AVALIAÇ
ÇÃO DO DE
ESEMPENH
HO ACÚST
TICO DE RE
ECICLADO
OS DE BOR
RRACHA PA
ARA
AUMEN
NTAR O ISO
OLAMENTO
O ACÚSTIC
CO

1
Andreiia Pereira 1, Diogo Mateeus1, Paulo Santos
S
1

ISISE
E, Departameento de Engenh
haria Civil, Faaculdade de Ciências
C
e Tecnologia Univeersidade de Coimbra
{apereiraa@dec.uc.ptdio go@dec.uc.pt , , pfsantos@d
dec.uc.pt}

Resumoo
O granuulado de boorracha de pneus, resuultante de reeciclagem, tem
t
vindo a ser utilizaado para
desenvollver materiaais e soluçõ
ões construttivas utilizad
dos no secttor da consstrução, de forma a
possibiliitar a reduçãão do impaccto ambientaal deste resíd
duo decorren
nte da indússtria automóvel e em
simultânneo promoveer a melhorria do desem
mpenho térm
mico e/ou acústico
a
dos edifícios. Uma
U
das
aplicações possíveis para estes materiais,
m
enncontra-se naa construção
o em “Light Steel Framee” (LSF).
Devido à muito elevvada condutib
bilidade térm
mica na zonaa dos perfis de
d aço que ccompõem estte tipo de
construçção, é recomeendável a ap
plicação de ““bandas de corte
c
térmico
o” no topo ddos perfis, qu
ue podem
também introduzir melhorias
m
sig
gnificativas nno aumento do
d isolamentto acústico. N
Neste contex
xto, neste
artigo sserão apreseentados e discutidos
d
reesultados ex
xperimentais, obtidos eem laboratórrio, para
diferentees soluções de LSF, com e sem applicação de “bandas de corte térmicco” em reciiclado de
borrachaa. Por outro lado, ao nív
vel dos sonss de percusssão, estes ruíídos podem ser muito atenuados
a
utilizanddo soluções construtivass adequadas,, que integraam materiais resilientess, com caraccterísticas
flexíveiss, como é o caso
c
dos reciiclados de boorracha. Nesste trabalho pretende-se
p
ttambém efecctuar uma
caracteriização do deesempenho acústico de reeciclados de borracha paara utilizaçãoo em pisos fllutuantes,
através dda avaliação da rigidez diinâmica aparrente, basead
da no método
o da norma ISSO 9052-1.
Palavras-chave: Reciclado de bo
orracha de ppneu, bandas de corte térm
mico, Isolam
mento aos son
ns aéreos,
LSF, rigidez dinâmicca.
Abstracct
In the laast years, reecycled tire granules havve been used to manufaacture materrials and con
nstructive
solutionss used in the construction
n industry, soo as to reducce the environ
nmental imppacts of this waste
w
and
improve thermal annd acoustic behavior off buildings. One of thee possible aapplications of these
materialss is in Lighht Steel Frame (LSF) cconstruction. Due to thee high condductivity of the steel
structuree, it is recom
mmended thaat thermal baands should be used on the top of thhe frame, wh
hich may
also incrrease the acooustic perform
mance of thee partitions. In
I this paper experimentaal results are obtained
for diffeerent types off LSF partitiions with theermal bands made with recycled
r
rubbber in order to assess
the acouustic improvement proviided. One otther applicattion for resillient materiaals, such as rubber is
related w
with the redduction of im
mpact sound insulation. In this papeer an acoustiic assessmen
nt on the
behaviorr of this matterial for use in floating systems is also
a performeed, by testingg samples in
n order to
obtain thhe dynamic stiffness,
s
usin
ng the proceddure of the IS
SO 16251-1 standard.
Keyworrds: Recyclee tire granulles, thermal break strips, airborne sound insulaation, LSF, dynamic
stiffness.
no. 43.55.Vj, 43.55T,i43.55.Wk
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Introdução

