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Octávio Inácio
DIRETOR

Fundada em 2004, a InAcoustics atua nas di-
versas áreas da Acústica e Vibrações, prestan-
do serviços de projeto, consultoria, ensaio e 
investigação e desenvolvimento tecnológico, 
abarcando os mercados da construção, artes 
e media, indústria, transportes e tecnologia.

Com origem na Maia, distrito do Porto (Por-
tugal), a InAcoustics foi expandindo ao longo 
dos anos a sua área de atuação, tendo atual-
mente uma presença permanente também 
em Lisboa e São Paulo. 

No seu percurso, a InAcoustics tem elabora-
do estudos, consultoria e projetos nas mais 
diversas partes do mundo para além de Por-
tugal, nomeadamente Espanha, França, Itália, 
Grécia, Alemanha, Suíça, Noruega, Egipto, 
Qatar, Angola, Moçambique, Camarões, Brasil 
e Canadá. 

A InAcoustics é uma empresa multi-
disciplinar de projeto e consultoria 
dedicada exclusivamente à Enge-
nharia Acústica e Vibrações.

SOBRE NÓS



A diversidade de projetos desenvolvidos, 
desde salas de concerto e teatros, hospitais, 
museus, escolas e indústrias, até ao apoio ao 
desenvolvimento de produtos para empresas 
especializadas, garante uma multiplicidade 
de experiências que se aliam na solidez dos 
serviços que disponibilizamos.

Estas experiências são fruto da capacidade de 
adaptação a diferentes mercados, equipas, 
enquadramentos legais e métodos constru-
tivos alternativos, mas são sobretudo fruto 
da confiança que os clientes nos depositam 
e da segurança que lhes transmitimos. Esta 
confiança permite-nos continuar a colabo-
rar com arquitetos de referência nacional e 
internacional, empresas de engenharia con-
ceituadas e indústrias de diferentes ramos de 
atividade. 

Pousada Serra da Estrela, Covilhã \ Eduardo Souto de Moura

Estação Antártica Comandante Ferraz, Antártica \ Estúdio 41 
Arquitetura

SONAE Tech Hub PNES 4A, Maia \ Barbosa & Guimarães Ar-
quitectos

Centro de Criação Contemporânea Olivier Debré, França \ 
Aires Mateus



Para responder de uma forma 
eficiente aos desafios colocados 
pelos clientes, apoiamo-nos no 
conhecimento profundo da nossa 
equipa de profissionais sobre os 
fenómenos acústicos e vibratórios, 
tanto do ponto de vista teórico 
como experimental.

Acreditamos que o elevado grau de especia-
lização é o nosso maior aliado, trazendo as 
vantagens reconhecidas pelos nossos clien-
tes. O foco na atualização do conhecimento 
e na experimentação é a ferramenta que nos 
permite ser mais eficientes no cumprimento 
dos nossos objetivos.

Dos projetos mais simples aos mais complexos, 
investimos na procura de soluções adaptadas 
à especificidade de cada projeto em harmonia 
com os requisitos e expectativas dos nossos 
clientes, procurando criar ambientes sonoros 
de excelência, melhorando ou preservando as 
paisagens sonoras que nos envolvem.

ABORDAGEM



O Sistema de Gestão da Qualidade 
da InAcoustics é certificado pela 
APCER/IQ NET desde 2007, cumprindo 
os requisitos da norma NP EN ISO 
9001:2015 para a elaboração de 
projetos e estudos de Engenharia nos 
domínios da Acústica e Vibrações.

Através desta certificação demonstramos uma 
garantia de qualidade, aliada ao conhecimento pro-
fundo do comportamento do som e das vibrações. 

Temos como Missão orientar o nosso esforço para 
a prestação de serviços de Engenharia Acústica da 
mais alta qualidade, que satisfaça os nossos clientes, 
contribuindo para um ambiente acústico saudável. 

A nossa Visão é ser uma empresa de referência 
na área da Engenharia Acústica em Portugal e em 
todos os países onde atuamos.

