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Paredes de absorção sonora 
 
A poluição sonora tornou-se, no mundo actual, um 
assunto cada vez mais importante no ambiente em 
que vivemos. 
 
À medida que o tráfico de veículos e a densidade de 
edifícios aumenta, também aumentam os problemas 
de poluição sonora. 
 
A construção especializada de paredes capazes de 
absorver o som, é a solução para este problema. São 
desenhadas para reduzir o barulho absorvendo-o e 
removendo-o do ambiente. 
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O problema da poluição sonora 

 
 

 
A poluição sonora afecta negativamente o bem-estar e a 
saúde humana. Os problemas relacionados com o 
barulho incluem a perda do poder auditivo, stress, alta 
pressão arterial, perda da capacidade de dormir, falta de 
concentração perda de produtividade e uma redução 
significativa da qualidade de vida. 
 
De acordo com a Comissão Europeia (1966), 
aproximadamente 20% dos europeus estão expostos a 
um nível de ruído que, a longo prazo, será pernicioso 
para a sua saúde. 
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Paredes e barreiras de absorção sonora  
 

As paredes de absorção sonora são especialmente 
construídas com materiais que convertem a energia 
sonora em energia calorífica. São construídas com 
materiais porosos duráveis com qualidades acústicas 
que permitem a absorção do som e das vibrações. 
 
Basicamente este material absorve as frequências 
sonoras mais elevadas tais como o barulho produzido 
por movimentos mecânicos de motores, eixos 
(diferenciais), rodas e pneus. Quanto mais espesso for o 
material utilizado maior será a redução sonora. 
 
Este facto está em contraste com paredes 
convencionais. Estas são normalmente construídas com 
materiais rígidos e duros como é o caso de cimento e 
metais. Estas paredes reflectem o ruído, por vezes 
amplificam-no e, devido às vibrações, o ruído chega a 
atravessar a própria parede. 
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(COIR) FIBRA DA COCO 

 

Paredes de absorção sonora 

 
BARREIRAS  SONORAS  NEDUCO® 

 
As barreiras NEDUCO® são fabricadas a partir da fibra 
da  casca exterior do coco montada numa armação de 
aço galvanizado. 
 
A fibra é 100% natural e cria-se na casca exterior do 
coco. A estrutura destas células é estreita e oca com 
paredes grossas de celulose. Esta estrutura dá as 
qualidades de absorção sonora destas fibras. As fibras 
maduras contêm mais lignina, e menos celulose do que 
as fibras de linho ou algodão. Isto faz com que a casca 
do coco seja mais forte e menos flexível. É relativamente 
impermeável e um material ideal para paredes de 
absorção sonora. 
 
Os painéis NEDUCO® são fabricados em vários 
tamanhos e espessuras o que permite numerosas 
opções de altura e capacidade de absorção sonora. As 
paredes podem ser simples ou duplas e devem ser 
revestidas de vegetação. 
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BARREIRAS  ACÚSTICAS  “ROCKDELTA®” 
VERDE 
 
As barreiras acústicas RockDelta® são fabricadas 
utilizando um material de absorção sonora chamado 
ROCKWOOL® entalado entre painéis de aço e plástico 
montados numa armação de aço.  
 
ROCKWOOL® é uma fibra totalmente inerte feita de pedra 
derretida a 1500º o que origina um material que combina a 
resistência / força da pedra e as qualidades de isolamento 
sonoro do algodão. 
 
Os painéis são finos e leves e podem ser aplicados 
praticamente em qualquer parte. Podem ser aplicados com 
altura até 5 metros e fabricados para satisfazer as curvas e 
ondulações do terreno. 
 
A excelente capacidade de retenção de água do 
ROCKWOOL® cria um ambiente perfeito de germinação 
permitindo que as plantas cresçam nele. As paredes 
depressa ficam cobertas de vegetação o que permite a sua 
integração no meio ambiente 
 
São 100% recicláveis e têm uma grande longevidade. 
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