte! (treliça! ou! cabos)! não!
beneficia!a!intercepção!do!som.!Excepção!feita!às!fachadas!constituídas!por!treliças!modulares,!
em!que!a!presença!do!substrato,!embora!não!contínua,!poderá!gerar!um!ligeiro!efeito!de!absorção.!
As!paredes!vivas!contínuas!poderão!funcionar!como!painéis!ressonantes!com!aberturas,!dadas!
as!dimensões!da!estrutura!de!suporte!e!respectivos!intervalos!entre!apoios.!Esta!hipótese!poderia!
tornar! este! tipo! de! paredes! verdes! numa! forma! eficaz! de! absorção! sonora! nos! edifícios,! em!
frequências! mais! reduzidas.! Os! painéis! geotêxteis! são! materiais! fibrosos,! pouco! densos! e!
maleáveis,! indícios! de! bons! absorventes! acústicos.! O! sistema! composto! por! caixaNdeNar! e!
restantes!camadas!funciona!como!um!sistema!dinâmico!massaNmola.!As!camadas!poderão!ainda!
funcionar!como!membranas!vibrantes!sobre!a!estrutura!de!suporte.!
Os! tipos! de! substrato! utilizados! caracterizamNse! por! serem! leves,! porosos/fibrosos! e! total! ou!
parcialmente! inorgânicos.! Deste! modo,! a! absorção! acústica! do! sistema! também! pode! ser!
reforçada! em! função! das! características! do! substrato! aplicado.! São! exemplos! de! substratos!
utilizados!a!lã!de!rocha,!a!argila!expandida,!misturas!de!fibra!de!coco,!casca!de!arroz,!casca!de!
pinheiro! com! minerais! como! a! perlite! ou! a! vermiculite,! entre! outros! (Perini! et' al.,! 2011W! Brito! e!
Mourão,!2014).!
As!paredes!vivas!modulares!também!apresentam!a!possibilidade!de!funcionar!como!elementos!
absorventes! ao! ruído.! As! características! do! tipo! de! substrato! podem! assemelharNse! às!
anteriormente!descritas!ou!a!substratos!leves!aplicados!em!coberturas!verdes.!Em!comparação!
com! os! sistemas! de! cobertura! verde,! esta! solução! apresenta! menos! camadas! constituintes,!
menores! espessuras! de! substrato! e! maior! espaçamento! entre! módulos! com! substrato! (vasos,!
tabuleiros!ou!floreiras),!pelo!que!o!seu!potencial!de!isolamento!acústico!é,!em!geral,!mais!reduzido.!
O!espaçamento!entre!módulos!!também!deverá!representar!um!impacto!significativo!na!absorção!
sonora,!já!que!afecta!directamente!a!área!de!cobertura!da!vegetação!e!do!substrato.!A!concepção!
de!uma!caixaNdeNar!entre!a!parede!viva!modular!e!a!superfície!também!será!um!factor!coadjuvante!
à!absorção!e!isolamento!das!ondas!sonoras,!caso!os!módulos!estejam!próximos!entre!si.!Quanto!
maior!a!espessura!da!caixaNdeNar,!maior!deverá!ser!a!redução!sonora.!
De! uma! forma! generalizada,! além! da! vegetação,! substrato! e! dos! painéis! geotêxteis,! os!
!

!

elementos!que!compõem!as!paredes!verdes!são!constituídos!por!materiais!densos!e!não!porosos,!
como!componentes!metálicas!ou!plásticas,!de!espessura!reduzida.!Estes!elementos!não!deverão!
contribuir!para!absorção!ou!isolamento!sonoro!de!paredes!verdes.!
Na! Tabela! 11! é! apresentada! uma! previsão! qualitativa! e! comparativa! sobre! o! desempenho!
acústico!dos!diferentes!tipos!de!parede!verde,!sob!a!forma!de!gráficos.!
!
Tabela-11-Q-Previsão-qualitativa-sobre-o-desempenho-acústico-de-diferentes-tipos-de-parede-verde.-

!
!

!

!

!

!

!

!

!
Fachadas!verdes!

Paredes!vivas!

Indirectas!

Tipologia!

Directas!

Modular!

Treliça!

Rede!de!
cabos!

Painéis!
geotêxteis! Tabuleiros!

Modulares!
Vasos!

Floreiras!

!

Absorção!
Isolamento!

!

!
Potencial!de!atenuação!acústica

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!

!

!

!

4.* ESTUDOS*ACÚSTICOS*
Com! o! objectivo! de! validar! a! apreciação! qualitativa! do! desempenho! acústico! das! soluções! de!
revestimento!verde!(efectuada!no!capítulo!3),!no!presente!capítulo!são!resumidos!e!analisados!diversos!
dados! disponíveis! na! bibliografia! sobre! a! absorção! e! o! isolamento! sonoro! conferidos! por! estes!
sistemas.!Os!procedimentos!de!ensaios!experimentais!são!também!analisados,!com!vista!a!preparar!a!
proposta!de!metodologia!para!a!realização!de!testes!acústicos!apresentada!no!capítulo!5.!Deste!modo,!
o! capítulo! encontraNse! dividido! em! três! secções:! primeiro,! são! referenciados! os! ensaios! acústicos!
normalizadosW! seguidamente,! são! analisados! os! estudos! sobre! absorção! sonora! de! revestimentos!
verdesW!for!fim,!a!análise!recai!sobre!a!capacidade!de!isolamento!sonoro!destes!revestimentos.!
!

4.1.* ENSAIOS*NORMALIZADOS *
4.1.1.* Absorção*sonora*
!
Existem!diversas!metodologias!normalizadas!para!a!determinação!do!coeficiente!de!absorção!
sonora! de! um! elemento! de! construção.! As! normas! ISO! (International' Organization' for'
Standardization)! descrevem! três! procedimentos! aplicáveis:! ensaios! em! câmara! reverberante!
(campo!difuso)W!em!tubo!de!impedância!(incidência!normal)W!ou!in#situ!(campo!livre).!
A!norma!ISO!354:2003!descreve!o!procedimento!de!medição!do!coeficiente!de!absorção!sonora!
em!câmara!reverberante,!a!qual!consiste!num!espaço!de!ensaio!acústico!fechado!e!revestido!por!
superfícies!reflectoras!do!som!(Figura!36).!Nestas!câmaras,!com!paredes!anguladas!e!elementos!
difusores!no!interior,!a!energia!emitida!por!uma!fonte!sonora!incide!de!forma!aleatória!nas!paredes!
e!é!distribuída!por!reflexões!sucessivas,!criandoNse!um!campo!sonoro!difuso,!correspondente!a!
uma!distribuição!de!energia!sonora!uniforme!no!volume!da!câmara.!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Figura-36-–-Medição-de-α-de-uma-parede-viva-modular-em-câmara-reverberante.-Fonte:-Azkorra-et-al.-(2015)

A!absorção!sonora!é!estimada,!com!base!nas!equações!(14)!e!(15),!através!da!comparação!do!
tempo! de! reverberação! medido! na! câmara! na! presença! e! na! ausência! da! amostra! de! material!
absorvente!a!caracterizar.!A!norma!recomenda!uma!área!de!amostra!compreendida!entre!10!e!12!
2

3

m !para!um!volume!da!câmara!reverberante!igual!ou!inferior!a!200!m .!
A! absorção! sonora! de! revestimentos! também! pode! ser! medida! em! tubo! de! impedância,! com!
amostras!pequenas!de!material,!através!do!método!descrito!na!norma!ISO!10534N2:1996.!Numa!
!

!

das!extremidades!do!tubo!é!colocado!um!altifalante,!enquanto!na!extremidade!oposta!é!colocada!
a!amostra!de!material!a!ensaiar!(Figura!37).!O!procedimento!de!medição!baseiaNse!na!geração!de!
sinais! sonoros! emitidos! pelo! altifalante! e! no! registo! dos! valores! mínimo! e! máximo! de! pressão!
absoluta.!Dadas!as!dimensões!do!tubo!e!a!distância!entre!a!amostra!e!o!altifalante,!assumeNse!
que! as! ondas! sonoras! são! planas! e! que! a! sobreposição! das! ondas! incidente! e! reflectida! forma!
uma!onda!estacionária.!Contrariamente!ao!método!anterior,!de!incidência!aleatória,!este!ensaio!
caracteriza!o!comportamento!em!incidência!normal.!
Para!determinar!a!absorção!sonora!em!campo!livre,!para!incidência!normal!ou!oblíqua,!podeNse!
recorrer!à!intensimetria!através!de!uma!sonda!PU.!A!sonda!consiste!num!sensor,!posicionado!a!
uma! determinada! distância! da! superfície! da! amostra! a! ensaiar,! que! permite! medir!
simultaneamente! a! pressão! sonora! e! a! velocidade! das! partículas! entre! si! e! a! superfície! da!
amostra.!Estes!parâmetros!permitem!o!cálculo!da!impedância!acústica!e,!consequentemente,!do!
coeficiente!de!absorção!sonora.!
Não! existem! metodologias! experimentais! normalizadas! específicas! para! a! medição! do!
coeficiente!de!absorção!sonora!em!superfícies!de!fachada!ou!cobertura.!Existe,!no!entanto,!um!
procedimento!normalizado!(ISO!13472N1:2002)!para!a!medição!in'situ!do!coeficiente!de!absorção!
sonora! de! superfícies! rodoviárias.! Embora! este! tipo! de! superfícies! não! se! relacione! com! os!
revestimentos!abordados!na!presente!dissertação,!o!procedimento!de!medição!é!tido!como!base!
para!a!realização!de!alguns!ensaios!acústicos!in#situ'em!amostras!com!vegetação!(Lacasta!et'al.,!
2016W!Londhe!et'al.,!2009).!Este!ensaio!permite!avaliar!o!coeficiente!de!absorção!sonora!de!uma!
2

amostra!com!cerca!de!3!m ,!para!incidência!normal,!em!bandas!de!terços!de!oitava!entre!250!e!
4000!Hz,!de!acordo!com!o!esquema!apresentado!na!Figura!38.!
!
!
!
!
!
!
Figura-37-–-Tubo-de-impedância.-Adaptado-de-UFSM-(n.d.)

!

Figura-38-–-Medição-de-α-inQsitu.-Adaptado-de-Oliveira-eTeodoro-(2005)

4.1.2.* Isolamento*sonoro*
!
Na! Tabela! 12! apresentamNse! as! normas! aplicáveis! e! os! respectivos! campos! de! aplicação.! A!
quantificação! do! isolamento! a! sons! aéreos! implica! a! utilização! de! dois! espaços! adjacentes!
(emissor!e!receptor).!No!espaço!emissor!são!colocados!microfones!e!uma!fonte!sonora,!enquanto!
no! espaço! receptor! são! colocados! apenas! microfones.! A! diferença! entre! os! níveis! sonoros!
medidos!em!ambos!os!espaços,!com!a!fonte!sonora!em!funcionamento,!corrigida!de!acordo!com!
as!condições!acústicas!do!recinto!receptor,!corresponde!ao!valor!único!de!redução!sonora! FG ,!o!
qual!pode!ser!normalizado!para!/01,G .!

!

!

Tabela-12-Q-Aplicabilidade-das-normas-ISO-para-a-medição-do-índice-de-isolamento-sonoro.-

Contexto!de!
medição!

Amostra!

Índice!de!
isolamento!
sonoro!(dB)!

Normas!

Avaliação!em!!
laboratório!

Elementos!de!fachada!

FG !

ISO!10140P2:2010!
ISO!717P1:2013!

Elementos!de!compartimentação!interiores!
horizontais!(pavimento)!ou!verticais!(parede)!

/01,G !

ISO!140P4:1998!
ISO!717P1:2013!

Fachadas!exteriores!(entre!o!exterior!e!o!interior!de!
um!edifício)!

/23,01,G !

ISO!140P5:1998!
ISO!717P1:2013!

Avaliação!
inQsitu!

!
Nos!ensaios!de!isolamento!sonoro!de!fachadas,!a!fonte!sonora!é!colocada!no!espaço!exterior!
ao!edifício.!Quando!tal!for!difícil!de!concretizar,!o!tráfego!rodoviário!pode!ser!usado!como!fonte!sonora.!
As!normas!disponíveis!para!a!medição!do!índice!de!isolamento!a!sons!aéreos!aplicamNse!a!fachadas!
e! a! elementos! de! fachada! e! não! a! coberturas.! No! entanto,! as! coberturas! com! revestimento! verde!
podem!apresentar!contributos!para!o!isolamento!de!espaços!adjacentes!aos!edifícios.!
!

4.2.* ESTUDOS*SOBRE*A*ABSORÇÃO*SONORA*DE*REVESTIMENTOS*VERDES *
De!acordo!com!Wong!et'al.!(2010),!Asdrubali!et'al.!(2014)!e!Azkorra!et'al.!(2015),!o!coeficiente!de!
absorção!sonora!de!revestimentos!verdes!apresenta!valores!mais!elevados!do!que!a!generalidade!dos!
materiais!construtivos!e!de!mobiliário!que!existem!nos!edifícios!contemporâneos!(Figura!39).!
!
!
!
!
!
!!
!
!
!
!

Figura-39-Q-Espectro-do-coeficiente-de-absorção-sonora-de-diferentes-soluções-de-revestimento-de-elementos-de-construção.!
Adaptado-de-Azkorra-et-al.-(2015)!
!
!

Contudo,!apesar!do!potencial!de!absorção!sonora!de!coberturas!e!fachadas!verdes,!a!diversidade!de!
soluções! de! revestimento! verde! e! de! metodologias! de! medição! do! coeficiente! de! absorção! sonora!
utilizadas!tornam!os!dados!disponíveis!dispersos.!
Em! seguida,! são! analisados! diferentes! estudos! de! absorção! sonora! de! revestimentos! verdes,! de!
acordo!com!a!escala!do!local!de!instalação!e!com!as!características!dos!sistemas!de!revestimento.!
!
!

!

!

4.2.1.* Escala*de*estudo*e*suas*limitações*
!
A!influência!dos!revestimentos!verdes!na!absorção!de!energia!acústica!deve!ser!avaliada!de!acordo!
com!a!escala!do!local!de!teste.!ConsideramNse!três!escalas:!edifícioW!ruaW!e!área!urbana!(um!conjunto!
de!ruas).!Em!seguida,!são!analisadas!as!limitações!dos!métodos!de!ensaio!associados!a!cada!escala:!
métodos!laboratoriais!(câmara!reverberante,!intensimetria!e!tubo!de!impedância)!e!métodos!in#situ.!
4.2.1.1.&

Escala&do&edifício&

!

A!escala!do!edifício!facilita!a!realização!de!campanhas!experimentais!em!laboratório!e!in#situ,!para!
avaliação!do!desempenho!acústico!dos!revestimentos.!
A!maior!parte!da!investigação!neste!domínio!foi!realizada!em!condições!laboratoriais!normalizadas,!
em!câmara!de!reverberação!ou!através!de!tubo!de!impedância.!No!entanto,!como!ilustrado!nas!Figura!
40! e! 41,! os! coeficientes! de! absorção! sonora! obtidos! através! de! diferentes! metodologias! podem!
apresentar!variações!significativas!em!alguns!estudos!(Smyrnova!et'al.,!2010W!Yang!et'al.,!2012).!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Figura-40-Q-Comparação-do-coeficiente-de-absorção-segundo-duas-metodologias.-Adaptado-de-Smyrnova-et-al.-(2010)
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Figura-41-Q-Comparação-do-coeficiente-de-absorção-segundo-duas-metodologias.-Adaptado-de-Yang-et-al.-(2012)-

!