Assumimos, com compromisso, os objetivos se-
guintes:
• Melhoria contínua dos nossos estudos e projetos;
• Procurar a satisfação dos nossos clientes;
• Promover a competência dos colaboradores;
• Contribuir para o reconhecimento da Acústica.



RECURSOS

Adicionalmente, para a simulação de fenóme-
nos acústicos e vibratórios mais complexos, 
desenvolvemos software próprio que nos 
permite encontrar as respostas de mais difícil 
acesso e de maior esforço computacional.

Utilizamos para esse efeito diversos equi-
pamentos, desde fontes sonoras omnidire-
cionais, fontes de percussão, acelerómetros 
e sonómetro CESVA, microfones e tubo de 
impedância BWSA-tech, analisadores NTI e 
software WinMLS.

Estar na vanguarda da tecnologia é uma con-
dição necessária para o sucesso no mundo 
competitivo em que vivemos. É por esta razão 
que a InAcoustics investe em ferramentas de 
cálculo e equipamentos de medição que, em 
conjunto com o conhecimento dos fenóme-
nos físicos envolvidos, garantem resultados 
fiáveis para apoio à tomada de decisão.

Para as diferentes atividades de projeto, a 
InAcoustics conta com o apoio de software 
comercial para a realização de simulações 
numéricas, como o SONarchitect para a 
acústica de edifícios, o INSUL e ZORBA para 
a caracterização numérica de materiais, CAD-
NA-A para ruído ambiental e o CATT-Acoustic 
e DDA para a análise da acústica de salas e a 
eletroacústica, entre outros.



Constituída por 5 câmaras e 64 mi-
crofones, a  câmara acústica é uma 
tecnologia única em Portugal, capaz de 
visualizar a 360° os níveis de pressão 
sonora radiados por alguma fonte, iden-
tificando com grande detalhe as zonas 
ou componentes responsáveis pelos 
níveis de ruído mais problemáticos.

Esta tecnologia permite:

• Deteção de perdas de isolamento 
sonoro em partições;

• Reconhecimento da proveniência de 
ruídos parasitas em veículos e equipa-
mentos;

• Identificação de fontes de ruído pro-
blemáticas em ambientes industriais 
tanto no interior como no exterior;

• Realização de vídeos 360º com envol-
vência sonora realista e visualização 
através dos Oculus Rift;

• Identificação de reflexões sonoras em 
espaços, em vídeo slow motion com 
4000 fps.

Como expoente da inovação tecnológica 
em Acústica, a InAcoustics detém uma das 
mais avançadas câmaras acústicas para 
permitir a visualização de níveis sonoros 
em ambientes e situações complexas.  

Imagem resultante da utilização da câmara acústica numa 
Indústria, onde é possível rapidamente identificar a fonte de 
ruído problemática.



EQUIPA

Uma equipa sólida, qualificada e exigente é 
fundamental para avaliar as necessidades e 
encontrar soluções eficientes para os diversos 
problemas nesta área da engenharia.

Além da exigência técnica do projeto, é 
essencial compreender os requisitos mais 
detalhados de músicos no palco e audiência 
numa sala de concerto, bem como as necessi-
dades de conforto dos frequentadores de um 
restaurante ou funcionários de uma indústria.

Lidar com a 
Acústica dos 
espaços requer 
uma sensibilidade 
particular às 
exigências e 
necessidades dos 
seus utilizadores, 
com maior ou 
menor grau de 
complexidade.

“

“



Octávio Inácio
Sócio-Gerente \ Diretor de Projeto

Nascido em Portugal em 1974, Octávio Inácio concluiu a sua licenciatura em Engenharia Mecânica 
pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto em 1997. O seu percurso musical como 
guitarrista clássico e o grau académico em Engenharia levaram-no ao Mestrado em Acústica e 
Vibrações (MSc in Sound & Vibration Studies), pelo Institute of Sound and Vibration Research 
(ISVR) da Universidade de Southampton em Inglaterra.