O desenvolvimento exponencial da indústria automóvel, marcou o início do crescimento de um
resíduo, que consiste em pneus, em fim de ciclo vida, e que representam uma grande quantidade de
material com destino a aterros ou para inceneração, com problemas óbvios relacionados com o
impacto ambiental negativo significativo. As diretivas europeias 2008/98/EC 1991/31/EC priorizam a
reutilização e reciclagem da borracha e proíbem a sua deposição em aterros, pelo que nos últimos anos
têm sido encetados esforços no sentido de se encontrarem novas utilizações para os componentes dos
pneus em fim de ciclo de vida, designadamente a borracha.
O granulado de borracha de pneu, resultante de reciclagem, tem vindo a ser utilizado para desenvolver
materiais e soluções construtivas com desempenho acústico comprovado, designadamente para
garantir isolamento acústico e absorção sonora, possibilitando a sua utilização em problemas de
controlo de ruído em edifícios ou ambiental (barreiras acústicas ou pavimentos).
Diversos investigadores têm vindo a estudar as propriedades acústicas do granulado de borracha,
focando nas propriedades de absorção sonora deste material. Pfretzschener e Rodriguez [1]
começaram por identificar que os produtos de borracha reciclada apresentavam um bom desempenho
em gamas de frequência alargadas, sendo uma alternativa aos absorventes tradicionais para protecção
do ruído de tráfego. Horoshenkov e Swift [2] estudaram de forma detalhada a absorção sonora de
granulado de borracha antes e após a sua consolidação, demonstrando a importância do ligante nas
propriedades acústicas. Sobral et al. [3] correlacionaram as propriedades de absorção sonora com as
propriedades mecânicas. Hong et al. [4] estudaram a melhoria no desempenho acústico conferida pela
combinação de estruturas de partículas de borracha de dupla camada com materiais porosos e
perfurados obtendo valores satisfatórios de absorção sonora.
Vários trabalhos têm também vindo a demonstrar a eficácia do granulado de borracha reciclada
quando incorporado em mantas para utilização em pisos flutuantes, de modo a reduzir os sons de
percussão, nos edifícios, devido às suas propriedades intrínsecas, como o fato de permitir velocidades
de propagação baixas e a capacidade para absorver/atenuar energia sonora. Relativamente aos
materiais desenvolvidos para este tipo de aplicações os parâmetros que influenciam as propriedades do
material compósito final, são a dimensão do granulado de borracha, o ligante, sua concentração, grau
de compactação das amostras e espessura final [5]. Para promover isolamento a ruídos de impacto é
fundamental entender como a densidade, rigidez dinâmica e a compressibilidade da manta afetam o
desempenho acústico. Neste contexto, destaca-se aqui o trabalho de Asdrubali e D’Alessandro [6] que
efetuaram uma extensa campanha laboratorial focando no desempenho aos ruídos de impacto de
amostras feitas com granulado de borracha consolidado com diferentes ligantes onde se avaliou a
influência na rigidez dinâmica, das dimensões das partículas, concentração de ligante, espessura da
manta e grau de compactação da amostra. Neste trabalho, os autores efetuaram uma comparação com
materiais da mesma espessura (existentes no mercado), tendo verificado que é possível obter
desempenhos semelhantes. Adicionalmente a borracha permite a manutenção das suas propriedades
acústicas por um período de tempo significativo, o que a torna mais vantajosa face a outros materiais
que vão perdendo as suas propriedades resilientes ao longo do tempo [7].
A partir da pesquisa bibliográfica efetuada verifica-se que os materiais compósitos, onde se utiliza o
granulado de borracha, constituem uma alternativa, permitindo minimizar dois problemas, poluição
ambiental e impacto em termos de ruído. Dentro deste contexto, pretende-se neste artigo efectuar uma
exploração inicial das possibilidades de utilização de reciclados de borracha para melhorar o
desempenho acústico de soluções construtivas. Com este intuito é efectuada uma caracterização inicial
do desempenho de materiais existentes no mercado, compostos por reciclados de borracha, visando
duas aplicações distintas. Numa primeira parte será analisada a possibilidade de melhoria do
isolamento acústico de divisórias leves com estrutura LSF quando se inserem tiras de borracha ao
longo dos perfis metálicos que compõe a estrutura da parede. Numa segunda parte é avaliada a rigidez
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dinâmica de reciclados de borracha, face a outros materiais existentes no mercado de uso corrente em
pisos flutuantes.