Nos!ensaios!de!incidência!aleatória!do!som!observamNse!alguns!valores!superiores!à!unidade,!o!que!
é!fisicamente!impossível!e!corresponde!a!erros!de!ensaio!que!surgem!com!alguma!frequência.!Esta!
ocorrência!verificaNse!em!mais!gráficos!ao!longo!do!capítulo,!em!resultado!de!ensaios!de!incidência!
aleatória!do!som!sobre!as!amostras.!Estes!erros!são!causados!pela!influência!das!superfícies!laterais!
!

!

dos! módulos! (que! aumentam! a! área! de! exposição)! e! pela! flexão! das! ondas! sonoras! ao! longo! dos!
bordos! dos! módulos! (difusão),! o! que! pode! motivar! um! ligeiro! aumento! do! coeficiente! de! absorção!
sonora!(Smyrnova!et'al.,!2010W!Vercammen,!2010W!Davis!et'al.,!2017).!Este!efeito!tem!maior!impacto!
quando! as! dimensões! da! amostra! são! inferiores! às! recomendadas! na! norma! (ISO! 354:2003W! Yang!
et'al.,!2012)!ou!nos!ensaios!de!maior!proximidade!entre!os!módulos!de!revestimento!verde!(não!estando!
em!contacto),!devido!à!dispersão!do!som!entre!eles!(ISO!354:2003W!Smyrnova!et'al.,!2010).!
Davis!et'al.!(2017)!referem!que,!na!prática,!os!coeficientes!de!absorção!obtidos!em!ensaio!com!valores!
superiores!à!unidade!devem!ser!interpretados!como!absorção!sonora!total!(α!=!1).!
No!estudo!de!Smyrnova!et'al.!(2010),!os!coeficientes!de!absorção!sonora!obtidos!pelo!método!da!
intensimetria!foram!de!100%!a!partir!dos!315!Hz.!No!entanto,!a!precisão!da!medição!é!reduzida!pela!
dispersão!das!ondas!sonoras!na!folhagem,!bem!como!pelas!diferentes!alturas!das!plantas,!dificultando!
a!definição!da!distância!mais!adequada!entre!a!sonda!de!intensidade!sonora!e!a!vegetação.!
Existem!menos!resultados!disponíveis!de!ensaios!acústicos!in#situ!sobre!revestimentos!verdes!
do!que!resultados!de!ensaios!laboratoriais.!Os!ensaios!in#situ!são!executados!em!condições!não!
controladas! e! podem! ser! de! curto,! médio! ou! longo! prazo,! consoante! se! pretenda! avaliar! os!
resultados! ao! longo! do! tempo,! em! diferentes! contextos.! Lacasta! et' al.! (2016)! e! Connelly! (2011)!
defendem!que!os!ensaios!in#situ!possibilitam!o!acompanhamento!dos!efeitos!das!mudanças!de!
vegetação!dos!revestimentos!verdes!ao!longo!do!ano,!o!que!não!pode!ser!feito!convenientemente!
em! laboratório.! A! principal! limitação! deste! método! é! a! dificuldade! de! controlo! das! condições! de!
ensaio,!como!a!temperatura,!a!humidade,!o!vento!ou!a!eventual!inconstância!do!ruído!de!fundo.!A!
acessibilidade! aos! locais! de! teste! e! os! locais! de! posicionamento! do! equipamento! de! medição!
também!podem!dificultar!o!planeamento!das!campanhas!experimentais.!Contudo,!em!publicações!
mais!recentes,!têm!surgido!mais!estudos!in#situ!(Van!Renterghem!e!Botteldooren,!2011W!Connelly,!
2011W! Lacasta! et' al.,! 2016).! Embora! as! condições! sejam! restritas! às! características! locais! das!
amostras,!os!custos!dos!ensaios!são!tendencialmente!menores!do!que!os!laboratoriais!(Londhe!
et'al.,!2009)!e!os!resultados!obtidos!deverão!ser!mais!representativos!da!efectiva!absorção!sonora!
dos!revestimentos!verdes!em!contexto!real.!Na!Tabela!13!são!apresentados!estudos!disponíveis!da!
absorção!sonora!de!revestimentos!verdes!efectuados!in#situ!com!diferentes!métodos.!
Londhe!et'al.!(2009),!por!exemplo,!aplicaram!o!método!da!norma!ISO!13472N1:2002!ao!relvado!de!
um! jardim.! Embora! o! jardim! não! se! trate! de! um! revestimento! verde,! o! método! utilizado! e! os! seus!
resultados! são! tidos! em! consideração! pela! semelhança! da! amostra! a! uma! cobertura! verde.! Por!
comparação! com! ensaios! em! tubo! de! impedância,! estes! autores! afirmam! que! os! ensaios! in#situ!
fornecem!resultados!com!maiores!variações!do!coeficiente!de!absorção!sonora!em!baixas!frequências!
e!menores!variações!do!coeficiente!de!absorção!sonora!em!frequências!mais!elevadas.!Entre!outras!
conclusões,!o!estudo!refere!que!a!absorção!sonora!do!relvado!variava!com!o!comprimento!das!folhas,!
a!humidade!e!outras!condições!do!solo.!
Connelly!(2011)!e!Connelly!e!Hodgson!(2015)!realizaram!testes!numa!cobertura!verde!extensiva,!em!
que!a!fonte!sonora!se!encontrava!por!cima!da!cobertura!e!os!microfones!estavam!colocados!no!interior!

!

!

da!respectiva!instalação.!Neste!caso,!a!instalação!utilizada!foi!construída!propositadamente!para!testes!
em!coberturas!verdes.!Os!!resultados!indicam!que!o!potencial!de!absorção!de!uma!cobertura!verde!
pode! variar,! nas! diferentes! frequências! do! espectro! audível,! entre! 20! e! 60%! da! energia! sonora!
incidente,! sendo! a! porosidade,! a! %! MO,! o! teor! em! água! e! o! efeito! conjunto! da! vegetação! com! o!
substrato!os!parâmetros!mais!influentes!para!a!absorção!sonora.!
!

Tabela-13-–-Estudos-que-executaram-ensaios-de-absorção-sonora-inQsitu-(ensaios-não-normalizados).-

Referência!

Ano!

Local!

Tipo!de!
revestim.!

Contexto!do!local!de!estudo!

Imagens!
!

Estados!
Londhe!et-al.! 2009! Unidos!da!
América!
Connelly!
Connelly!e!
Hodgson!

Relvado! Aplicabilidade!da!norma!ISO!13472P1!
no!solo!
no!relvado!de!um!jardim!

2011!
Vancouver,!
2015! Canadá!

CE!

Cobertura!com!3!áreas!de!teste!de!
25!m2:!duas!áreas!com!9!amostras!
(1,68!x!1,68!m)!e!uma!área!com!7!
amostras!apenas!com!substrato!

CE!

5!edifícios!com!revestimentos!verdes!
(medição!da!atenuação!de!SPL!entre!
2!microfones)!

CE!

Edifício!de!6!m!de!altura!com!uma!
cobertura!verde!extensiva!(medição!
da!atenuação!de!SPL!entre!um!
microfone!de!referência!e!um!
microfone!de!baixa!altura,!
posicionado!na!cobertura!verde)!

!
!

!

Van!
Flandres,!
Renterghem!e! 2011!
Bélgica!
Botteldooren!
Van!
Renterghem!e! 2014!
Botteldooren!

Kontich,!
Bélgica!

!

!

Lacasta!et-al.! 2016!
!!

P!

PVM!

Sistema!modular!de!vegetação,!
aplicado!num!protótipo!de!barreira!
acústica!ao!ar!livre!

Legenda:!!!CE!–!cobertura!extensiva;!PVM!–!parede!viva!modular.!
!

Os! estudos! de! Van! Renterghem! e! Botteldooren! (2011,! 2014)! foram! efectuados! em! locais! onde! já!
¢existiam! coberturas! verdes,! desconhecendoNse! a! absorção! sonora! existente! anteriormente! à! sua!
instalação,! o! que! seria! importante! para! efeitos! de! comparação.! Nestes! estudos,! a! fonte! sonora! foi!
colocada!junto!ao!solo,!fazendoNse!variar!as!posições!dos!microfones!entre!o!topo!das!coberturas!!dos!
edifícios! e! uma! fachada! diferente! da! exposta! directamente! ao! som! emitido.! Os! estudos! permitiram!
concluir!que!a!instalação!de!coberturas!verdes!tem!potencial!de!absorção!do!ruído!de!tráfego!rodoviário!
ou!de!fontes!sonoras!pontuais,!ampliado!por!efeito!de!difracção!sonora!nos!bordos!das!coberturas.!
No!estudo!de!Lacasta!et'al.!(2016),!foram!realizadas!medições!in#situ!numa!barreira!acústica!com!e!
sem!módulos!de!vegetação!instalados.!O!método!utilizado!teve!por!base!uma!adaptação!das!normas!
ISO!13472N1:2002!e!CENT!/!TS!1793!a!um!revestimento!vertical,!tendoNse!obtido!uma!absorção!sonora!
média!de!cerca!de!70%,!o!que!está!de!acordo!com!os!resultados!apresentados!anteriormente.!
!
!
!

!

!

4.2.1.2.&

Escala&da&rua&ou&de&uma&área&urbana&

!

Os! estudos! à! escala! de! uma! área! urbana! pretendem! avaliar! os! benefícios! públicos! de! atenuação!
sonora!para!o!meio!urbano.!Nestes!casos,!onde!a!complexidade!de!recolha!e!análise!de!dados!aumenta!
com!variações!da!temperatura!entre!o!nível!do!solo!e!o!topo!de!um!edifício,!da!velocidade!do!vento!ou!
do!ruído!de!fundo,!o!estudo!por!modelação!numérica!apresentaNse!como!a!solução!mais!simplificada!
para!abordar!os!fenómenos!de!propagação!do!som.!No!entanto,!a!utilização!de!modelos!físicos!à!escala!
também!é!uma!opção.!
As! configurações! dos! sistemas! de! revestimento,! a! sua! tipologia! e! a! conjugação! de! diferentes!
revestimentos!verdes!foram!os!parâmetros!testados!para!avaliar!a!absorção!sonora!em!meio!urbano!
(Van!Renterghem!e!Botteldooren,!2008a,!2008b,!2009W!Guillaume!et'al.,!2015).!
Na!Tabela!14!são!apresentados!estudos!que!se!enquadram!na!escala!de!uma!rua.!
!

Tabela-14-Q-Estudos-sobre-o-impacto-acústico-da-instalação-de-revestimentos-verdes-numa-rua.-

Referência!

Ano!

Van!
2008a!
Renterghem!e! 2008b!
Botteldooren! 2009!

Jang!et-al.!

Guillaume!etal.!

Lunain!et-al.!
!

Local!

Tipo!de!
Método!
revestim.!

Estudo!

Previsão!numérica!da!atenuação!de!
P!
CE!
Num.!
ruído!do!tráfego!rodoviário!por!
coberturas!verdes!
Modelo!em!escala!1:10!de!uma!rua!(6!
Seul,!
x!1!x!1!m)!ladeada!por!edifícios!com!e!
2015! Coreia!do!
PVC!
Câm.SA!
sem!paredes!verdes;!modelo!
Sul!
construído!em!MDF!e!acrílico,!testado!
numa!câmara!de!reverberação!
Teste!de!diferentes!combinações!de!
Nantes,!
InQsitu!
paredes!e!coberturas!verdes!para!a!
2015!
CE;!PVM!
França!
Num.!
atenuação!do!ruído!de!tráfego!numa!
rua!
Medição!da!atenuação!sonora!numa!
Paris,!
2016!
PVM!
InQsitu! rua!antes!e!após!a!instalação!de!uma!
França!
parede!verde!

Imagens!
!

!

!

!

Legenda:! ! CE! –! cobertura! extensiva;! PVC! –! parede! viva! contínua;! PVM! –! parede! viva! modular;! Num.! –! análise!
numérica;!Câm.SA!–!ensaio!em!câmara!semiPanecóica.!

!
Ao! contrário! do! que! ocorre! com! o! reforço! da! absorção! sonora! de! fachadas,! onde! a! melhoria! do!
ambiente!sonoro!é!evidente!(Figura!20),!os!efeitos!positivos!das!coberturas!verdes!só!são!detectados!
do!lado!das!fachadas!que!não!estão!directamente!expostas!ao!ruído,!ou!seja,!em!fachadas!de!tardoz,!
em!pátios!interiores!ou!outros!espaços!(Van!Renterghem!e!Botteldooren,!2008a,!2008b,!2009).!
Na!Tabela!15!são!apresentados!os!estudos!consultados!que!foram!desenvolvidos!à!escala!de!uma!
área!urbana.!Ismail!(2013)!simulou!a!aplicação!de!paredes!verdes!numa!área!de!410!x!410!m,!com!
características! geométricas! semelhantes! às! de! um! padrão! urbano! islâmico! (elevada! densidade!
construtiva!e!ruas!estreitas).!Para!tal,!testou!edifícios!com!três!alturas!de!construção!(4,!8!e!12!m)!e!
fontes!sonoras!em!diferentes!locais!das!ruas.!Como!coeficientes!de!absorção,!considerou!quatro!αw!de!
paredes! verdes! que! tinha! consultado! noutros! estudos! (0,41W! 0,48W! 0,54W! 0,85)! e! adoptou! α=0,2! para!
fachadas!sem!vegetação.!O!estudo!concluiu!que!a!taxa!de!atenuação!sonora!relativa!aumenta!quando!
!

!

as!fontes!sonoras!estão!mais!longe!das!fachadas!analisadas,!porém!a!altura!dos!edifícios!não!é!um!
parâmetro! significativo.! A! investigação! de! Margaritis! e! Kang! (2016)! não! alude! directamente! aos!
revestimentos! verdes,! mas! aborda! o! papel! dos! espaços! verdes! na! atenuação! de! ruído! em! áreas!
urbanas.!Pelo!cruzamento!de!mapas!de!uso!do!solo!com!os!mapas!de!ruído!de!oito!cidades!britânicas,!
o! estudo! concluiu! que,! para! reduzir! os! níveis! de! ruído! do! tráfego,! é! essencial! combinar! diferentes!
parâmetros!da!morfologia!urbana,!como!a!existência!de!espaços!verdes.!
Tabela-15-Q-Estudos-sobre-o-impacto-acústico-da-instalação-de-revestimentos-verdes-numa-área-urbana.-

Referência!

Ano!

Local!

Tipo!de!
Método!
revestim.!

Estudo!

Imagens!
!

Ismail!

2013!

Cairo,!
Egipto!

Margaritis!e!
Sheffield,!
2016!
Kang!
Inglaterra!

CE!

PVC!

Num.!

Recriação!de!uma!rede!de!ruas!
islâmicas!e!análise!do!seu!
comportamento!acústico!na!
presença!de!paredes!verdes!!

Num.!

Análise!de!mapas!de!ruído!de!
oito!cidades!do!Reino!Unido!de!
elevada!densidade!populacional,!
para!estudar!os!parâmetros!que!
podem!ter!influência!no!
planeamento!de!som!urbano!
(particular!atenção!à!presença!
de!espaços!verdes)!

!

!

Legenda:!!!!CE!–!cobertura!extensiva;!PVC!–!parede!viva!contínua;!Num.!–!análise!numérica.!

!