Em 1999, começou a trabalhar como consultor acústico para uma empresa líder de mercado 
na área da Acústica em Portugal. Dois anos depois inicia a sua carreira académica lecionando 
Acústica Musical e Arquitetónica na Escola Superior de Música, Artes e Espetáculo do Instituto 
Politécnico do Porto onde foi também Diretor do Laboratório de Acústica Musical. 

O seu trabalho contínuo como consultor acústico independente leva-o a estabelecer a InAcoustics 
em 2004. 

Concluiu o seu Doutoramento (PhD in Sound and Vibration Studies) pela Universidade de Sou-
thampton, em 2009. No mesmo ano, obtém o título de Engenheiro Especialista em Acústica pela 
Ordem dos Engenheiros.

Em 2012 é-lhe atribuído o título de especialista em Engenharia e Técnicas Afins (Acústica) pelo 
Instituto Politécnico do Porto, Instituto Politécnico de Lisboa e Instituto Politécnico de Castelo 
Branco. 

É autor e coautor de mais de 40 artigos e comunicações publicados em revistas científicas e atas 
de congressos em diversas áreas da Acústica, mantendo-se ativo na lecionação e investigação em 
Acústica Musical e Arquitetónica.



Licenciado em Produção e Tecnolo-
gias da Música na ESMAE, está com a 
InAcoustics desde a sua origem. O seu 
trabalho distingue-se na modelação 
numérica do comportamento acústico 
de espaços fechados, dominando o 
software CATT-Acoustic, INSUL, ZORBA 
e SONarchitect. 

Desenvolvendo uma tese na área da 
Acústica de igrejas, obteve o grau 
de Mestre em Engenharia Civil pela 
FEUP. Com o seu foco em Acústica de 
edifícios, domina todas as áreas desde 
o isolamento sonoro ao ruído de equi-
pamentos e o seu impacte no exterior.

Frequentou a FAUP onde obteve o grau 
de Mestre em Arquitetura. Aborda 
a Acústica de uma forma holística, 
preparando os projetos com uma visão 
integrada das necessidades das várias 
especialidades e em particular da Acús-
tica na sua aplicação à Arquitetura.

Com formação em Engenharia Mecâni-
ca na FEUP, juntou-se à InAcoustics em 
2007 tendo ao longo do seu percurso 
especializando-se no controlo de ruído 
de sistemas de AVAC e na modelação 
da propagação sonora no software 
CADNA-A.

Filipe Martins

Sílvia Vilela

André McDade

André Prata

Dep. de Projeto \ Software

Dep. de Projeto

Dep. de Projeto

Dep. de Projeto



Tatiana Teixeira

José Inácio

Daniel José

Sara Sousa

Dep. de Projeto e Qualidade

Dep. Administrativo-Financeiro

Dep. de Projeto

Dep. de Marketing

Fez a sua carreira profissional na Atlas 
Copco Portugal, tendo colaborado 
com outras empresas da indústria do 
ar comprimido. Atualmente é sócio da 
InAcoustics e responsável pelo seu De-
partamento Administrativo-Financei-
ro.

Com licenciatura em Marketing pelo 
ISCAP, direciona diariamente os seus 
esforços para a comunicação e rela-
ção com potenciais e atuais clientes. 
É a responsável pelo Departamento 
de Marketing da empresa, prestando 
também serviços de apoio à Direção.

Com experiência em Sound Designer e 
interesse por equipamentos de áudio 
desde a sua juventude, seguiu a sua 
paixão licenciando-se em Tecnologias 
da Música na ESML. Atualmente, na 
InAcoustics, integra a vertente da Ele-
troacústica abraçando particularmente 
projetos de Acústica de Salas.

Com um percurso académico na FEUP, 
concluiu o Mestrado Integrado em En-
genharia do Ambiente. Através de um 
apurado sentido de avaliação, dedica-se 
ao estudo do impacte sonoro maiori-
tariamente em ambientes industriais, 
realizando também ensaios acústicos in 
situ.