2

Isolamento a sons aéreos

Nesta secção será avaliado o desempenho acústico de paredes leves, do tipo LSF, contendo tiras de
material resiliente, efetuadas em reciclado de borracha, que são colocadas ao longo dos perfis
metálicos, com o objectivo de atenuar a transmissão sonora através destes elementos rígidos. Um
aspeto importante que poderá condicionar o desempenho acústico destas soluções consiste no tipo de
ligações que são utilizadas para acoplar o gesso cartonado à estrutura metálica, pelo que foram
analisadas diferentes tipos de conexões. A Figura 1 ilustra a secção transversal das diferentes paredes
leves que foram testadas, onde é possível identificar os diversos materiais utilizados e as condições de
montagem. A parede designada por Test wall 1 será a parede de referência e foi utilizada para
averiguar a possibilidade de aumentar o desempenho acústico quando se inserem as tiras de borracha.
Test wall 1

Test wall 2

Test wall 3

Test wall 4

Test wall 5

Figura 1: Secção transversal das paredes LSF ensaiadas, onde se ilustra esquematicamente a
presença e condições de montagem da tira de borracha. Materiais: 1 – Duas placas de gesso
cartonado (12.5+12.5 mm) aparafusadas ao perfil metálico com 90 mm de espessura; 2 - Duas
placas de lã mineral com 45 mm de espessura cada; 3 – Tira de borracha, com 10 mm de espessura,
aplicada entre o painel de gesso cartonado e o perfil metálico, aplicada por aparafusamento;
3’ - Tira de borracha, com 10 mm de espessura, aplicada entre o painel de gesso cartonado e o perfil
metálico, aplicada sem aparafusamento (prensada); 4 – Placa de OSB, com 12 mm de espessura.
Os testes experimentais foram conduzidos no laboratório de acústica do Departamento de Engenharia
Civil da Universidade de Coimbra, que dispõe de duas câmaras acústicas adjacentes que cumprem
com os requisitos da série de normas EN ISO 10140 [8]. As paredes testadas foram introduzidas entre
as câmaras acústicas, conforme se observa ma Figura 2. O volume da câmara emissora é de 111 m3 e o
da câmara receptora de 122 m3. As paredes das câmaras são em betão, garantindo-se que as paredes
opostas não são paralelas de modo a evitar a geração de campos estacionários dentro de cada uma das
câmaras. Estes compartimentos encontram-se separados entre si de modo a minimizar a transmissão
por via marginal e a garantir um elevado isolamento acústico entre eles. As paredes testadas, têm
dimensões de 1.25m x 1.50m, tendo sido montadas numa parede de suporte com 10 m2, com um
desempenho acústico esperado, Rw superior a 62 dB.

A Figura 2 apresenta ainda a cadeia de medição utilizada, indicando as posições de medição e de fonte sonora.
As medições foram efectuadas utilizando dois microfones (Bruel & Kjaer, modelo 4155, e GRAS – Sound &
Vibration, model 40AF), com os respetivos pré-amplificadores, e um sistema de aquisição de sinal (Symphonie
da 01dB). Para a fonte de ruído foi utilizada uma fonte omnidirectional, composta por 12 altifalantes (Modelo
DO12 da 01dB), e um amplificador e gerador de sinal (Modelos 700 e RC-10 da 01dB). As medições foram
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efetuadas nas camaras acústicas, de acordo com os procedimentos de medição definidos na série de normas ISO
10140, com a fonte posicionada em duas posições diferentes na câmara emissora e em 5 posições de microfone
em cada uma das câmaras acústicas. Foram ainda registadas as acelerações em várias zonas do provete e dos
elementos adjacentes, com vista a controlar a relevância das transmissões sonoras fora do provete de ensaio.