4.2.2.* Parâmetros*controladores*da*absorção*sonora*
!
Na!Tabela!16!apresentaNse!um!conjunto!de!referências!bibliográficas!com!estudos!sobre!os!efeitos,!
sobre!a!absorção!sonora,!de!parâmetros,!tais!como:!o!substrato,!a!vegetação!ou!as!restantes!camadas!
e!posicionamento!das!amostras.!
Embora!o!conhecimento!sobre!as!propriedades!dos!revestimentos!verdes!tenha!evoluído!nos!últimos!
20!anos,!só!mais!recentemente!começou!a!ser!investigada!a!absorção!sonora!destes!revestimentos.!
Das!referências!apresentadas!na!Tabela!16,!mais!de!50!%!foi!publicada!nos!últimos!5!anos.!!
Em!seguida!apresentamNse!as!principais!conclusões!para!o!efeito!de!cada!camada!do!revestimento!
verde!na!sua!absorção!sonora. !

!

!

Tabela&16&–&Estudos&que&ensaiaram&amostras&de&revestimento&verde&para&determinar&α,&em&função&de&diferentes&parâmetros.&

Parâmetros*estudados*
Tipo*de*
Outras*características*
revestimento*
do*sistema*
Ano*
Esp.*de* Tipo*de* %* w*
%* Diferentes*
Outras*
verde*
S*
*V*
substrato* substrato* MO* (%)*
AC* espécies*
camadas*
aplicável*
S*+*V*

Referência*

Costa*e*James*

VD*
Relvado*no*
2009*
solo*

**

**

**

**

**

**

X*

X*

X*

*

**

**

**

**

**

**

X**

**

**

**

X*

*

**

**

Smyrnova*et&al.*

2010*

PVM;*C*

**

**

**

**

**

**

**

X*

X*

*

X*

**

Wong*et&al.*

2010*

PVM*

**

X*

**

**

**

**

X*

**

X*

*

**

**

Connelly*

2011*

CE*

X*

X*
X*

X*
X*

X*
*

X*
*

**

*
*

*
X*

*
X*

*

**

**

F;*PVM*
PVM;*

X*
X*

**
**

X*
X*

**
**

X*
X*

X*
**

**
**

X*
**

X*
**

*
*

**
**

**

Londhe*et&al.*

1995*

Benkreira*et&al.*
2011*
Horoshenkov*et&al.* 2011*

*

Ensaios*
Método** Incidência*

Norma*

Câm.Rev.* Aleatória*

Q*

In>situ*

Normal*

ISO*13472Q1*

Câm.Rev.*
Aleatória*
ISO*354*
Sonda*PU*
Câm.Rev.* Aleatória* *(a)*ISO*354*
T.Imp.*
Normal* ASTM*E1050Q
Câm.A*
Aleatória*
98*
In>situ*
T.Imp.*
Normal*
ISO*10534Q2*
T.Imp.*
Normal*
ISO*10534Q3*

Mandon*et&al.*

2011*

FD;*PVM*

X*

*

X*

*

X*

X*

*

X*

X*

*

*

*

T.Imp.*

Normal*

Pittaluga*et&al.*

2011*

CE;*CSI*

**

**

**

**

**

**

**

**

X*

X*

**

**

T.Imp.*

Normal**

VD;*PVM*

**

**

*X*

**

**

**

**

X**

X*

X*

X**

*

CE*

**

**

X*

**

**

**

X*

**

X*

*

**

**

In>situ*

Aleatória**

Q*

F;*PVM;*C*

X*

**

*

**

*

X*

*

X*

**

*

**

**

X*

X*

X*

*

*

*

*

X*

*

*

X*

*

Normal*
Aleatória*
Normal**

ISO*10534*

C*

T.Imp.*
Câm.SA*
T.Imp.*

Praag*
2011*
Van*Renterghem*e*
2011*
Botteldooren*
Horoshenkov*et&al.* 2012*
Yang*et&al.*

2012*

Câm.Rev.* Aleatória**

ISO*10534Q2*
ASTM*
C*384Q04*
(a)*ISO*354*

Q*

M

Legenda:**Tipo%de%revestimento%verde:*

Ensaios:*

C*–*coberturas;*CE*–*coberturas*extensivas;*

S*–*presença*de*substrato;*Esp.*substrato*–*diferentes*espessuras*de*substrato;*Tipo*de*substrato*–*

Câm.Rev.* –* Câmara* reverberante;*

CSI*

semiQintensivas;*

diferentes* tipos* de* substrato* (diferentes* densidades* e* porosidades);* %* MO* –* percentagem* de*

Câm.SA* –* Câmara* semiQanecóica;*

F*–*fachadas*verdes;*FD*–*fachadas*verdes*

matéria*orgânica*no*substrato;*w*(%)*–*teor*em*água*do*substrato;*V*–*presença*de*vegetação;*

Câm.A* –* Câmara* anecóica;* T.Imp.* –*

directas;* PVC* –* paredes* vivas* contínuas;*

%*AC*–*taxa*de*cobertura*da*vegetação*sobre*a*área*da*amostra;*Diferentes*espécies*–*diferentes*

Tubo*de*impedância;*(a)*–*adaptação*

PVM* –* paredes* vivas* modulares;* VD* –*

espécies*de*vegetação;*S*+*V*–*presença*simultânea*de*substrato*e*vegetação;*

à*norma.

–*

coberturas*

vasos*decorativos*interiores;**

!

Parâmetros%estudados:*

%

Tabela&16&&–&Estudos&que&ensaiaram&amostras&de&revestimento&verde&para&determinar&α,&em&função&de&diferentes&parâmetros&(continuação).&

Parâmetros*estudados*
Tipo*de*
revestimento*
Ano*
Esp.*de* Tipo*de* %* w*
%* Diferentes*
verde*
S**
V**
substrato* substrato* MO* (%)*
AC* espécies*
aplicável*

Outras*características*
do*sistema*

S*+*V*

Referência*

Ensaios*
Outras*
camadas*

**

**

**

**

**

X*

**

X*

**

*

**

Horoshenkov*et&al.* 2013*
PVM;*
X*
Piovesan*
2013* CE*(modular)* **
Yang*
2013* CSI;*FD;*PVM* X*
Yang*et&al.*

**
X*

X*
**

**
**

**
**

X*
X*

**
**

X*
X*

X*
X*

*
X*

**
**

X*

**

**

X*

X*

X*

X*

X*

*

**

**

Câm.Rev.*

Aleatória*

Aleatória*
ISO*354*
Normal* ISO*10534Q2*
(a)*ISO*
Aleatória*
9613Q1*
Aleatória*
ISO*354*

Ding*et&al.*

2013*

Asdrubali*et&al.*

2014*

Van*Renterghem*e*
2014*
Botteldooren*
Azkorra*et&al.*
2015*

C*;*PVM*

*

Método*

Incidência*

Norma*

**

T.Imp.*

Normal*

ISO*10534Q2*

**

T.Imp.*
Câm.Rev.*

Normal* ISO*10534Q4*
Aleatória*
ISO*354*

*

**

PVM*

X*

**

**

**

**

X*

X*

X*

X*

*

**

**

Câm.Rev.*
T.Imp.*

CE*

**

**

**

**

X*

**

**

**

X*

*

**

**

In>situ*

PVM*

**

**

**

**

**

**

**

**

X*

*

**

**

Connelly*e*
Hodsgon*

2015*

CE*

X*

X*

X*

X*

X*

X*

**

**

X*

*

**

**

Vinadé*
Lacasta*et&al.*

2015*
2016*

VD*
PVM*

**
**

**
**

**
**

**
**

**
**

**
**

**
**

**
**

X*
X*

*
*

**
**

**
**

Câm.Rev.*
Câm.A*
In>situ*
T.Imp.*
Câm.Rev.*
In>situ*

Thomazelli*et&al.*

2016*

PVC*

X*

**

**

**

**

X*

**

**

*X**

*

**

X*

Davis*et&al.*

2017*

PVM*

X*

*

*

*

*

X*

*

*

*

*

X*

Prisutova*et&al.*

2017*

F;*PVM*

*

*

*

*

*

X*

*

X*

*

*

*

ISO*354*

Aleatória*
Normal*

ASTM*
E1050Q98*

Aleatória*
Aleatória*

ISO*354*
Q*

Câm.Rev.*

Aleatória*

ISO*354*

X*

Câm.Rev.*

Aleatória*

**

T.Imp.*

Normal*

ISO*354*
(a)*ISO*
10534Q2*

M

Legenda:**Tipo%de%revestimento%verde:*

Ensaios:*

C*–*coberturas;*CE*–*coberturas*extensivas;*

S*–*presença*de*substrato;*Esp.*substrato*–*diferentes*espessuras*de*substrato;*Tipo*de*substrato*–*

Câm.Rev.* –* Câmara* reverberante;*

CSI*

semiQintensivas;*

diferentes* tipos* de* substrato* (diferentes* densidades* e* porosidades);* %* MO* –* percentagem* de*

Câm.SA* –* Câmara* semiQanecóica;*

F*–*fachadas*verdes;*FD*–*fachadas*verdes*

matéria*orgânica*no*substrato;*w*(%)*–*teor*em*água*do*substrato;*V*–*presença*de*vegetação;*

Câm.A* –* Câmara* anecóica;* T.Imp.* –*

directas;* PVC* –* paredes* vivas* contínuas;*

%*AC*–*taxa*de*cobertura*da*vegetação*sobre*a*área*da*amostra;*Diferentes*espécies*–*diferentes*

Tubo*de*impedância;*(a)*–*adaptação*

PVM* –* paredes* vivas* modulares;* VD* –*

espécies*de*vegetação;*S*+*V*–*presença*simultânea*de*substrato*e*vegetação;*

à*norma.

–*

coberturas*

vasos*decorativos*interiores;**

!

Parâmetros%estudados:*

%

4.2.2.1.%

Substrato%

!

A!maioria!dos!estudos!(Tabela!16)!indica!que!o!substrato!é!a!camada!que!mais!afecta!a!absorção!
sonora! de! um! sistema! de! revestimento! verde,! confirmando! a! discussão! do! capítulo! 3! da! presente!
dissertação.! Na! Figura! 42! podem! observarFse! as! variações! no! coeficiente! de! absorção! sonora! para!
amostras!ensaiadas!em!câmara!de!reverberação!com!e!sem!substrato,!observandoFse!a!maior!variação!
em!torno!dos!1250!Hz.!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!Figura'42'–'Resultados'de'α'do'ensaio'de'Thomazelli'et'al.'
(2016)'sobre'uma'parede'viva'contínua'

!
!

Figura'43'–'Comparação'entre' α'experimental'de'um'sistema'
com'substrato'e'os'resultados'teóricos'do'modelo'
de'DelanyJBazley'para'um'substrato.'Adaptado'de'
Davis'et'al.'(2017)'

!

No!estudo!de!Davis!et#al.!(2017),!a!medição!do!coeficiente!de!absorção!sonora!de!um!substrato!com!
espessura!média!de!10!cm!de!espessura!foi!comparada!aos!resultados!teóricos!previstos!pelo!modelo!
de! DelanyFBazley! (Delany! e! Bazley,! 1970)! para! materiais! absorventes! porosos! com! diferentes!
2

espessuras!(Figura!43).!Neste!estudo!foi!considerada!uma!resistividade!ao!fluxo!de!ar!de!64,9!kPa.s/m ,!
não! comprovada! experimentalmente.! Como! esperado,! os! modelos! são! mais! precisos! nas! altas!
frequências,!apresentando!grandes!variações!nas!frequências!mais!baixas.!
Nas!Figuras!44!a!46!são!apresentados,!a!título!ilustrativo,!os!resultados!de!estudos!experimentais!de!
cobertura! e! parede! verdes,! nos! quais! se! analisa! o! efeito! da! espessura' do' substrato.! Em! geral,! o!
aumento!da!espessura!conduz!ao!aumento!da!absorção!sonora,!em!particular!nas!frequências!mais!
baixas,!onde!a!variação!de!desempenho!é!maior.!Para!espessuras!acima!de!150!mm,!o!aumento!de!
absorção!sonora!não!é!garantido,!o!que!pode!ser!motivado!pela!alteração!das!condições!do!substrato!
devidas!à!maior!espessura.!
Os! estudos! da! Tabela! 16! mostram! que! a! absorção! sonora! é! mais! elevada! em! substratos! mais!
porosos!e!menos!densos.!Para!ilustrar!esta!conclusão,!pode!citarFse!o!estudo!de!Yang!et#al.!(2012)!no!
®

3

qual! se! ensaiou! uma! amostra! com! uma! mistura! de! substratos! da! empresa! Zinco ! (ρ! =! 1,02! g/cm b!
3

φ!=!0,34)!e!uma!amostra!composta!maioritariamente!por!material!calcário!(ρ!=!1,43!g/cm b!φ!=!0,12).!A!
primeira! amostra,! menos! densa! e! mais! porosa,! apresentou! absorção! sonora! superior! à! da! segunda!
amostra! acima! de! 200! Hz! (Figura! 41).! Noutro! estudo,! Horoshenkov! et# al.! (2013)! compararam! a!

!

!

®

absorção!sonora!de!uma!amostra!da!empresa!Canevaflor ,!à!base!de!fibra!!de!coco,!perlite!e!um!gel!
3

hidrofílico!polimérico!(ρ!=!0,25!g/cm b!porosidade,!φ,!entre!0,70!e!0,85),!com!uma!amostra!com!substrato!
3

à!base!de!argila!(ρ!=!1,28!g/cm b!0,26!<φ<!0,48).!Mais!uma!vez,!o!substrato!mais!leve!e!poroso!é!o!de!
maior!absorção!sonora!(Figura!47).!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Figura'44'–'Variação'do'coeficiente'de'absorção'sonora'para'diferentes'espessuras'da'camada'de'substrato'de'uma'cobertura'
!
verde'(entre'50'e'200'mm).'Adaptado'de'Connelly'e'Hodgson'(2015)'

!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Figura' 45' –' Variação' do' coeficiente' de' absorção' sonora' para'
!
diferentes'espessuras'da'camada'de'substrato'em'dois'
!
sistemas' de' cobertura' verde' ensaiados' por' Piovesan'
(2013).'
!

Figura' 46' –' Variação' do' coeficiente' de' absorção'
sonora' para' diferentes' espessuras' da'
camada' de' substrato' (entre' 50' e'
200'mm).'Adaptado'de'Yang'(2013)'

!
NoteFse!que!os!substratos!com!fibra!de!coco,!por!serem!mais!leves!e!porosos,!são!correntemente!
utilizados! em! paredes! vivas,! apresentando,! em! geral,! elevada! absorção! sonora! (Mandon,! 2011b!
Horoshenkov,!2011,!2013b!Yang,!2013b!Asdrubali!et#al.,!2014b!Azkorra!et#al.,!2015b!Thomazelli!et#al.,!
2016b!Davis!et#al.,!2017).!
Noutros!estudos,!Connelly!(2011)!e!Connelly!e!Hodgson!(2015),!além!de!testarem!seis!amostras!de!
substratos! diferentes,! mediram! também! a! absorção! sonora! dos! materiais! constituintes:! composto!
3

3

3

orgânico!(ρ!=!1,76!g/cm b!φ!=!0,73),!areia!(ρ!=!2,70!g/cm b!φ!=!0,37)!e!pedraFpomes!(ρ!=!2,00!g/cm b!
φ! =! 0,75).! Na! Figura! 48! são! sobrepostos! os! espectros! de! absorção! sonora! destes! materiais! com! a!
!