A InAcoustics presta uma 
grande diversidade de servi-
ços de projeto e consultoria 
em Acústica e Vibrações: 
da Acústica Arquitetónica à 
Eletroacústica, do Controlo 
de Ruído e Vibrações aos 
Mapas de Ruído, da Moni-
torização à Investigação e 
Desenvolvimento. 

Abrangendo diversos mer-
cados de atuação, estes 
serviços respondem às 
necessidades da sociedade 
atual no âmbito da intera-
ção que o Som tem com os 
espaços e as pessoas.

Acústica de salas e de edifí-
cios. Controlo de ruído. Iden-
tificação de fontes sonoras 
através da Câmara Acústica. 
Mapas de ruído. Consultoria e 
auditoria na especialidade de 
Acústica.

Controlo de vibrações no 
setor da Indústria e em equi-
pamento. Controlo dos níveis 
de vibração para avaliação 
de riscos. Desenvolvimento 
de soluções antivibráticas.

OS NOSSOS SERVIÇOS

ACÚSTICA VIBRAÇÕES



A atuação da InAcoustics abrange diferentes setores, com serviços 
específicos a cada um. Com a certificação ISO 9001:2015 proporcionamos 
uma garantia de qualidade, aliada ao conhecimento profundo do 
comportamento do som e das vibrações.

Câmara acústica. Represen-
tante e distribuidora do soft-
ware CATT-Acoustic, INSUL, 
ZORBA no Brasil e do soft-
ware SONarchitect ISO em 
Portugal, Brasil e em todos os 
países de língua oficial portu-
guesa.

Projetos de instalações sono-
ras em edifícios ou espaços 
abertos. Projetos de sonori-
zação para a transmissão de 
mensagens de emergência 
em edifícios ou no exterior.

Investigação e desenvolvimen-
to tecnológico em Acústica. 
Cursos de formação. Desen-
volvimento de software.

TECNOLOGIA ELETROACÚSTICA I&D



Auditório do Conservatório do Bonfim, Braga \ Eduardo Souto de Moura



ACÚSTICA

Uma das maiores aplicações da Acústica no nosso quotidiano, no âmbito da En-
genharia Acústica, é a de controlar o som com duas perspetivas antagónicas: a 
de eliminar ou atenuar os seus efeitos negativos e a de enaltecer o seu potencial, 
moldando-o aos espaços e formas que nos rodeiam.

Os serviços da InAcoustics focam-se 
precisamente nos ramos da Acústica 
com maior impacto nas atividades do 
ser humano. Desde os projetos de con-
dicionamento acústico de complexas 
salas de espetáculo até edifícios habi-
tacionais, ou no controlo de ruído na 
indústria e no meio ambiente em geral, 
a nossa atividade tem sempre como 
objetivo beneficiar a relação qualidade/
custo dos trabalhos em que colabora-
mos.

A prestação de serviços abrange 
também a realização de ensaios acús-
ticos em salas, nos edifícios e de ruído 
ambiente, a identificação de fontes 
sonoras por intermédio de técnicas de 
beamforming (câmaras acústicas) e, em 
condições específicas, a implementação 
de soluções construtivas de controlo de 
ruído ou condicionamento acústico.
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PROJETOS DE CONDICIONAMENTO ACÚSTICO

Dos diversos serviços associados ao projeto, consultoria e ensaios associados à 
Acústica salientam-se os seguintes: projetos de condicionamento acústico de salas 
de espetáculos, como Salas de Concerto, Teatros, Cinemas, Salas de Conferências e 
Auditórios, Escolas de Música, Estúdios de Gravação de Áudio e Vídeo, bem como de 
edifícios correntes como Museus, Bibliotecas, Escolas, Hospitais ou Centros de Saúde, 
Edifícios Habitacionais, Desportivos, Comerciais e de Serviços. 