(1)

(2)

V=111 m3

V=122 m3

AA'

section AA'

Test
wall

ac

Source
mic2

mic1

Data acquisition and
processing

Figura 2: Esquema das câmaras acústicas ilustrando as posições de fonte, recetores e sistema
de aquisição de sinal.
Na Figura 3 encontram-se as curvas de redução sonora obtidas para as diferentes paredes. Através da
análise destes resultados, verifica-se que o painel de referência, designado por Test Wall 1 apresenta
um índice de redução sonora de RW=47 dB, valor que se encontra abaixo do desempenho esperado
para esta parede quando comparado com soluções semelhantes. No entanto, testadas com áreas de 10
m2 (onde o resultado de Rw foi cerca de cerca de 3 dB melhor). No entanto, se adicionarmos os termos
de correção (C e Cr), o desempenho acústico está dentro dos valores obtidos para soluções idênticas
disponíveis no mercado. Esta discrepância de resultados deverá estar relacionada com as dimensões da
amostra que foi testada, que correspondem a uma área de 1.85 m2, enquanto, no ensaio normalizado as
dimensões são de cerca de 10 m2.
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Figura 3: Curvas de redução sonora resultantes dos ensaios efetuados às
paredes em LSF: a) Paredes em gesso cartonado; b) Paredes em gesso
cartonado+OSB.
Através da análise destes resultados, verifica-se que a incorporação da tira de borracha num dos lados
do perfil metálico conduz a um aumento significativo no desempenho acústico, obtendo-se um valor
de Rw 3 ou 4 dB acima do registado na parede de referência. Também é possível notar que o
desempenho melhor é obtido quando a montagem da tira é feita sem a utilização de parafusos (Walls
#2 e #4). Este resultado evidencia que se for utilizada uma ligação flexível, é possível obter um
desempenho acústico superior.
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3

Rigidez dinâmica

Nesta secção são apresentados os resultados da avaliação da rigidez dinâmica aparente de materiais
resilientes, tendo por base a norma ISO 9052-1 [9]. De acordo com esta norma a rigidez dinâmica
aparente, st´ , por unidade de área de amostra (MN/m3), é obtida através do método da ressonância. De
acordo com este método, a frequência fundamental, na vertical, de um sistema mola-massa, é
primeiramente obtida, em que a mola corresponde ao material resiliente e a massa a uma placa
metálica apoiada sobre o material. A frequência de ressonância deste sistema relaciona-se com a
rigidez dinâmica aparente através da seguinte expressão:

fr 

st'
mt'

1
2

(1)

em que st´ corresponde à rigidez dinâmica aparente (MN/m3) e mt´ à massa total por unidade de área
utilizada durante o teste (kg/m3). A rigidez dinâmica aparente é obtida a partir da expressão anterior
fazendo:
(2)
s '  4 2 m ' f 2
t

t

r

De acordo com norma ISO 9052-1 [9], deverão ser ensaiadas, pelo menos, 3 amostras do material
resiliente. Estas amostras deverão ser quadradas com dimensões 200 mm × 200 mm e sobre elas,
deverá ser colocada uma película de plástico, onde será aplicada uma camada de gesso de, pelo menos,
5 mm, de modo a retirar eventuais irregularidades existentes na superfície da amostra. Por fim, e antes
de o gesso começar a secar, é colocada uma placa de carga (chapa de aço), que deverá ser quadrada
com (200 ± 3) mm x (200 ± 3) mm e com uma massa de aproximadamente 8 kg. A carga total de cada
provete, incluindo acelerómetro, deve ser de 8 kg ± 0.5 kg.
Após um período de secagem do gesso de 24 h ± 2 h, os ensaios são realizados numa base de inércia
elevada de modo a garantir que, a vibração desta base possa ser desprezável em relação à de vibração
da placa de carga.
Na Tabela 1 são as apresentados os materiais testados e espessuras correspondentes. A Figura 4
apresenta imagens das várias amostras destes materiais que foram analisadas. Foram testadas várias
amostras de aglomerado de borracha com as seguintes características: diferentes densidades e
espessura idêntica; densidade aproximada e diferente espessura; uma amostra de espessura irregular
(pitonada) e um aglomerado de borracha e cortiça. De modo a possibilitar a comparação de
desempenho foi seleccionada um polietileno reticulado com 5 mm, que corresponde a um material
utilizado na construção corrente, em pisos flutuantes. Foram determinadas as massas volúmicas
aparentes de cada amostra, a partir da pesagem da amostra e da determinação do volume da mesma.
O ensaio de rigidez dinâmica consiste na excitação do sistema através de um martelo de impacto sobre
a placa de carga, sendo a vibração medida através de um acelerómetro que é colocado no centro da
mesma. A excitação do sistema deverá ser provocada na zona central da placa, de modo a que ocorram
apenas vibrações verticais.
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Aglomerad
do de Borrachha AB3