!

!

média!dos!substratos,!concluindoFse!que!o!desempenho!global!se!aproxima!do!comportamento!médio!
das!componentes!tendo!em!conta!a!sua!proporção!relativa!na!composição!final!do!substrato.!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Figura'
! 47' J' Comparação' entre' o' coeficiente' de'
absorção'sonora'de'dois'substratos'com'
!
densidade' e' porosidade' diferentes.'
!
Adaptado'de'Horoshenkov'et'al.'(2013)'

Figura'48'J'Comparação'entre'o'coeficiente'de'absorção'sonora'
médio'de'um'conjunto'de'substratos'ensaiados'e'de'
três' constituintes'(composto,'areia'e'pedraJpomes).'
Adaptado'de'Connelly'e'Hodgson'(2015)'

!
Os!mesmos!estudos!(Connelly,!2011b!Connelly!e!Hodgson,!2015)!mostram!que!a!absorção!sonora!
do!substrato!é!mais!elevada!para!maiores!percentagens'de'matéria'orgânica!(Figura!49).!A!mesma!
conclusão!poderia!ser!extraída!da!Figura!48,!onde!se!compara!o!desempenho!do!composto!orgânico,!
com! 32%! de! matéria! orgânica,! com! o! dos! constituintes! minerais! do! substrato.! Existem,! no! entanto,!
muito!poucos!trabalhos!de!investigação!sobre!o!efeito!da!percentagem!de!matéria!orgânica!na!absorção!
sonora,!pelo!que!não!é!possível,!nesta!fase,!garantir!que!os!resultados!de!Connelly!(2011)!e!Connelly!
e!Hodgson!(2015)!seriam!obtidos!também!noutros!substratos.!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
Figura'49'–'Variação'do'coeficiente'de'absorção'sonora'para'incidência'normal'com'a'percentagem'de'matéria'orgânica'do'
!
substrato.'Adaptado'de'Connelly'e'Hodgson'(2015)'

!

Uma!outra!temática!estudada!é!a!influência!do!teor'em'água!do!substrato!na!capacidade!de!absorção!
sonora!do!sistema.!Esta!característica!pode!ser!particularmente!relevante!nos!revestimentos!exteriores.!
!

!

Estudos!efectuados!em!Berlim!e!Bruxelas!revelam!que!as!coberturas!verdes,!por!exemplo,!podem!reter!
mais!de!60%!da!precipitação!anual!(Köhler!et#al.,!2001b!Mentens!et#al.,!2006).!O!teor'em'água!está!
directamente! relacionado! com! a! compactação! do! substrato,! a! qual! pode! ocorrer! no! momento! da!
instalação! e! ao! longo! do! tempo,! devido! ao! carregamento! e! à! acção! da! chuva! (Connelly,! 2011).! Os!
estudos!indicados!na!Tabela!16!mostram!que!o!aumento!da!retenção!de!água!nos!poros!do!substrato!
conduz!a!menor!absorção!sonora.!
A!título!ilustrativo,!apresentamFse!na!Figura!50!os!resultados!obtidos!por!Connelly!e!Hodgson!(2015),!
com!base!no!comportamento!médio!de!seis!amostras!de!substrato!testadas!em!tubo!de!impedância,!
para! a! variação! da! absorção! sonora! do! substrato! em! função! do! seu! teor! de! humidade! e! grau! de!
compactação.!Os!termos!ponto!de!murchidão!e!capacidade!de!campo!representam!o!teor!de!humidade!
volumétrica!mínimo!e!máximo!para!a!sobrevivência!da!planta,!respectivamente.!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Figura'50'–'Variação'do'coeficiente'de'absorção'sonora'para'incidência'normal'com'o'teor'de'humidade'e'compactação'
!
do'substrato.'Adaptado'de'Connelly'e'Hodgson'(2015)'

!

A!influência!do!grau!de!compactação!e!teor!volumétrico!de!água!do!substrato!na!sua!absorção!sonora!
também!foi!estudada!por!Horoshenkov!et#al.!(2011)!e!Yang!(2013).!As!Figuras!51!e!52!mostram!que!a!
presença!de!água!diminui!a!absorção!sonora,!observandoFse,!no!entanto,!que!nos!substratos!menos!
densos,!a!adição!de!água!levou!a!uma!redução!de!absorção!sonora!mais!acentuada!em!frequências!
médias!a!altas,!nos!substratos!estudados!por!Horoshenkov!et#al.!(2011),!e!em!frequências!baixas,!nos!
substratos!testados!por!Yang!(2013).!
!
!

3

!

ρ!=!1,26!g/cm !
φ!=!0,39!

!
!

3

!

ρ!=!0,25!g/cm !
φ!=!0,76!

!
!
!Figura'51'–'Variação'do'coeficiente'de'absorção'sonora'para'incidência'normal'com'o'teor'de'humidade'e'compactação'do'
substrato.'Adaptado'de'Horoshenkov'(2011)'
!
!
!

!

!

3

!

ρ!=!1,26!g/cm !
φ!=!0,39!

!
!

3

ρ!=!0,25!g/cm !
φ!=!0,76!

!
!
!

!
Figura'52'–'Variação'do'coeficiente'de'absorção'sonora'para'incidência'aleatória'com'o'teor'de'humidade'e'compactação'
do'substrato.'Adaptado'de'Yang'(2013)'
!
!

O!estudo!de!Yang!(2013)!permite!observar!a!influência!do!teor!em!água!de!forma!gradativa.!O!teor!
em!água!é!mais!importante!nos!substratos!mais!densos,!nos!quais!se!verifica!que!um!aumento!ligeiro!
do! teor! de! água! conduz! a! reduções! de! 5! a! 10%! do! coeficiente! de! absorção! sonora.! Quando!
praticamente!se!duplica!o!teor!de!água,!de!12,5!para!cerca!de!24%,!observaFse!uma!queda!da!absorção!
sonora!de!cerca!de!50%!nas!frequências!médias!a!altas.!Quando!a!camada!de!substrato!mais!denso!
está!quase!saturada,!as!variações!de!absorção!sonora!são!menos!significativas.!
Apesar! do! efeito! significativo! do! teor! em! água! no! desempenho! acústico! de! substratos! densos,! a!
dificuldade!de!infiltração!da!água!é!também!maior,!uma!vez!que!este!tipo!de!substratos!tem!porosidade!
mais!reduzida!e!menor!tamanho!efectivo!dos!poros!(Yang,!2013).!
4.2.2.2.%

Vegetação%

!

Os!resultados!experimentais!dos!estudos!referidos!na!Tabela!16!(Horoshenkov!et#al.,!2011b!Praag,!
2011b!Yang!et#al.,!2013b!Asdrubali!et#al.,!2014)!confirmam!que!a!maior!parte!da!absorção!sonora!está!
relacionada!com!a!presença!do!substrato,!e!não!com!a!presença!de!plantas.!Contudo,!os!elementos!
de!vegetação!podem!ter!influência!no!desempenho!de!absorção!sonora!dos!sistemas,!dependendo!da!
sua!área!de!cobertura!sobre!as!amostras,!das!características!da!folhagem!e!do!ângulo!de!incidência!
do!som!sobre!as!plantas.!
Com!o!aumento!da!percentagem'de'área'de'cobertura'das'plantas!(%!AC)!em!paredes!verdes,!
Wong! et# al.! (2010),! Yang! et# al.! (2013)! e! Asdrubali! et# al.! (2014)! observaram! uma! tendência! de!
crescimento!dos!valores!de!α!em!altas!frequências!(Figura!53!e!54).!Porém,!este!efeito!não!foi!linear!
nem!transversal!a!todas!as!espécies.!No!estudo!de!Asdrubali!et#al.!(2014),!por!exemplo,!verificouFse!
que!o!acréscimo!final!de!40!vasos!de!lágrimasFdeFbebé!gerou!uma!variação!do!coeficiente!de!absorção!
sonora!∆α!<!0,1!(entre!630!e!2500!Hz),!enquanto!que!o!mesmo!acréscimo!de!vasos!de!fetos!gerou!
∆α!≤!0,3!(aumento!mais!pronunciado!acima!de!500!Hz).!
As!características'morfológicas!das!plantas,!como!a!densidade!da!área!foliar!e!o!ângulo!dominante!
da!folha,!são!os!factores!que!mais!afetam!a!absorção!sonora!das!plantas!(Benkreira!et#al.,!2011b!Praag,!
2011b!Ding!et#al.,!2013).!As!espécies!de!plantas!sujeitas!a!ensaio!foram!muito!diversificadas.!A!maior!
parte! dos! estudos! consultados! analisa! amostras! de! vegetação! de! uma! única! espécie! vegetal.! No!
Anexo! I! apresentaFse! uma! lista! das! espécies! de! plantas! utilizadas! nestes! estudos.! Em! geral,! nos!
!

!

ensaios! realizados! com! incidência! aleatória! do! som,! a! presença! de! vegetação! motivou! um! maior!
crescimento!da!absorção!sonora!nas!frequências!mais!altas!(Wong!et#al.,!2010b!Asdrubali!et#al.,!2014b!
Thomazelli! et# al.,! 2016b! Davis! et# al.,! 2017).! Nos! ensaios! realizados! em! tubo! de! impedância,! os!
!

resultados! foram! mais! dispersos.! Asdrubali! et# al.! (2014)! referenciam! melhorias! de! 0,10 a! 0,20! nos!
coeficientes!de!absorção!sonora!abaixo!de!500!Hz!e!acima!de!1000!Hz.!Ding!et#al.!(2013)!concluiram!
que!as!folhas!tendem!a!diminuir!a!absorção!sonora!para!frequências!superiores!a!cerca!de!2000!Hz,!
não!tendo!um!efeito!significativo!abaixo!de!250!Hz.!
!
!
!
!
!
!
!
!
Figura'53'–'Variação'do'coeficiente'de'absorção'sonora'com'o'aumento'da'área'coberta'por'vegetação.'Efeito'ensaiado'
!
sobre' substrato' e' duas' espécies' de' planta' (lágrimasJdeJbebé,' à' esquerda,' e' fetos,' à' direita).' Adaptado' de'
!
Asdrubali'et'al.'(2014)'
!
!
!

!
!

!
!
!
!
!

Figura'54'–'Variação'do'coeficiente'de'absorção'sonora'com'o'aumento'da'área'coberta'por'vegetação.'Efeito'ensaiado'em'
!
três'espécies'de'plantas'(buxos,'à'esquerda;'azevinho,'ao'centro;'e'heras;'à'direita).'Adaptado'de'Yang'(2013)'
!

!

O!estudo!do!desempenho!acústico!do!substrato!ou!da!vegetação!efectuado!de!forma!isolada!tem!o!
objectivo!de!avaliar!o!contributo!de!cada!uma!destas!camadas!para!a!absorção!de!energia!sonora!do!
sistema.! No! entanto,! dada! a! relação! de! dependência! entre! substrato! e! vegetação,! é! necessário!
considerar! a! presença' simultânea' das' duas' camadas! no! revestimento! verde.! Na! Figura! 55!
sobrepõemFse!os!espectros!de!absorção!sonora!obtidos!em!três!estudos!em!parede!verde!(Wong!et#al.,!
2010b! Azkorra! et# al.,! 2015b! Thomazelli! et# al.,! 2016).! As! medições! de! Thomazelli! et# al.! (2016)! foram!
efectuadas!numa!parede!viva!sem!a!presença!das!camadas!de!substrato!e!vegetação.!Desta!forma,!
avaliouFse!o!efeito!atenuador!das!camadas!geotêxteis,!com!absorção!sonora!entre!0,5!e!0,7!acima!de!
1000!Hz.!Esta!foi!a!única!referência!consultada!que!realizou!testes!de!natureza!acústica!sobre!este!tipo!
de!painéis!de!jardim!vertical.!
!
!

!

!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
'
!

Figura'55'–'Variação'do'coeficiente'de'absorção'sonora'com'a'frequência'em'amostras'de'parede'viva'com'substrato'e'
vegetação.'
!

4.2.2.3.%

Restantes%camadas%

!

A! influência! das! restantes! camadas! de! revestimento! verde! foi! confirmada! nalgumas! campanhas!
experimentais!!por!Thomazelli!et#al.!(2016)!e!Praag!(2011).!Esta!última!autora!testou!dois!suportes!de!
parede! viva! modular,! em! câmara! de! reverberação:! um! sistema! fechado,! em! madeira,! e! um! suporte!
aberto,! com! recipientes! de! alumínio! (Figura! 56).! O! sistema! de! alumínio! apresentou! coeficientes! de!
absorção!inferiores!a!0,55!ao!longo!da!frequência,!uma!vez!que!se!tratava!de!um!sistema!aberto.!Pelo!
contrário,!a!estrutura!em!madeira!apresentou!valores!superiores!a!0,55!acima!de!250!Hz,!o!que!pode!
ser!justificado!pela!maior!espessura!dos!elementos!de!suporte!em!madeira.!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Figura'56'J'Paredes'vivas'modulares'ensaiadas'por'Praag'(2011).'Adaptado'de'Praag'(2011) '

Pittaluga!et#al.!(2011)!e!Piovesan!(2013)!testaram!diferentes!sistemas!de!cobertura!verde!(Anexo!II).!
Pittaluga!et#al.!(2011)!ensaiou!em!tubo!de!impedância:!uma!amostra!de!sistema!extensivo!com!cinco!
camadas!e!espessura!total!de!176!mmb!uma!amostra!de!sistema!semiFintensivo!com!seis!camadas!e!
espessura!total!de!328!mmb!e!uma!amostra!de!simulação!de!solo!natural!com!relvado,!para!referência,!
com!150!mm!de!espessura.!
A! Figura! 57! mostra! que! o! sistema! semiFintensivo! apresenta! maior! absorção! sonora,! o! que! pode!
deverFse!à!maior!espessura!da!camada!drenante,!mas!também,!como!se!observou!anteriormente,!à!
!

!

maior!espessura!do!substrato.!
Na! Figura! 58! apresentamFse! os! espectros! de! absorção! sonora! de! coberturas! verdes! extensivas!
testadas!por!Piovesan!(2013)!em!câmara!reverberante.!Piovesan!testou:!um!sistema!alveolar!simples!
(A),!com!4!cm!de!substratob!e!dois!sistemas!hexagonais,!com!4!(B)!e!6!cm!(C)!de!substrato,!com!as!
camadas! indicadas! na! Figura! 59! e! no! Anexo! II.! A! amostra! de! menor! espessura! de! substrato! (B)!
apresentou!os!menores!valores!de!absorção!sonora,!como!seria!de!esperar.!Contudo,!verificaFse!que!
a!diferença!de!absorção!entre!os!sistemas!de!espessura!total!diferente!(A!e!B)!é!maior!que!a!diferença!
entre!os!sistemas!que!variam!apenas!a!espessura!de!substrato!(B!e!C).!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
! Figura'57'J'Amostras'de'cobertura'verde'ensaiadas'por'
Pittaluga'et'al.'(2011):'sistema'extensivo'(A),'
!
!
!

semiJintensivo' (B)' e' solo' natural' (C).'
Adaptado'de'Pittaluga'et'al.'(2011)'

Figura'58'J'Amostras'de'cobertura'verde'ensaiadas'por'
Piovesan'(2013).'

!
!
!
!
!
!
!
!
Figura'59'J'Sistemas'de'cobertura'verde'testados'por'Piovesan'(2013).'Adaptado'de'Piovesan'(2013).'