Os serviços envolvidos nestes projetos incluem:

• Cálculo do ruído de sistemas distribuídos de ar condicionado e ventilação;

• Simulações numéricas do comportamento acústico de salas por intermédio do soft-
ware CATT-Acoustic;

• Simulações numéricas do isolamento sonoro em edifícios por intermédio do softwa-
re SONarchitect;

• Simulação do comportamento de materiais e soluções acústicas usando os softwares 
INSUL e ZORBA.

Auditório do Conservatório de Mú-
sica do Porto, Porto \ Manuel Fer-
nandes de Sá

Sede da SONAE PNES 1A, Maia \  
SLRR Arquitectura

Convento de São Francisco, Coim-
bra \ Carrilho da Graça

OS NOSSOS SERVIÇOS > ACÚSTICA



PROJETOS DE CONTROLO DE RUÍDO

Realizamos projetos de controlo de ruído em instalações industriais de grande, 
média e pequena dimensão, utilizando a caracterização experimental e numérica:

• Realização de mapas de ruído através do software CADNA-A;

• Caracterização experimental por medição; 

• Identificação experimental de fontes sonoras através de técnicas de beamforming, 
p.e. câmara acústica de 360 graus.

Adega Gran Cruz, Alijó \ Alexandre Burmester Amorim Cork Composites (com utiliza-
ção da câmara acústica), Braga 

OS NOSSOS SERVIÇOS > ACÚSTICA



ESTUDOS DE ACÚSTICA AMBIENTAL 

O ruído gera particular incómodo nas sociedades sendo a causa de inúmeras queixas e 
processos em tribunal, como também está na génese de problemas de saúde no ser hu-
mano. Avaliar, quantificar e identificar fontes de ruído e o seu impacto nas populações 
é um dos propósitos da Acústica Ambiental. 

Neste âmbito, a InAcoustics presta uma diversidade de serviços:

• Estudos de impacte ambiental na sua vertente sonora (ruído de parques eólicos e      
industriais, infraestruturas rodoviárias, ferroviárias e aéreas);

• Realização de mapas de ruído urbanos e industriais bem como planos estratégicos de 
ruído municipais, para cumprimento de diretivas nacionais e internacionais;

• Dimensionamento de barreiras acústicas para infraestruturas de transporte;

• Consultoria em Acústica e Vibrações com a realização de auditorias a edifícios ou 
instalações industriais, acompanhamento de obras e projetos ou definição de cader-
nos de encargos com requisitos específicos em Acústica.

Viaduto sobre a VCI, Porto \ Ma-
nuel Ventura

Mapa de Ruído Casal do Pinto, 
Lisboa 

Diversas instalações e expansões 
da Rede Elétrica Nacional (REN), 
Portugal \ Cliente PROMAN

OS NOSSOS SERVIÇOS > ACÚSTICA



ENSAIOS ACÚSTICOS E VIBRATÓRIOS 

Tanto para a otimização dos projetos, como no decurso da obra, ou na verificação 
final do comportamento acústico das construções finalizadas, a InAcoustics realiza 
ensaios acústicos e vibratórios baseados nas mais recentes metodologias normalizadas 
nacional e internacionalmente, nomeadamente:

Na Acústica Arquitetónica:

• Caracterização acústica detalhada de salas de espetáculo;

• Inteligibilidade da palavra (STIPA);

• Avaliação de isolamento a sons de condução aérea e de percussão;

• Avaliação de níveis de ruído ou vibratórios no interior de compartimentos;

• Visualização de reflexões sonoras em salas através de técnicas de beamforming da 
câmara acústica.

Na Acústica Ambiental:

• Avaliação de níveis de ruído ambiente;

• Avaliação de níveis vibratórios;

• Avaliação do desempenho de barreiras acústicas.

Em Materiais e Equipamentos:

• Medição de coeficientes de absorção sonora;

• Medição de coeficientes de difusão sonora;

• Medição de potência sonora de equipamentos;

• Avaliação das características acústicas de equipamentos de sonorização.