Poolietileno

Aglomerad
do de Borrachha AB4

Aglomeradoo de Borrach
ha AB1

Aglomeradoo de Borrach
ha AB2

Aglomerado
A
de Borrachaa e Cortiça

Figura 4 - Imagens daas diversas am
mostras testaadas.
Tabbela 1 – Matteriais testadoos e respetiv
vas caracteríssticas princippais.
Material
Polietilleno (1ª amosstra)
Polietilleno (2ª amosstra)
Polietilleno (3ª amosstra)
Agloomerado de Borracha
B
AB
B1 (1ªAmostrra)
Agloomerado de Borracha
B
AB
B1 (2ªAmostrra)
Agloomerado de Borracha
B
AB
B1 (3ªAmostrra)
Agloomerado de Borracha
B
AB
B2 (1ªAmostrra)
Agloomerado de Borracha
B
AB
B2 (2ªAmostrra)
Agloomerado de Borracha
B
AB
B2 (3ªAmostrra)
Agloomerado de Borracha
B
AB
B3 (1ªAmostrra)
Agloomerado de Borracha
B
AB
B3 (2ªAmostrra)
Agloomerado de Borracha
B
AB
B3 (3ªAmostrra)
Agloomerado de Borracha
B
AB
B4 (1ª amostrra)
Agloomerado de Borracha
B
AB
B4 (2ª amostrra)
Agloomerado de Borracha
B
AB
B4 (3ª amostrra)
Aglomeerado de Borrracha e Corttiça (1ª Amostra)
Aglomeerado de Borrracha e Corttiça (2ª Amostra)
Aglomeerado de Borrracha e Corttiça (3ª Amostra)
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Espeessura
[m
mm]

M
Massa
voolúmica
m
média
[kkg/m3]

5

47,3

5

6663,4

5

7777,2

10
1

7790,0

15
5/7

8832,5

5

6623,3
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Nos ensaaios realizaddos registaram
m-se aceleraações e forçaas, sendo posssível apreseentar a acelerrância do
sistema. Assim, a funnção transferrência de ressposta em freequência, perrmite identifi
ficar a frequêência para
a qual occorre a ressonância do sisstema, confoorme se exem
mplifica na Fiigura 5.

Figura 5 – Exemploo de uma função de transfferência.
Para cadda amostra de
d material resiliente,
r
o aacelerómetro
o foi colocad
do no centroo da placa dee carga e
excitou-sse o sistema,, através de um
u martelo dde impacto, em quatro po
ontos situadoos na proxim
midade do
aceleróm
metro. Foi reecolhida info
ormação aceerca da aceleração e da força para cada um do
os quatro
pontos dde excitação do sistema. Para cada uuma das med
dições, foi obtida
o
a funçção de acelerrância na
qual foi identificadoo o pico de ressonância e a correspon
ndente frequ
uência de resssonância. Através
A
da
expressãão (2), deterrminou-se a rigidez dinââmica aparente para cad
da uma das medições. Assim, a
rigidez ddinâmica apaarente de cad
da uma das vvárias amostrras de material resiliente é uma médiaa de doze
valores oobtidos, deveendo o desvio padrão serr inferior a 10
0%.
e na Tabela 22. Refira-se que os ensaios foram reaalizados prim
Os resulttados finais encontram-s
e
meiro sem
efectuar a aplicaçãoo do gesso, e seguidam
mente aplican
ndo a camaada de gessoo e aguardaando pela
respectivva secagem (conforme
(
reecomenda a norma). Estte procedimeento torna a ppreparação do
d ensaio
mais moorosa, pelo que
q se preten
ndia avaliar sse numa fasee preliminar de desenvollvimento de amostras
seria disppensável a applicação desta camada dee gesso.
Através da análise desta
d
tabela é possível veerificar que as amostras de aglomeraado de borraacha com
diferentee massa volúúmica apreseentam valorees de rigidez dinâmica distintos, senddo o melhor resultado
correspoondente ao do material menos dennso (34 MN
N/m3). Quan
ndo comparramos amosttras com
densidadde semelhannte e difereente espessuura, o valorr da rigidezz dinâmica aparente é bastante
aproxim
mado (57 e 56
5 MN/m3). Relativamennte ao aglom
merado de borracha,
b
coom forma piitonada e
espessurra variável, entre
e
15 e 7 mm, que reesulta numa espessura média
m
de 11 mm, apesarr de mais
denso, vverifica-se quue a rigidez dinâmica é bastante infferior (melho
or) à do agloomerado de borracha
3
com 10 mm (16 MN/m
M
). Por último o m
material que apresenta pior resultadoo correspond
de ao do
3
aglomeraado de borraacha e cortiçaa com um vaalor de 131 MN/m
M
.
Comparaando os resuultados dos aglomerados
a
de borracha com os obtiidos para o ppolietileno ob
bserva-se
que a boorracha permite ter um deesempenho accústico aprox
ximado ou mesmo
m
melhoorado.
Relativaamente aos ennsaios realizaados sem a aaplicação da camada de gesso
g
cartonaado constata--se que,
com excceção do agloomerado de borracha
b
e coortiça, os resu
ultados obtid
dos são muitoo próximos.
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Tabela 2 – Resultados referentes à rigidez dinâmica dos materiais testados