!
!
!

4.2.2.4.%

Outras%características%de%influência%

!

Como!se!referiu!anteriormente,!a!absorção!sonora!de!revestimentos!verdes!pode!depender!ainda!de!
parâmetros!como!o!posicionamento!entre!módulos!ou!a!distância!entre!a!superfície!de!revestimento!e!
o!sistema!de!suporte.!
Smyrnova!et#al.!(2010)!mediu,!em!câmara!de!reverberação,!a!absorção!sonora!de!um!conjunto!de!
vasos'compostos!por!substrato!e!vegetação!arbustiva'próximos'e'afastados'entre'si.!Smyrnova!et#
al.!(2010)!observaram!o!aumento!da!absorção!com!a!proximidade!entre!vasos!(Figura!40),!mas!Davis!
!

!

et#al.!(2017)!registaram!o!efeito!contrário,!com!maior!absorção!sonora!em!módulos!dispersos!de!parede!
viva! do! que! em! módulos! próximos! (Figura! 60).! Este! efeito! foi! mais! evidente! quando! a! área! total!
(incluindo!as!superfícies!laterais!dos!módulos)!foi!contabilizada!no!cálculo!dos!coeficientes!de!absorção!
sonora.!
!

!
!
!
!
!
!
!
!

Figura'60'J'Comparação'de'α'de'módulos'dispersos'e'próximos'entre'si,'considerando'apenas'a'área'de'superfície'superior'
!
da'amostra'(à'esquerda)'ou'considerando'a'superfície'exposta'total'da'amostra'(à'direita).'Adaptado'de'Davis'et'
!
al.'(2017)'
!
!

Davis!et#al.!(2017)!constataram!ainda!que!o!distanciamento'entre'os'módulos'e'a'superfície'de'
suporte'pode!aumentar!a!absorção!sonora!em!baixas!e!altas!frequências!(Figura!61).!Thomazelli!et#al.!
(2016)! ensaiou! uma! amostra! de! parede! viva! contínua! directamente! sobre! o! suporte! e! com! uma!
estrutura! que! conferia! um! espaçamento! de! 2! cm! ao! suporte,! tendo! obtido,! nesta! situação,! maior!
absorção!sonora!abaixo!doa!630!Hz.!
!
!
!
!
!
!
!
!
Figura'61'J'Comparação' de'α'de'módulos'ensaiados'no'chão'e' com' um'afastamento'de'10'cm'do'chão,'para'amostras'
!
afastadas'entre'si'(à'esquerda)'e'para'amostras'juntas'(à'direita).'Adaptado'de'Davis'et'al.'(2017)'

!

4.2.3.' Resumo'conclusivo'
!
A!investigação!sobre!a!absorção!sonora!de!revestimentos!verdes!tem!sido!efectuada!em!três!escalas:!
edifício,!rua!e!área!urbana.!No!caso!das!áreas!urbanas!ou!das!suas!ruas,!os!métodos!experimentais!
são! utilizados! fundamentalmente! para! calibração! local! de! modelos! numéricos! extensos.! Assim,! os!
testes! experimentais! para! avaliação! da! absorção! sonora! de! soluções! de! revestimento! verde! são!
executados! à! escala! do! edifício,! com! diferentes! resultados! em! função! da! tipologia! do! revestimento!
testado!e!das!respectivas!características!construtivas!e!dos!materiais.!Na!Tabela!17!representaFse!a!

!

!

influência!destas!características!de!uma!forma!qualitativa,!com!base!nos!estudos!consultados.!
!

Tabela'17'–'Representação'qualitativa'sobre'a'influência'de'diferentes'parâmetros'no'desempenho'acústico'dos'revestimentos'
verdes'(resultados'baseados'nos'ensaios'de'outras'referências).'

!

Parâmetros!estudados!

!

!

!

Absorção!sonora!

Coberturas!verdes! Paredes!verdes!
!
!
Presença!de!substrato!
!
Esp.!de!substrato!
!
Tipo!de!substrato!
!
%!MO!
!
F!
w!(%)!
!
Presença!de!vegetação!
!
Cobertura!(%)!
F!
!
Escolha!das!espécies!
!
Presença!de!substrato!e!vegetação!
!
Outras!camadas!
!
!
!

Outras!
características!do!
sistema!

!
!

!

!
Os! resultados! obtidos! experimentalmente! para! o! substrato! confirmam! as! hipóteses! discutidas! nas!
secções!3.2.3!e!3.3.3,!indicando!que!é!a!camada!de!maior!influência!na!absorção!sonora!do!sistema,!
a!qual!aumenta!com!a!porosidade!e!diminui!com!o!grau!de!compactação.!
A!influência!da!vegetação!na!absorção!sonora!de!um!sistema!de!revestimento!verde!dependeu!da!
sua! área! de! cobertura,! da! área! da! sua! folhagem! e! do! ângulo! de! incidência! do! som,! com! variações!
significativas!para!diferentes!espécies!de!vegetação.!
O!aumento!da!distância!entre!o!revestimento!verde!e!a!superfície!também!contribuiu,!em!geral,!para!
melhorar!o!seu!desempenho!acústico.!
Apesar! destas! conclusões! principais! e! de! carácter! geral,! os! resultados! do! conjunto! dos! diferentes!
estudos!analisados!foram!muito!dispersos!(Anexo!III).!
Para! facilitar! a! análise! do! conjunto! de! estudos! consultados,! apresentamFse! na! Figura! 62! os!
histogramas!com!os!indicadores!NRC!correspondentes!a!cada!espectro!de!absorção!sonora.!No!caso!
dos!ensaios!efectuados!em!tubo!de!impedância,!NRC!foi!aproximado!para!a!banda!de!frequências!de!
terços!de!oitava!de!1600!Hz,!uma!vez!que!não!existiam!resultados!disponíveis!para!a!banda!de!oitava!
de!2000!Hz!na!maioria!dos!estudos.!
ConstatouFse!que,!na!maior!parte!dos!casos,!NRC!é!superior!a!0,50,!surgindo,!no!entanto,!situações!
com! NRC! muito! reduzido.! Os! valores! de! NRC! superiores! à! unidade! constituem,! como! referido!
anteriormente,!um!erro!devido!à!subavaliação!da!área!exposta!de!revestimento.!
!
!
!
!
!
!

!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Figura'62'–'Tratamento' dos'resultados'de'absorção'sonora'obtidos' nos'estudos' consultados.'À'esquerda,' histogramas'dos'
indicadores'NRC'em'ensaios'de'incidência'aleatória'e,'à'direita,'histogramas'da'média'de'α'para'250'Hz,'500'Hz,'
1000'Hz'e'1600'Hz'em'ensaios'de'incidência'normal.#

!

!

!

4.3.' ESTUDOS'SOBRE'O'ISOLAMENTO'SONORO'DE'REVESTIMENTOS'VERDES '
4.3.1.' Parâmetros'controladores'do'isolamento'sonoro'
!
O! número! de! estudos! sobre! o! potencial! de! isolamento! sonoro! de! revestimentos! verdes! é! mais!
reduzido!que!o!número!de!estudos!sobre!a!absorção!sonora!destes!revestimentos.!
Algumas! pesquisas,! como! as! de! Pal! et# al.! (2000)! ou! Pudjowati! et# al.! (2013),! evidenciaram! a!
capacidade!de!isolamento!sonoro!de!um!alinhamento!ou!agrupamento!de!árvores,!o!que!constitui,!no!
entanto,! um! sistema! de! escala! muito! superior! à! analisada! na! presente! dissertação.! O! Instituto! do!
Ambiente!(2004)!indica!que!a!eficácia!de!uma!barreira!de!vegetação!natural!(apenas!as!plantas)!é!muito!
reduzida,!uma!vez!que!são!necessários!pelo!menos!cerca!de!10!metros!de!densa!vegetação!para!que!
se! observe! uma! redução! de! 1! dB(A).! Também! os! estudos! de! isolamento! sonoro! através! de! sebes,!
como!o!de!Horoshenkov!et#al.!(2012),!não!foram!tomados!em!consideração!na!presente!dissertação.!
Um!desses!estudos!foi!desenvolvido!por!Azkorra!et#al.!(2015),!que!comparou!o!isolamento!sonoro!de!
um!revestimento!de!parede!viva!modular!com!substrato!de!fibra!de!coco,!sem!parede!de!base!(suporte),!
com!o!isolamento!sonoro!de!outras!soluções!construtivas!(Figura!63).!Como!esperado,!o!isolamento!
sonoro!do!revestimento!verde!é!muito!reduzido,!devido!à!sua!massa!reduzida!e,!principalmente,!devido!
à!existência!de!aberturas!ou!caminhos!de!passagem!sonora!(sistema!aberto!e!estanque).!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!Figura'63'–'Comparação'entre'o'coeficiente'de'redução'sonora'(R)'de'uma'parede'verde'e'de'outras'soluções'construtivas'
comuns.'Adaptado'de'Azkorra'et'al.'(2015)'

!

!

Como!referido!anteriormente,!a!medição!do!isolamento!sonoro!de!elementos!de!construção!pode!ser!
efectuada!por!métodos!normalizados!em!laboratório!ou!in)situ.!No!entanto,!foram!identificados!estudos!
sobre! o! isolamento! sonoro! de! elementos! de! construção! com! revestimentos! verdes! que! envolveram!
procedimentos! experimentais! não! normalizados! (Tabela! 18).! Os! restantes! estudos,! referidos! em!
seguida,!recorreram!a!ensaios!normalizados.!
!
!
!
!

!

!

Tabela'18'J'Estudos'que'executaram'ensaios'não'normalizados'de'isolamento'sonoro.'

Referência! Ano!

Local!

Lagström! 2004!

Malmo,!
Suécia!

Connelly!e!
2008!
Hodgson!

Connelly! 2011!

Tipo!de!
revestim.!

Contexto!do!local!de!estudo!

CE!

cabina!móvel,!com!cobertura!leve!e!
extensiva!de!2,6m!x!7m!!
3!coberturas!de!4,8m!x!6,8m,!com!
estrutura!em!madeira:!2!coberturas!
com!vegetação!sedum!(55%!e!63%!
de!cobertura)!e!1!cobertura!de!
referência,!sem!vegetação!
8!módulos!de!cobertura!de!4m2:!7!
com!vegetação!e!1!de!referência,!
sem!vegetação!

!

2!coberturas!de!3,56m!x!4,46m,!com!
estrutura!em!metal!leve!

!

8!sistemas!de!parede!verde!
F!
instalados!em!paredes!de!4!x!8!x!0,3!
(treliça);!
m,!com!diferentes!espécies!de!
PVM!
plantas!e!espessuras!de!substrato!

!

CE!;!CSI!
Vancouver,!
Canadá!

Connelly!e!
2013!
Hodgson!
Wong!et'
HortPark,!
2010!
al.!
Singapura!

Esquema!de!
ensaio!
!

CE!

CE!

!

Imagens!
!

!
!

!

!

Legenda:!!!CE!–!cobertura!extensiva;!CSI!–!cobertura!semigintensiva;!F!–!fachada!verde;!PVM!–!parede!verde!modular.!
!

Em!sistemas!de!vegetação!verticais,!o!máximo!índice!de!redução!sonora!ponderado!foi!obtido,!em!
laboratório,!por!Azkorra!et#al.!(2015),!com!!" !=!15!dB.!Nos!restantes!ensaios,!realizados!in)situ,!o!índice!
de! isolamento! sonoro! não! excedeu! 10! dB.! Nas! medições! in)situ! de! Wong! et# al.! (2010),! a! redução!
sonora!em!sistemas!de!vegetação!vertical!foi!mais!elevada!em!frequências!baixas!a!médias!(na!ordem!
de! 5! a! 10! dB),! devido! ao! efeito! absorvente! do! substrato,! e! menor! em! altas! frequências! (a! partir! de!
800!Hz),!devido!à!dispersão!da!vegetação.!Como!esperado!para!sistemas!acústicos!compostos,!como!
por!exemplo!os!sistemas!duplos,!Pérez!et#al.!(2016)!concluíram!que!uma!camada!de!vegetação!de!20!
a!30!cm!de!altura,!ela!própria!pouco!isolante,!poderia!ampliar!o!efeito!de!isolamento!acústico!em!apenas!
1!a!3!dB!numa!parede!viva!ou!numa!fachada!verde.!
Nas!coberturas!verdes,!em!geral,!verificaramFse!reduções!dos!níveis!de!pressão!sonora!até!15!dB!
em!frequências!baixas,!entre!5!a!20!dB!em!frequências!médias!e!reduções!tendencialmente!superiores!
a!20!dB!nas!frequências!mais!elevadas!(Lagström,!2004b!Connelly!e!Hodgson,!2008,!2013b!Connelly,!
2011).!
!

!
!

!

!

Tabela&19&)&Estudos&que&ensaiaram&amostras&de&revestimento&verde&para&determinar&o&índice&de&redução&sonora,&em&função&de&diferentes&parâmetros.&

Referência*

Ano*

Tipo*de*
revestimento*
Esp.*de* Tipo*de*
%*
w*
%* Diferentes*
verde*aplicável* S** substrato* substrato* MO* (%)* V** AC* espécies*

Outras*características*do*
sistema*

**
Ensaio*

**
Norma*

ESI*
ESE*

(a)*ISO*
15186S1*

ESI*
ESE*

(a)*ISO*
15186S1*

*

Connelly*e*
Hodgson*

2008*

CE*;*CSI*

X*

X*

**

**

X*

X*

**

**

X*

Connelly*

2011*

CE*

X*

X*

**

**

X*

X*

**

**

X* **

Galbrun*e*Scerri*

2017*

CE*

X*

X*

X*

**

X*

X*

**

**

X*

X*

*ISI*

ISO*
10140S2*;*
ISO*3382S2*

Wong*et&al.*

2010*

F*(treliça);*PVM*

**

X*

**

**

**

**

X*

X*

X*

**

ESE*

S*

Connelly*e*
Hodgson*

2013*

CE*

**

X*

**

**

X*

**

X*

X*

X*

**

ESI*
ESE*

(a)*ISO*
15186S1*

Lagström*

2004*

CE*

**

**

**

**

**

**

**

**

X*

**

ESI*

S*

Pérez*et&al.*

2016*

F*(treliça);*PVM*

**

**

**

**

**

X*

X*

**

X*

**

ISI*

ISO*140S5*

Azkorra*et&al.*

2015*

PVM*

**

**

**

**

**

**

**

**

X*

**

ISI*

ISO*
10140S2*

Legenda:**Tipo%de%revestimento%verde:*
CE*

–*

coberturas*

**

Parâmetros%estudados:*

Ensaios:*

extensivas;*

S* –* presença* de* substrato;* Esp.* substrato* –* diferentes* espessuras* de* substrato;* Tipo* de*

ESE* –* ensaio* entre* dois* espaços*

CSI* –* coberturas* semiSintensivas;*

substrato* –* diferentes* tipos* de* substrato* (diferentes* densidades* e* porosidades);*

exteriores;*ESI*–*ensaio*entre*um*espaço*

F* –* fachadas* verdes;* PVM* –* paredes*

%*MO*–*percentagem*de*matéria*orgânica*no*substrato;*w*(%)*–*teor*em*água*do*substrato;*

interior*e*um*espaço*exterior;*ISI*–*ensaio*

vivas*modulares;*

V*–*presença*de*vegetação;*%*AC*–*taxa*de*cobertura*da*vegetação*sobre*a*área*da*amostra;*

entre*

*

Diferentes* espécies* –* diferentes* espécies* de* vegetação;* S* +* V* –* presença* simultânea* de*

(a)*–*adaptação*à*norma.