OS NOSSOS SERVIÇOS > ACÚSTICA





VIBRAÇÕES
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As vibrações são dos fenómenos físicos de maior complexidade, pela sua nature-
za propagativa, em particular em meios sólidos. Para além de poderem provocar 
incomodidade em quem as sente, são muitas vezes a razão da falha mecânica de 
equipamentos, podendo até causar o seu colapso.

Apesar de serem comuns na indústria, 
afetando equipamentos e trabalhadores 
ao ponto de poderem gerar um grave 
impacto na sua saúde, são também 
comuns na proximidade de habitações 
devido a diferentes fontes: meios de 
transporte, como o metropolitano e 
o comboio, explosões em pedreiras 
ou minas e equipamentos rotativos de 
grande e pequeno porte.

A atividade da InAcoustics nesta área 
envolve não só a medição e monitoriza-
ção, mas também a simulação e identifi-
cação detalhada dos mecanismos de ge-
ração e propagação das vibrações, bem 
como o dimensionamento de soluções 
antivibráticas tanto em edifícios como 
na indústria e nos meios de transporte.



Na área das Vibrações, a InAcoustics presta os seguintes serviços:

• Dimensionamento de soluções de controlo antivibrático para equipamentos críticos;

• Análise modal experimental e operacional em estruturas de grande e pequena escala 
e identificação de fontes vibratórias e sistemas;

• Monitorização de equipamentos dinâmicos para previsão de avaria ou identificação 
de risco;

• Simulações numéricas por métodos dos elementos finitos (análise modal) e por 
sobreposição modal para análise da evolução temporal;

• Análise da interação fluido-estrutura para controlo de instabilidades vibroacústicas 
e identificação de ruído e vibrações induzidas por fluidos em movimento;

• Otimização numérica estrutural e vibroacústica para definição de formas que permi-
tam atingir objetivos específicos.

OS NOSSOS SERVIÇOS > VIBRAÇÕES



Estúdio Groovewood, Vila Nova de Gaia \ Dimensiona-
mento de apoios antivibráticos para o pavimento

Estúdio Groovewood, Vila Nova de Gaia \ Obra finali-
zada com projeto de Acústica e Vibrações desenvolvi-
do pela InAcoustics

Adega Gran Cruz, Alijó \ Desenho 3D referente ao di-
mensionamento dos apoios antivibráticos ilustrados 
na imagem anterior

Adega Gran Cruz, Alijó \ Dimensionamento de apoios 
antivibráticos 

OS NOSSOS SERVIÇOS > VIBRAÇÕES





Uma das dificuldades em lidar com os fenómenos acústicos está na incapacidade 
que o ser humano tem em visualizar o som.

Só recentemente a tecnologia e o 
conhecimento científico permitiu a 
construção de arrays de microfones e 
câmaras que associados a algoritmos 
computacionais permitem essa visuali-
zação de uma forma adaptada às aplica-
ções práticas em contexto profissional. 
A InAcoustics orgulha-se de deter um 
dos poucos equipamentos em todo o 

mundo que permitem essa visualização, 
em 360º, possibilitando a clara identifi-
cação de problemas associados ao ruído 
e à Acústica em geral. As aplicações 
estendem-se desde a deteção de proble-
mas de ruído até ao desenvolvimento 
de conteúdo áudio/vídeo tridimensional 
para realidade virtual.
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TECNOLOGIA



 

No processo de procura de ferramentas de cálculo que facilitassem o processo de 
elaboração dos projetos, considerando todas as componentes essenciais do dimen-
sionamento do tratamento acústico de espaços e o isolamento sonoro de edifícios, a 
InAcoustics adotou o software CATT-Acoustic e o SONarchitect ISO.

Atualmente, a InAcoustics é representante e distribuidora do software CATT-Acoustic, 
INSUL, ZORBA no Brasil e do software SONarchitect ISO em Portugal, Brasil e em todos 
os países de língua oficial portuguesa.