Material

Polietileno (1ª amostra)
Polietileno (2ª amostra)
Polietileno (3ª amostra)
Aglomerado de Borracha AB1 (1ªAmostra)
Aglomerado de Borracha AB1 (2ªAmostra)
Aglomerado de Borracha AB1 (3ªAmostra)
Aglomerado de Borracha AB2 (1ªAmostra)
Aglomerado de Borracha AB2 (2ªAmostra)
Aglomerado de Borracha AB2 (3ªAmostra)
Aglomerado de Borracha AB3 (1ªAmostra)
Aglomerado de Borracha AB3 (2ªAmostra)
Aglomerado de Borracha AB3 (3ªAmostra)
Aglomerado de Borracha AB4 (1ª amostra)
Aglomerado de Borracha AB4 (2ª amostra)
Aglomerado de Borracha AB4 (3ª amostra)
Aglomerado de Borracha e Cortiça (1ª
Amostra)
Aglomerado de Borracha e Cortiça (2ª
Amostra)
Aglomerado de Borracha e Cortiça (3ª
Amostra)

4

fr sem
gesso
[Hz]

s't sem
gesso
[MN/m3]

71

58

72

76

39

fr com gesso
[Hz]

54

65,0
63,5

36

66,5
58,0
40,0

56

61,5
76,0
70,5

61

69,0
71,5
71,0

16

69,5
38,5
38,0

fr com
gesso
[Hz]

s't com
gesso
[MN/m3]

s't com
gesso
[MN/m3]

65

47
45

47

49
53

72

106,5
97,5

65
55

57

51
71

57
57

56

54
38

16
16

16

15
154

116,0
184

34

43

36,0

131

40
18

107

129

131

109

Conclusões

Neste trabalho foi realizado um estudo preliminar em que se pretende avaliar as possibilidades de
utilização de reciclados de borracha para melhorar o desempenho acústico de soluções construtivas.
Para o efeito foi efectuada uma caracterização inicial do desempenho de materiais existentes no
mercado, compostos por reciclados de borracha, visando duas aplicações distintas. Numa primeira
parte foi analisada a possibilidade de melhoria do isolamento acústico de divisórias leves, com
estrutura em LSF, quando se inserem tiras de borracha ao longo dos perfis metálicos que compõem a
estrutura da parede. Numa segunda parte foi avaliada a rigidez dinâmica de reciclados de borracha,
face ao polietileno. Verificou-se que as tiras de borracha quando aplicadas nos topos dos perfis, podem
melhorar o desempenho acústico de divisória. No entanto, o sistema de fixação destas bandas (e das
divisórias ao perfil), tem também contributo importante no ganho que se pode conseguir.
Relativamente à rigidez dinâmica confirma-se que o aglomerado de borracha permite obter resultados
bastante satisfatórios e face ao polietileno poderá até possibilitar a obtenção de um melhor
desempenho.
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