*

substrato*e*vegetação;*

*

!

S*+*V*

Parâmetros*estudados*

%

compartimentos*

interiores;*

4.3.1.1.%

Substrato%

!

Verificou*se,!em!todos!os!estudos,!que! a!presença!de!substrato!foi!relevante!na!redução!de!ruído!
registada,!não!tendo!o!tipo%de%substrato!surgido!como!um!factor!significativo.!Galbrun!e!Scerri!(2017)!
obtiveram!curvas!similares!e!valores!de!!" !idênticos!para!o!solo!compactado!e!não!compactado!de!
uma!cobertura!(Figura!64).!Os!autores!consideram!que,!embora!a!massa!volúmica!do!material!tivesse!
3

3

aumentado!após!a!compactação!(de!600!kg/m !para!1000!kg/m ),!a!sua!massa!superficial!permaneceu!
inalterada.!Os!resultados!sugerem!ainda!que!outras!propriedades!afectadas!pela!compactação,!como!
a!porosidade!e!o!índice!de!vazios,!não!influenciam!as!propriedades!de!isolamento!sonoro!do!substrato.!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Figura'64'*'Efeito'da'compactação'do'substrato'no'índice'
!
de'redução'sonora.'Adaptado'de'Galbrun'e'
!
Scerri'(2017)

!

Figura' 65' *' Efeito' do' aumento' da' espessura' de' substrato' no'
índice'de'redução'sonora.'Adaptado'de'Connelly'e'
Hodgson'(2013)

O!aumento!da!espessura%do%substrato!aumenta!a!massa!do!sistema,!conduzindo!ao!aumento!do!
isolamento! sonoro.! No! caso! das! coberturas,! o! aumento! da! massa! de! substrato! contribui!
simultaneamente! para! o! carregamento! da! cobertura,! proporcionando! ainda! um! amortecimento!
adicional!(Connelly,!2011).!
Nos!ensaios!de!Galbrum!e!Scerri!(2017),!verificou*se!um!aumento!do!isolamento!sonoro!de!1!dB!por!
cada! aumento! de! espessura! de! 8! mm,! obtendo*se,! para! um! aumento! de! espessura! de! 25! mm,!
∆!" !=!3!dB.!
No!entanto,!para!Connelly!e!Hodgson!(2013),!com!o!aumento!gradual!da!espessura!em!25!mm,!∆!" !
foi! de! apenas! 1! dB! em! baixas! frequências! e! 4! dB! em! frequências! médias! (Figura! 65).! Para! um!
incremento!de!50!mm!à!espessura!inicial!de!substrato,!∆!" !aumentou!5,!11!e!25!dB!nas!gamas!de!
frequências!baixas,!médias!e!altas,!respectivamente.!
As!pesquisas!de!Connelly!e!Hodgson!(2008,!2013)!indicaram!que!a!lei!da!massa!não!é!um!modelo!
adequado!para!descrever!o!isolamento!sonoro!de!sistemas!de!cobertura!verde.!No!estudo!de!Connelly!
e!Hodgson!(2008),!a!redução!sonora!medida!em!campo!difuso!foi!inferior!às!previsões!da!lei!da!massa!
nas!bandas!de!frequências!entre!125!e!1000!Hz.!Além!disso,!a!recuperação!do!índice!de!isolamento!
sonoro!na!região!de!coincidência!situou*se!entre!12!e!18!dB!por!oitava,!o!que!é!significativamente!mais!
íngreme!do!que!a!inclinação!de!9!dB!por!oitava!prevista!pela!lei!da!massa.!
O!teor%em%água!do!substrato!não!afectou!de!forma!significativa!o!isolamento!sonoro!nos!ensaios!de!

!
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Galbrun!e!Scerri!(Figura!66).!Também!Connelly!e!Hodgson!(2013)!obtiveram!resultados!idênticos,!tendo!
concluído,! mais! uma! vez,! que! os! modelos! existentes! para! o! cálculo! do! isolamento! sonoro! não!
descrevem!adequadamente!o!potencial!efeito!do!teor!de!água!do!substrato.!De!forma!oposta,!Grant!et#
al.!(2003)!referem!diferenças!de!atenuação!de!10!dB!entre!amostras!de!vegetação!em!estado!seco!e!
molhado.!
!
!
!
!
!
!
!
!
Figura'66'–'Efeito'do'teor'em'água'do'substrato'no'índice'de'redução'sonora.'Adaptado'de'Galbrun'e'Scerri'(2017)

!
!

4.3.1.2.%

Vegetação%

!

No!que!respeita!à!vegetação,!Galbrun!e!Scerri!(2017)!indicam!que!o!tipo%de%plantas!não!aparenta!
ser!significativo!para!o!isolamento!sonoro.!O!seu!contributo!reside!sobretudo!na!absorção!e!reflexão!
do! som! incidente.! Contudo,! Connelly! e! Hodgson! (2013)! indicam! que! grandes! raízes! e! bolbos!
conduziram!a!maior!atenuação!sonora!do!que!plantas!rasteiras!(sedums).!
Na! Figura! 67,! Pérez! et# al.! (2016)! comparam! o! índice! de! redução! sonora!#$%,'( ! ! medido! em! duas!
paredes!verdes:!uma!fachada!verde!(sem!substrato!na!superfície)!e!uma!parede!viva!modular!(com!
substrato),!chegando!a!conclusões!semelhantes!às!de!Wong!et#al.!(2010).!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Figura'67'*'Índice'de'redução'sonora'D2m,nt'de'uma'fachada'verde'e'de'uma'parede'viva.'Medições'para'vegetação'com'e'
!
sem'folhagem'(gráficos'à'esquerda'e'à'direita,'respectivamente).'Adaptado'de'Pérez'et'al.'(2016)'
!

Pérez! et# al.! (2016)! dividem! os! espectros! obtidos! em! três! regiões.! Na! primeira! região,! o! índice! de!
redução!sonora!aumenta!por!acção!do!substrato,!atingindo!um!pico!em!torno!de!800!Hz.!Na!segunda!
região,!ocorre!uma!redução!da!capacidade!de!isolamento!sonoro!até!cerca!de!2000!Hz!devida!ao!efeito!

!
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conjunto!do!sistema,!com!concentração!da!energia!sonora!junto!à!superfície!por!reflexão!e!dispersão!
do! som! sob! a! vegetação.! Na! terceira! região,! acima! de! 2000! Hz,! o! aumento! da! capacidade! de!
isolamento!sonoro!deve*se!à!dispersão!do!som!por!parte!da!vegetação.!
A!fachada!verde!apresentou!um!espectro!mais!irregular!e!os!valores!de!#$%,'( !foram!superiores!em!
baixas! frequências.! A! parede! viva! registou! o! maior! valor! de! #$%,'( ! (a! 800! Hz)! e! apresentou! maior!
potencial!de!isolamento!em!altas!frequências.!
Esta! possibilidade! tem! por! base! a! relevância! da! biomassa! no! isolamento! ao! ruído! de! tráfego!
rodoviário! proporcionado! pelos! alinhamentos! de! árvores,! junto! às! estradas.! Ao! nível! das! folhas,! a!
densidade% de% vegetação% que% cobre% a% superfície% de% um% revestimento,! bem! como! o! ângulo% de%
incidência!sonora!na!folhagem,!podem!influenciar!a!atenuação!do!som,!como!referido!anteriormente,!
mas!não!de!modo!significativo!(Pérez!et#al.!(2016).!
!
!

4.3.1.3.%

Restantes%camadas%e%outras%características%de%influência%

!

As!restantes!camadas!dos!revestimentos!verdes!também!terão!um!contributo!no!isolamento!sonoro.!
De! facto,! os! sistemas! de! múltiplas! camadas! tiram! partido! da! dissipação! da! energia! sonora! entre!
materiais,!o!que!pode!aumentar!o!amortecimento!e,!potencialmente,!reduzir!o!efeito!de!coincidência!
(Galbrun!e!Scerri,!2017).!
Para!estudar!o!contributo!da!camada!de!drenagem,!Galbrun!e!Scerri!(2017)!testaram!três!amostras!
2

de!cobertura!verde:!uma!com!membrana!de!drenagem!sintética!(densidade!superficial!de!0,9!kg/m )h!
2

outra!com!camada!de!drenagem!constituída!por!cascalho!(densidade!superficial!de!53!kg/m )h!e!outra!
2

com!camada!de!drenagem!constituída!por!seixos!(densidade!superficial!de!49,5!kg/m ).!Na!Figura!68!
podem!observar*se!os!índices!de!isolamento!sonoro!obtidos!para!estas!amostras.!Contrariamente!às!
expectativas,!as!camadas!de!drenagem!de!maior!densidade!superficial!não!proporcionaram!sempre!o!
índice!de!redução!sonora!mais!elevado!na!região!do!espectro!controlada!pela!massa.!
Os!mesmos!autores!concluíram!a!importância!da!introdução!de!um!espaço%de%ar!para!aumentar!o!
isolamento! sonoro! de! uma! cobertura! leve! e! extensiva! (Figura! 69).! Pérez! et# al.! (2016)! chegaram! a!
conclusões!semelhantes!em!relação!às!paredes!vivas.!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Figura'68'*'Variação'do'índice'de'redução'sonora'com'o'tipo'
de'camada'de'drenagem.'Adaptado'de'Galbrun'
!
e'Scerri'(2017)'
!

!

Figura' 69' *' Variação' do' índice' de' redução' sonora' para' um'
afastamento' entre' o' sistema' de' revestimento'
verde' e' a' superfície' de' suporte.' Adaptado' de'
Galbrun'e'Scerri'(2017)'
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4.3.2.% Resumo%conclusivo%
!
O! potencial! de! isolamento! sonoro! de! sistemas! de! revestimento! verde! varia! consoante! o! tipo! de!
revestimento! em! causa.! Na! Tabela! 20! apresentam*se,! de! uma! forma! qualitativa,! as! conclusões!
extraídas!dos!estudos!consultados!relativamente!à!influência!dos!diversos!parâmetros!analisados!no!
isolamento!sonoro!dos!sistemas!de!revestimento!verde.!Note*se!que!o!número!de!referências!sobre!o!
isolamento! sonoro! de! revestimentos! verdes! corresponde! apenas! a! um! quarto! do! número! total! de!
estudos! consultados! neste! capítulo,! sendo! portanto! insuficientes! para! se! obterem! conclusões! mais!
sustentadas.!
!

Tabela'20'–'Representação'qualitativa'sobre'a'influência'de'diferentes'parâmetros'no'isolamento'acústico'dos'revestimentos'
verdes'(resultados'baseados'nos'ensaios'de'outras'referências).'

!

!

!

!

!

Parâmetros!estudados!

!

Presença!de!substrato!
Esp.!de!substrato!
Tipo!de!substrato!
%!MO!
w!(%)!
Presença!de!vegetação!
Cobertura!(%)!
Escolha!das!espécies!
Presença!de!substrato!e!vegetação!
Outras!camadas!

Absorção!sonora!
Coberturas!
verdes!

Paredes!
verdes!

Isolamento!sonoro!
Coberturas!
verdes!

Paredes!
verdes!

!

!
!
!
!

!

!
*!

*!

!

!
!
*!

!
!
*!
!
!
!

!

!
!

!

!

Outras!
características!
do!sistema!

!

*!

!

!

!

!
Os! resultados! obtidos! experimentalmente! para! o! substrato! suportam! as! hipóteses! discutidas! nas!
secções!3.2.3!e!3.3.3,!concluindo*se!que!o!aumento!da!sua!massa!conduz!ao!aumento!do!isolamento!
sonoro.! A! vegetação! parece! contribuir! de! forma! pouco! relevante! para! o! isolamento! sonoro! de!
revestimentos!verdes.!O!aumento!da!distância!entre!o!revestimento!verde!e!a!superfície!de!suporte,!
em!particular!através!de!um!espaço!de!ar,!contribuiu!para!melhorar!o!desempenho!acústico.!
!
!

!
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5.% PROPOSTA%DE%PROCEDIMENTO%PARA%ENSAIOS%IN@SITU%
Um!dos!objectivos!da!presente!dissertação!é!definir!um!procedimento!de!ensaio!experimental!
para!avaliação!laboratorial!ou!in)situ!da!absorção!e!do!isolamento!sonoro!de!revestimentos!verdes.!
Tal!procedimento!deve!ter!por!base!os!conhecimentos!adquiridos!sobre!o!desempenho!acústico!
deste! tipo! de! revestimentos! e! sobre! os! principais! parâmetros! de! controlo! do! desempenho,! bem!
como!a!experiência!adquirida!por!diferentes!autores!na!condução!de!campanhas!experimentais!
com! este! tipo! de! sistemas.! Assim,! inicialmente,! serão! discutidas! as! principais! dificuldades!
associadas! às! campanhas! experimentais! e! justificadas! as! opções! tomadas.! Em! seguida,! serão!
descritos! os! procedimentos! de! ensaio! propostos! para! determinar! a! capacidade! de! absorção! e!
isolamento! sonoro! de! revestimentos! verdes! a! estudar! em! trabalhos! futuros! no! IST.! Os! métodos!
propostos!deverão!ser!testados!e!poderão!estar!sujeitos!a!alterações.!
!

5.1.% DIFICULDADES% ASSOCIADAS% ÀS% CAMPANHAS% EXPERIMENTAIS% E% JUSTIFICAÇÃO%
DAS%OPÇÕES%DE%ENSAIO %

Os!parâmetros!de!análise!que!possibilitam!a!utilização!de!apenas!uma!amostra!nos!ensaios!são:!
presença!de!substrato!e/ou!vegetaçãoh!teor!em!águah!afastamento!entre!módulosh!e!afastamento!
à!superfície!de!suporte.!Contudo,!devem!ser!sempre!garantidos!os!ensaios!suficientes!para!obter!
boas! condições! de! repetibilidade! e! reprodutibilidade.! Para! testar! cada! um! dos! restantes!
parâmetros!estudados,!é!necessário!ensaiar!pelo!menos!duas!amostras!que!difiram!apenas!num!
parâmetro:!espessura!do!substratoh!tipo!de!substrato!(porosidade!e!%!MO)h!espécies!de!plantash!
%!ACh!composição!das!restantes!camadash!e!diferentes!tipologias!de!revestimento!verde.!Porém,!
dada! a! necessidade! de! um! elevado! número! de! recursos! materiais! e! os! consequentes! custos!
envolvidos,!pode!ser!difícil!reunir!condições!para!realizar!ensaios!com!todas!estas!amostras.!
Para! testar! o! desempenho! acústico! de! paredes! vivas! modulares,! coberturas! castanhas! e!
coberturas! verdes! extensivas! (ou! semi*intensivas,! dependendo! da! espessura! de! substrato! e!
vegetação!testadas)!pode!definir*se!uma!base!para!a!amostra!que!consiste!num!conjunto!de!vasos!
ou! recipientes! com! espessura! mínima! de,! por! exemplo,! 8,5! cm! de! substrato.! Nos! vasos,! serão!
adicionados! substrato! orgânico,! água! e! vegetação.! Uma! outra! base! de! amostra! consiste! nos!
painéis!impermeável!e!geotêxtil!de!uma!parede!viva!contínua.!Nas!bolsas!do!painel!geotêxtil,!será!
adicionado!substrato!leve!(uma!mistura!de!fibra!de!coco,!por!exemplo),!vegetação!apropriada!e!
água.! Uma! vez! que! os! materiais! que! compõem! esta! amostra! são! de! mais! difícil! aquisição! e!
envolvem! maiores! custos,! a! utilização! desta! amostra! é! considerada! opcional.! Contudo,! esta!
amostra! permitirá! percepcionar! diferenças! de! propagação! sonora! entre! os! dois! tipos! de! parede!
viva,!o!que!não!é!feito!em!nenhuma!das!referências!consultadas.!
A!limitação!dos!ensaios!aos!sistemas!indicados!acima!resulta!das!dificuldades!associadas!aos!
outros!sistemas!de!revestimento!verde.!Para!simular!o!comportamento!acústico!de!uma!cobertura!
intensiva,!o!volume!de!amostra!teria!de!ser!muito!grande.!Nas!fachadas!verdes,!o!transplante!de!

