Soluções Industriais do Projeto a Execução

As Barreiras Acústicas têm como objetivo servir de anteparo para as ondas sonoras.
Estes elementos geram regiões de sombra acústica onde os níveis sonoros são
bastante reduzidos por serem gerados apenas pelas reflexões nas bordas do
elementos (Barreira Acústica).
A Teoria Engenharia Acústica uniu à melhor tecnologia de Simulação Computacional
de barreiras acústicas a confiabilidade e experiência de fornecedores europeus de
barreiras acústicas para rodovias e ferrovias para oferecer ao mercado brasileiro
soluções de qualidade internacional a preços competitivos.
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BARREIRA ACÚSTICA

Barreiras Acústicas são anteparos que podem ser construídos em diversos materiais.
Estes materiais são especificados em função das necessidades e das características
do local de instalação da Barreira Acústica.

Soluções Industriais do Projeto a Execução

Painéis reflexivos para Absorção de Som Rw 42 dB

A Teoria Engenharia Acústica possui painel tipo BAE com uma chapa perfurada de aço
galvanizado de 1,2 mm de espessura externa, com epóxi cor tabela Ral , chapa lisa
em aço galvanizado espessura interna de 1,5 mm com pintura epóxi tabela Ral mais
betume 2mm de espessura, dentro Lã de Rocha densidade 90 kg/m3 espessura de
80 mm.
Dimensões do painel padrão: 500mmx3.000mmx120mm
Isolamento Teórico Rw 42 dB e coeficiente de absorção = 1,0

Barreira Rodoviária

Barreira Ferroviária

Barreira Rodoviária

Sistema de Fixação Vigas HEA
De modo a otimizar os custos das barreiras elas são normalmente montadas entre
eixos de 3,000 milímetros, o que significa que a estrutura de sustentação composta de
placas e vigas HEA são fixadas a cada 3 metros.
O dimensionamento da estrutura de sustentação e o sistema de fixação devem ser
estudados e definidos a cada aplicação, mas geralmente o sistema mais usado é o
mostrado nos desenhos abaixo:

Rua Ozório Strapasson, 218 - CEP: 83413-710 - Colombo - PR - +55 (41) 3669-7954 - www.acusticateoria.com.br

BARREIRA ACÚSTICA RODOVIÁRIA / FERROVIÁRIA

Teórico Rw 42 dB