!
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plantas!trepadeiras!para!um!ambiente!novo!poderia!trazer!consequências!sobre!a!sua!subsistência!
(“Dicas!para!Plantar!Trepadeiras”,!2012).!A!colocação!no!pavimento!de!fachadas!verdes!indirectas!
modulares,!para!efeitos!de!teste,!aumenta!o!risco!de!verter!substrato.!
O!equipamento!de!ensaio!necessário!consiste:!numa!fonte!sonora!e!amplificador,!para!a!criação!
e!amplificação!de!ruídoh!pelo!menos!3!microfones,!para!detectar!o!som!em!diferentes!posiçõesh!
analisador!de!frequênciash!a!amostra!e!respectivos!materiais!de!auxílio!à!sua!montagem!(pás,!fita!
métrica,!esquadro,!recipiente!graduado,!ripas!de!madeira,!escadote,!entre!outros).!
Para!o!local!de!ensaio,!a!determinação!da!absorção!sonora!requer!a!utilização!de!apenas!um!
espaço,!ao!passo!que!a!determinação!do!isolamento!sonoro!implica!a!utilização!de!dois!espaços!
adjacentes.!
Para! o! estudo! da! absorção! sonora! das! amostras! opta*se! por! seguir! a! metodologia! da! norma!
ISO! 354:! 2003! (ensaio! em! câmara! de! reverberação).! O! procedimento! laboratorial! normalizado!
facilita!a!comparação!dos!resultados!com!os!de!outras!referências!que!tenham!utilizado!a!mesma!
metodologia.!Além!disso,!permite!testar!maior!variedade!de!parâmetros!do!que!se!se!realizasse!
um!ensaio!in)situ,!em!que!as!propriedades!de!um!revestimento!verde!estão!definidas!à#priori.!!
Em!ensaios!in)situ,!seria!útil,!embora!não!seja!fácil,!realizar!campanhas!experimentais!em!vários!
locais! de! instalação! de! revestimentos! verdes,! antes! e! após! instalação.! A! médio! prazo,! a!
congregação! destes! resultados! permitiria! completar! a! base! de! dados! reunidos! na! presente!
dissertação! e! precisar! o! impacto! de! atenuação! acústica! proporcionado! por! este! tipo! de!
infra*estruturas.!
A!preferência!do!ensaio!em!câmara!de!reverberação!sobre!o!ensaio!em!tubo!de!impedância!está!
relacionada! com! a! representatividade! de! um! revestimento! verde! na! área! amostral.! Como! o!
tamanho!das!amostras!é!limitado!à!dimensão!da!secção!transversal!do!tubo,!as!propriedades!das!
amostras!são!mais!condicionantes!sobre!os!resultados!obtidos.!Tal!verifica*se,!principalmente,!nas!
medições!em!altas!frequências!(Oliveira!e!Teodoro,!2005)!e!nas!amostras!com!vegetação.!Para!
testar!o!efeito!das!plantas,!os!investigadores!que!recorreram!ao!método!do!tubo!de!impedância!
utilizaram!apenas!uma!planta!de!pequeno!porte!(Horoshenkov!et#al.,!2012!e!2013h!Asdrubali!et#al.,!
2014h!Prisutova!et#al.,!2017h!entre!outros)!ou!uma!camada!de!uma!ou!mais!folhas!sobre!o!substrato!
(Ding!et#al.,!2013),!o!que!não!permite!aferir!o!efeito!real!de!cobertura!da!vegetação!na!área!do!
revestimento!e!tem!influência!directa!do!ângulo!de!inclinação!das!folhas.!!
A!principal!limitação!à!realização!do!ensaio!em!câmara!de!reverberação!prende*se!com!a!quantidade!
de!material!para!a!amostra.!
Para! os! ensaios! de! isolamento! sonoro! de! paredes! divisórias! ou,! mais! correntemente,! de!
fachadas,! devem! seguir*se! os! métodos! normalizados! (ISO! 140*4:1998h! ISO! 140*5:1998h! ISO!
10140*2:2010).!As!normas!existentes!não!contemplam!procedimentos!experimentais!de!avaliação!
do!isolamento!sonoro!em!cobertura,!preconizando!apenas!um!procedimento!de!medição!aplicável!
a! elementos! que! se! encontram! numa! posição! vertical,! como! uma! parede.! Embora! se! pudesse!
utilizar!uma!parede!viva!modular!para!simular!os!efeitos!acústicos!de!uma!cobertura!verde!(Figura!
70,! à! esquerda),! a! abertura! de! todos! os! vasos! teria! de! estar! no! mesmo! plano.! Uma! vez! que! o!
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substrato!utilizado!não!se!encontra!compactado,!húmido!e!coeso!pelo!envolvimento!das!raízes,!
existiria!um!elevado!risco!de!queda!de!material!dos!vasos!por!acção!da!gravidade!e!de!alteração!
das!condições!de!porosidade!e!compactação!(Figura!70,!à!direita).!Adicionalmente,!a!necessidade!
de!uma!estrutura!de!suporte!aos!vasos!constituiria!um!recurso!acrescido.!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Figura' 70' *' Risco' de' verter' substrato' na' hipótese' de'
!
ensaiar'os'vasos'na'posição'horizontal.

Figura' 71' *' Ensaio' proposto' para' o' estudo' do' isolamento'
sonoro.

!

Esta!escolha!dificulta!a!determinação!de!um!local!para!a!realização!da!campanha!experimental:!
em!laboratório,!é!mais!comum!que!as!duas!câmaras!se!encontrem!ligadas!por!uma!parede!lateral,!
embora! existam! laboratórios! com! câmaras! de! transmissão! verticalh! em! condições! in)situ,! as!
coberturas! verdes! (construídas! ou! em! processo! de! instalação)! apresentam! características!
pré*definidas!em!projecto,!o!que!não!permitiria!testar!diferentes!parâmetros,!como!se!pretende.!A!
medição!in)situ!é!difícil!devido!às!condicionantes!de!instalação!de!uma!fonte!sonora!dirigindo!a!
energia! acústica! emitida! para! o! elemento! a! testar.! Garantindo*se! um! sistema! de! suporte! desta!
fonte!(Figura!71),!é!possível!definir!um!método!de!ensaio!laboratorial!que!consista!na!instalação!
do!revestimento!verde!na!cobertura!de!uma!única!câmara!de!ensaio.!
No!entanto,!a!solução!reúne!também!algumas!limitações:!as!medições!em!espaço!exterior!(no!
caso!da!câmara!ser!exterior)!aproximam!a!experiência!às!reais!condições!de!vento,!temperatura!
e!humidade,!o!que!pode!condicionar!a!data!de!realização!dos!ensaiosh!as!paredes!são!geralmente!
pouco! espessas,! o! que! viabiliza! o! aumento! da! transmissão! marginal! por! vibração! das!
componentes! metálicash! o! afastamento! entre! a! fonte! sonora! e! a! cobertura! será! previsivelmente!
inferior!a!2!m,!o!que!viola!a!recomendação!da!ISO!140*4!(para!medição!em!fachadas,!requerendo!
uma!calibração!adequada)h!a!dificuldade!de!acesso!e!transporte!de!material!para!a!cobertura!da!
câmara!para!montagem!da!experiência.!
!

5.2.% METODOLOGIA%DE%ENSAIO%À%ABSORÇÃO%SONORA %
1º!Mede*se!o!tempo!de!reverberação!na!câmara!reverberante!sem!a!presença!de!amostras.!
2º! Realiza*se! a! mesma! medição,! mas! com! a! amostra! colocada! no! pavimento.! A! comparação!
das!duas!medições!permite!o!cálculo!da!absorção!sonora!por!incidência!difusa,!pela!equação!de!
Sabine!(14).!O!procedimento!será!o!seguinte:!
•!

!

Colocar!conjunto!de!vasos!com!espessura!mínima!de!substrato!de!7!cm.!O!conjunto!de!vasos!
75!

deverá!ser!ensaiado!encostado,!com!um!afastamento!de!1!a!2!cm!entre!si!(para!simular!o!
efeito!de!uma!cobertura!verde!modular)!e,!à!posteriori,!com!um!afastamento!de!cerca!de!10!
cm!(para!se!aproximar!ao!efeito!de!uma!parede!viva!modular!com!vasos!mais!afastados)h!
•!

Encostar!os!vasos!novamente!entre!si!e!elevá*los!a!cerca!de!5!cm!do!chão,!com!o!auxílio!de!
umas!ripas!de!madeira!(ou!qualquer!outro!material!que!cumpra!a!mesma!função,!sem!que!
afete!significativamente!a!absorção!sonora!do!conjunto)h!

•!

Preenchimento!dos!vasos!com!substrato!até!ao!seu!volume!máximoh!ensaiar!este!conjunto!
de!vasos!encostados!entre!sih!

•!

Tal! como! executado! por! Yang! (2013),! adicionar! um! volume! de! água! de! 1,! 5,! 15! litros! (ou!
2

mais,! até! à! saturação)! por! cada! m ! da! amostra! o! mais! uniformemente! possível.! Em! cada!
volume! de! água! adicionado,! aguardar! um! mínimo! de! 5! minutos! para! que! a! água! seja!
absorvida!e!ensaiar!o!conjunto!de!vasos!encostados!entre!sih!
•!

Caso!exista(m)!outro(s)!tipo(s)!de!substrato!para!testar,!repetir!o!procedimento!dos!ensaios!
anterioresh!

•!

Ensaiar!amostra!com!cerca!de!40%!de!vasos!com!substrato!e!60%!de!vasos!com!vegetação!
e! substrato,! todos! encostados! entre! si.! A! espessura! de! substrato! deve! ser! idêntica! no!
conjunto! e! a! distribuição! de! vasos! com! e! sem! vegetação! deve! ser! equilibrada.! Repetir! o!
ensaio!para!80%!e!100%!de!vasos!com!substrato!e!vegetação.!!

•!

Caso!exista(m)!outra(s)!espécie(s)!de!vegetação!para!testar,!repetir!os!ensaios!descritos!no!
ponto!anterior.!

Caso! haja! disponibilidade! para! ensaio! de! um! sistema! de! parede! viva! com! painel! geotêxtil,!
reproduzir! o! ensaio! realizado! por! Thomazelli! et# al.! (2016):! ensaiar! apenas! os! painéis! de! base!
(sobreposição! dos! painéis! impermeável! e! geotêxtil)h! os! painéis! de! base! com! preenchimento! de!
substrato!nas!bolsash!e!os!painéis!de!base!com!substrato!e!vegetação.!Em!seguida,!ensaiar!este!
último!conjunto!com!uma!elevação!de!cerca!de!5!cm!do!chão,!com!o!auxílio!das!ripas!de!madeira!
(ou!outro!material!com!a!mesma!mesma!função).!Os!resultados!obtidos!devem!ser!comparados!
aos!obtidos!pela!referência.!
!

5.3.% METODOLOGIA%DE%ENSAIO%AO%ISOLAMENTO%SONORO %
1º!Com!o!auxílio!de!um!escadote!e!do!sistema!de!apoio!da!fonte!sonora!(Figura!71),!colocar!a!
fonte!sonora!e!um!microfone!posicionados!por!cima!da!câmara.!Colocar!pelo!menos!2!microfones!
no!interior!da!câmara,!devendo!um!deles!estar!por!baixo!da!fonte!sonora.!
•!

Gerar! um! sinal! sonoro! do! tipo! ruído! branco! através! da! fonte! e! registar! o! nível! sonoro!
detectado!nos!microfones!(sem!a!presença!de!qualquer!amostra)h!

•!

Colocar!o !conjunto !de !vasos !com !7 !cm !de !substrato !em !cima !da !câmara,!encostados !entre !sih!

•!

Gerar!novamente!um!sinal!sonoro!através!da!fonte!e!registar!o!nível!sonoro!detectadoh!

•!

Repetir! o! processo! para! as! amostras! utilizadas! no! ensaio! de! absorção! sonora,!
nomeadamente!para!o!sistema!de!parede!viva!com!painel!geotêxtil,!se!disponível.!

!
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6.% CONCLUSÕES%E%DESENVOLVIMENTOS%FUTUROS%
6.1.% CONCLUSÕES %
Os! sistemas! de! revestimento! verde! são! soluções! com! amplos! benefícios! ambientais,! privados! e!
públicos,!de!entre!os!quais!se!apresentam!como!meios!de!atenuação!sonora.!
A! metodologia! de! investigação! adoptada! permitiu! alcançar! os! objectivos! delineados.! Embora! os!
estudos!consultados!sobre!o!tema!apresentem!diferentes!métodos!de!medição!e!análise!de!resultados,!
foi! possível! evidenciar! algumas! das! características! dos! revestimentos! verdes! que! exercem! maior!
influência!sobre!o!seu!desempenho!acústico.!
O!substrato!apresenta*se!como!uma!das!camadas!mais!importantes!nos!registos!de!ensaios.!Na!
qualidade!de!absorvente!acústico,!destaca*se!que:!a!sua!elevada!porosidade!beneficia!a!absorção!
das!ondas!sonorash!o!elevado!teor!em!água!desfavorece!a!absorção!sonora,!principalmente!em!
substratos!mais!densosh!e!a!variação!da!espessura!da!camada!aparenta!exercer!uma!influência!
menos! significativa.! Na! qualidade! de! isolante! acústico,! a! sua! presença! e! espessura! apenas! se!
revelam!significativas!na!medida!em!que!implicam!uma!variação!da!massa!do!sistema.!
As!infra*estruturas!verdes!de!maior!massa!proporcionam!maior!isolamento!sonoro.!No!entanto,!
referências!como!Connelly!e!Hodgson!(2008,!2013)!afirmam!que!o!índice!de!redução!sonora!não!
segue! a! lei! da! massa! nestes! casos.! Tendencialmente,! estas! infra*estruturas! envolvem! maiores!
custos! e! necessidade! de! manutenção,! mas! permitem! a! aplicação! de! uma! ampla! variedade! de!
espécies!vegetativas.!
A! escolha! da! vegetação! poderá! ter! influência! na! absorção! sonora! dos! revestimentos! verdes,!
sendo! o! ângulo! de! incidência! sonora! sobre! a! folhagem! e! a! área! foliar! os! factores! mais!
determinantes.!O!seu!papel!na!capacidade!de!absorção!sonora!do!sistema!é!menos!expressivo!
do!que!o!contributo!do!substrato!e!só!tem!significado!para!uma!determinada!percentagem!de!área!
coberta!por!vegetação.!Num!contexto!de!transmissão!do!som!entre!compartimentos,!é!expectável!
que! a! prevalência! de! espaços! abertos! de! ar! e! a! reduzida! massa! da! camada! vegetativa! não!
contribuam!para!o!isolamento!sonoro.!
De! salientar! ainda! que! a! existência! de! uma! caixa*de*ar! nos! sistemas! de! revestimento! verde!
melhorou! a! absorção! sonora! e! o! isolamento! sonoro! nas! campanhas! experimentais! realizadas!
pelas!referências!bibliográficas.!
Numa!análise!generalizada!à!escala!do!edifício,!pode!concluir*se!que!as!coberturas!verdes!possuem!
capacidade! de! absorção! e! isolamento! sonoro,! enquanto! que! as! paredes! verdes! apresentam! maior!
potencial!de!atenuação!por!absorção!das!ondas!sonoras.!
A!consulta!de!diferentes!metodologias!de!ensaio!experimental!também!contribuiu!para!formular!dois!
procedimentos!experimentais,!ponderando!as!dificuldades!de!ensaio!e!as!expectativas!de!desempenho!
de!cada!tipologia.!
Embora! fosse! recomendável! a! aplicação! de! procedimentos! normalizados! em! ambos! os! ensaios!
acústicos!(por!uma!questão!de!repetibilidade!e!comparação!entre!resultados),!apenas!um!deles!vai!de!
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encontro!a!este!critério.!Propõe*se!que!o!ensaio!de!absorção!sonora!seja!executado!em!câmara!de!
reverberação,! de! acordo! com! o! procedimento! da! ISO! 354:! 2003.! Uma! vez! que! não! existe! um!
procedimento!normalizado!para!a!medição!do!isolamento!sonoro!em!coberturas!verdes,!este!ensaio!foi!
delineado!para!aplicação!in)situ,!com!colocação!das!amostras!na!cobertura!de!uma!camâra!de!ensaio.!
A!concepção!destas!metodologias!atende!a!algumas!dificuldades!relacionadas!com!as!amostras!e!
locais! de! teste.! Exemplos! destas! dificuldades! são:! a! variedade! de! tipologias! existentesh! o! risco! do!
substrato!verter!ao!ensaiar!módulos!com!substrato!na!verticalh!a!aquisição!de!recursos!(materiais)!e!os!
respectivos!custos.!
Estes!procedimentos!de!ensaio!permitem!uma!abordagem!adaptada!a!coberturas!e!paredes!verdes!
e!o!teste!dos!parâmetros!de!influência!estudados.!Os!resultados!obtidos!com!estas!experiências!irão!
complementar! a! informação! reunida! na! revisão! bibliográfica! acerca! dos! seguintes! parâmetros! de!
influência! sobre! o! desempenho! acústico! de! revestimentos! verdes:! presença! de! substratoh! tipo,!
espessura! e! teor! em! água! do! substratoh! presença! de! vegetaçãoh! área! de! cobertura! de! vegetaçãoh!
espécies! de! vegetaçãoh! tipos! de! revestimento! verdeh! afastamento! entre! módulosh! e! afastamento! do!
revestimento!verde!à!superfície!de!suporte.!
!

6.2.% DESENVOLVIMENTOS%FUTUROS %
Num! futuro! mais! próximo,! propõe*se! a! execução! dos! procedimentos! experimentais! descritos.!
Apesar!de!se!considerar!um!limite!de!recursos!para!amostra,!sugere*se!que!os!ensaios!envolvam!
a! maior! variedade! de! materiais! e! tipologias! de! sistema! possível.! O! tratamento! dos! resultados!
obtidos!deve!ser!comparado!às!conclusões!tecidas!ao!longo!do!presente!documento.!
Também!seria!interessante!realizar!o!ensaio!in)situ!durante!as!estações!de!inverno!e!de!verão,!
por! forma! a! poder! comparar! o! desempenho! acústico! entre! condições! de! maior! secura! e!
temperaturas! elevadas! com! condições! de! maior! humidade! e! temperaturas! baixas.! Embora! os!
procedimentos!experimentais!abordem!a!influência!da!adição!de!água!ao!substrato!(simulação!de!
rega/água! da! chuva),! a! conjugação! da! humidade! do! ar! com! uma! menor! temperatura! exterior!
poderá! traduzir*se! num! efeito! distinto:! uma! redução! da! velocidade! do! som! e! da! frequência!
[segundo!as!equações!(4)!e!(5)],!o!que!poderá!motivar!alterações!na!capacidade!de!atenuação!do!
som.!
Numa!perspectiva!a!médio!prazo,!será!pertinente!prolongar!e!aprofundar!as!pesquisas!que!se!
têm!desenvolvido!nos!últimos!anos.!Como!tal,!será!útil!a!realização!de!mais!testes!laboratoriais!e!
in)situ! que! examinem! outros! parâmetros! de! influência! sobre! a! atenuação! sonora.! No! caso! dos!
ensaios! in)situ,! a! realização! de! ensaios! experimentais! nos! próprios! locais! de! instalação! dos!
revestimentos!verdes!viabiliza!conclusões!mais!próximas!das!condições!de!um!ambiente!real.!A!
congregação! destes! resultados! permitirá! completar! a! base! de! dados! reunida! na! presente!
dissertação! e! precisar! o! impacto! de! atenuação! acústica! proporcionado! por! este! tipo! de!
infra*estruturas.!
Note*se! que,! sendo! uma! área! recente! e! em! expansão,! pesquisas! futuras! deverão! sempre!

!

78!

acompanhar!as!melhorias!construtivas!que!se!desenvolvam!com!o!tempo!e!o!surgimento!de!novas!
tipologias!de!revestimento!verde.!
Tendo! uma! base! de! conhecimento! mais! sustentada! à! escala! do! edifício,! as! investigações!
deverão!prosseguir!sobre!o!impacto!da!instalação!destes!revestimentos!em!contexto!urbano.!Além!
de! campanhas! experimentais! in)situ! em! ruas! e! áreas! urbanas! (antes! e! após! instalação),! a!
percepção!do!desempenho!acústico!numa!escala!maior!trará!maior!precisão!a!estudos!numéricos!
e!simulações!de!zonas!onde!se!pretendam!instalar!estas!infraestruturas.!!
Evidencia*se!ainda!a!pertinência!de!utilizar!a!metodologia!de!Bouberazi!(n.d.)!para!perceber!se!
o!impacto!da!instalação!de!revestimentos!verdes!no!ruído!percepcionado!pelas!pessoas!é!muito!
menor! do! que! aquele! que! é! detectado! na! medição! dos! níveis! sonoros,! já! que! a! vegetação! alia!
uma!componente!muito!positiva!a!nível!visual!e!táctil!(se!for!acessível)!à!componente!acústica.!
Estas! noções! também! terão! um! contributo! na! valorização! do! espaço! público! ou! privado! onde!
estejam!instalados!revestimentos!verdes.!Numa!etapa!de!conhecimento!mais!consolidado!sobre!
o! impacto! acústico! dos! sistemas! de! revestimento! verde,! sugere*se! uma! avaliação! sobre! a!
valorização!que!a!atenuação!sonora!traz!ao!imobiliário,!em!comparação!com!outros!benefícios.!!
Apresenta*se! uma! última! nota! referente! à! actual! paisagem! sonora! e! ao! papel! da! construção.!
Embora!existam!normas!que!restrinjam!os!níveis!sonoros!das!cidades!até!determinados!limites,!é!
necessário! fomentar! uma! maior! sensibilidade! ao! tema! junto! de! arquitectos,! engenheiros! e!
entidades!responsáveis.!O!caminho!a!percorrer!no!futuro!dos!meios!urbanos!não!deve!ser!apenas!
de!carácter!correctivo,!na!reabilitação!das!edificações,!mas!fundamentalmente!preventivo,!através!
de!um!planeamento!da!envolvente!sonora!nos!espaços!comuns.!É!neste!sentido!que!as!soluções!
de!revestimento!verde!poderão!representar!uma!ferramenta!de!controlo,!e!o!desenvolvimento!do!
seu!potencial!de!atenuação!sonora!poderá!tornar*se!num!dos!principais!motivos!para!a!instalação.!
!
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ANEXOS%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%ANEXO%I%%–%PLANTAS%UTILIZADAS%NOS%ESTUDOS%CONSULTADOS%
Tipo!de!vegetação!

Plantas!
trepadeiras!

Fetos!

Plantas!perenes!

Nome!da!espécie!

Arbustos!

!

Família!

Referência!

Hedera!helix!L.!

Hera!

Araliaceae!

Horoshenkov!et'al.!
(2011,!2012,!2013)!
Prisutova!et'al.!(2017)!
Yang!(2013)!

Parthenocissus!Tricuspidata!

Hera[japonesa!

Vitaceae!

Pérez!et'al.!(2016)!

Adiantum!capillus[veneris!

Avenca[das[fontes! Pteridaceae!

Nephrolepis!exaltata!

Feto[de[Boston!

Davis!et'al.!(2017)!
Nephrolepidaceae! Wong!et'al.!(2010)!
Asdrubali!et'al.!(2014)!

Allium!cernuum!

[!

Amaryllidaceae!

Connelly!(2011;!2015)!

Begonia!benariensis!

Begónia!

Begoniaceae!

Prisutova!et'al.!(2017)!

Begonia!Rex!

Begónia!

Begoniaceae!

Asdrubali!et'al.!(2014)!

Ceratostigma!
Plumbaginoides!

Ceratostigma!

Plumbaginaceae!

Yang!(2013)!

Eriophyllum!lanatum!

[!

Asteraceae!

Connelly!(2011;!2015)!

Geranium!zonale!

Sardinheira!

Geranaciae!

Horoshenkov!et'al.!
(2013)!

Pelargonium!hortorum!

Sardinheira!

Geranaciae!

Prisutova!et'al.!(2017)!

Helianthemum!

[!

Cistaceae!

Yang!(2013)!

Helichrysum!thianschanicum!

Perpétua[das[
areias!

Asteraceae!

Azkorra!et'al.!(2015)!
Lacasta!et'al.!(2016)!
Pérez!et'al.!(2016)!

Plantas!perenes!e!
vivazes!

Plantas!anuais!e!
bianuais!

Nome!vulgar!

Asdrubali!et'al.!(2014)!

Primula!vulgaris!

Prímula!

Primulaceae!

Smyrnova!et'al.!(2010)!
Horoshenkov!et'al.!
(2011,!2012,!2013)!
Ding!et'al.!(2013)!

Viola!x!wittrockiana!

Amor[perfeito!

Violaceae!

Smyrnova!et'al.!(2010)!

Azalea!

Azálea!

Ericaceae!

Yang!(2013)!

Buxus!sempervirens!

Buxo!

Buxaceae!

Yang,!Kang!e!Choi!
(2012)!
Smyrnova!et'al.!(2010)!
Yang!(2013)!

Callisia!repens!

[!

Commelinaceae!

Thomazelli!et'al.!
(2016)!

Cistus!Dansereaui!

[!

Cistaceae!

Yang!(2013)!

Hebe!Great!Orme!

Verónica!arbustiva! Scrophulariaceae!

Yang!(2013)!

Ilex!aquifolium!

Azevinho!

Aquifoliaceae!

Yang!(2013)!

Origanum!Vulgare!Aureum!

Orégão[dourado!

Lamiaceae!

Yang!(2013)!

Pieris!japonica!

Pieris[japonesa!

Ericaceae!

Horoshenkov!et'al.!
(2011,!2012,2013)!
Ding!et'al.!(2013)!

Rhododendron!forrestii!

Rododendro!

Ericaceae!

Ding!et'al.!(2013)!

Rosmarinus!officinali!

Alecrim!

Lamiaceae!

Pérez!et'al.!(2016)!

Spiraea!Japonica!

Spireia[bumalda,!
spireia[do[Japão!

Rosaceae!

Yang!(2013)!
Continua!na!página!seguinte!
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Continuação!da!página!anterior!

Tipo!de!vegetação!
Cactos!e!
suculentas!

Nome!da!espécie!

Família!

Referência!

Hylotelephium!telephium!

Sedum!telephium! Crassulaceae!

Yang!(2013)!

Sedum!album!'coral!carpet'!

Sedum!

Crassulaceae!

Connelly!(2011;!2015)!

Sedum!reflexum!

Sedum!rupestre!

Crassulaceae!

Piovesan!(2013)!

Armeria!maritima!!
Festuca!rubra!
Helleborus!argutifolius!
Herbáceas!e!
gramíneas!

Nome!vulgar!

Helxine!soleirolii!

Estancadeira,!
relva[de[Espanha,! Plumbaginaceae!
relva[do[olimpo!
Festuca!
Poaceae!
Heléboro[da[
Ranunculaceae!
Córsega!
Barba[de[Moisés;!
Urticaceae!
lágrimas[de[bebé;!

Connelly!(2011;!2015)!
Connelly!(2011;!2015)!
Ding!et'al.!(2013)!
Asdrubali!et'al.!(2014)!

Lolium!multiflorum!Lam!

Azevão,!azevém!

Poaceae!

Connelly!(2011;!2015)!

Lolium!perenne!L.!

Azevém[perene!

Poaceae!

Connelly!(2011;!2015)!

Poa!pratensis!

Cabelo[de[cão[
de[colmo[liso,!
erva[de[febra!

Poaceae!

Connelly!(2011;!2015)!

Zoysia!japonica!

Relva!

Poaceae!

Piovesan!(2013)!

!

!
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ANEXO%II%–%ESPESSURA%DAS%CAMADAS%CONSTITUINTES%DAS%AMOSTRAS%DE%
COBERTURA%ENSAIADAS%POR%%PITTALUGA%ET%AL .%(2011)%E%PIOVESAN%(2013)%

!
!

Pittaluga!et'al.!(2011)!
Camadas!constituintes!do!
Espessura!
sistema!
(cm)!
Amostra!A!
membrana!protectora!(fibra!
0,5!
de!PP)!
camada!de!drenagem!de!PE!
2,5!
camada!filtrante!
0,1!
substrato!
12!
relvado!
2,5!
!
!
Espessura!total!(cm)!
17,6!
Amostra!B!
membrana!protectora!(fibra!
0,2!
de!PP)!
camada!de!drenagem!de!
10!
material!granular!
camada!filtrante!
0,1!
!

substrato!
relvado!

20!
2,5!
32,8!

substrato!orgânico!

12,5!

relvado!
!!

2,5!
!!

!!

!!
15!

Espessura!total!(cm)!
Amostra!C!

Espessura!total!(cm)!

Piovesan!(2013)!
Camadas!constituintes!do!
sistema!
membrana!de!protecção!
anti[raízes!(PEAD)!
membrana!alveolar!(placa!
plástica!reciclada)!
membrana!de!retenção!de!
nutrientes!(fibra)!
substrato!
!!
membrana!de!protecção!
anti[raízes!(PEAD)!
membrana!hexagonal!
argila!expandida!(por!
dentro)!
substrato!(por!dentro)!
!!
!!
membrana!de!protecção!
anti[raízes!(PEAD)!
membrana!hexagonal!
argila!expandida!(por!
dentro)!
substrato!(por!dentro)!
!!

Espessura!
(cm)!
0,02!
2,8!
0,5!
4!
7,32!
0,02!
7!
1!
4!
!!
7,02!
0,02!
7!
1!
6!
7,02!

%
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ANEXO%III%–%SOBREPOSIÇÃO%DE%RESULTADOS%DE%ABSORÇÃO%SONORA%
OBTIDOS%EM%DIFERENTES%ESTUDOS %
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