OS NOSSOS SERVIÇOS > TECNOLOGIA
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Auditório do Convento São Francisco, Coimbra \ Carri-
lho da Graça \ Modelo desenvolvido utilizando o sof-
tware CATT-Acoustic

Campus Veritati da Universidade Católica Portuguesa, 
Lisboa \ Carrilho da Graça \ Modelo desenvolvido utili-
zando o software SONarchitect ISO

Tubo de impedância \ Sistema utilizado para o estudo 
e obtenção das propriedades acústicas dos materiais 
ensaiados

FATER Portugal, Custóias \ Imagem resultante da utili-
zação da câmara acústica no interior da fábrica
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ELETROACÚSTICA

O projeto de instalações de sonorização de espaços é, ainda hoje, dominado pelas 
empresas fornecedoras de equipamentos eletroacústicos. O dimensionamento 
deste tipo de instalações apenas se torna eficiente quando a Acústica do espaço 
em que estão instalados é devidamente considerada. 

A InAcoustics realiza estudos, consul-
toria e projetos de sonorização e das 
mais diversas instalações áudio e vídeo, 
ponderando a sua integração no espaço 
e na sua Acústica.

Deste modo, e de forma independente 
de qualquer marca, encontram-se as 
soluções mais adequadas aos objetivos 
do projeto e ao orçamento do cliente.



Dos serviços de eletroacústica podem destacar-se os projetos de instalações 
sonoras em edifícios ou espaços abertos, tais como:

• Salas de espetáculo que recebem eventos de música amplificada, teatro ou dança;

• Igrejas, onde a inteligibilidade da palavra tem que se coadunar com condições acús-
tica tipicamente desfavoráveis;

• Monitorização de equipamentos dinâmicos para previsão de avaria ou identificação 
de risco;

• Salas de conferência onde não só é necessária a otimização da inteligibilidade da 
palavra mas também instalações especiais de tradução simultânea, gravação áudio 
e projeção de vídeo, entre outras;

• Estações de transporte de passageiros e centros comerciais, em que devido ao eleva-
do número de utilizadores há a necessidade de transmitir mensagens de emergência 
que sejam imediatamente percebidas;

• Recintos desportivos onde os avisos de emergência são importantes e também todas 
as mensagens que se pretendem veicular ao público.

OS NOSSOS SERVIÇOS > ELETROACÚSTICA



Arena das Dunas, Brasil \ Populous Designer Outlet Algarve, Algarve \ ATP architects en-
gineers

Estações de Metro do Porto \ Eduardo Souto de Moura 
(em curso)

Museu do Design e Arte Contemporânea e Museu 
d’Elysée, Suiça \ Aires Mateus

OS NOSSOS SERVIÇOS > ELETROACÚSTICA



Estúdio GrooveWood, Vila Nova de Gaia \  Estúdio GOMA



INVESTIGAÇÃO & DESENVOLVIMENTO

A prestação deste tipo de serviços tem vindo a expandir-se tanto para empresas 
como para instituições de ensino superior e investigação científica, onde as ne-
cessidades de equipamentos ou componentes de controlo acústico ou vibratório 
otimizados é cada vez mais premente. Entre estes serviços salientam-se os se-
guintes:

• Prestação de serviços de consultoria em atividades de desenvolvimento tecnológico 
para a inovação ou apoio à inovação no desenvolvimento de produtos, processos 
ou sistemas em empresas que produzam materiais ou soluções acústicas e antivibrá-
ticas ou, adicionalmente, em empresas que produzam quaisquer materiais ou bens 
que necessitem de otimização em relação à sua relação com a produção de ruído ou 
vibrações;

• Prestação de serviços de assistência tecnológica, propriedade intelectual e industrial, 
utilização de normas e serviços de ensaios e certificação;

• A realização de projetos de investigação em serviços ou produtos de empresas es-
pecializadas em acústica ou vibrações que necessitem de melhorias significativas de 
desempenho;

• Serviços de transferência de tecnologia das atividades de I&D para o mercado, 
particularmente do “saber fazer”, desde a ideia inicial até ao marketing e venda do 
produto, em apoio às empresas que os pretendem fabricar e comercializar.
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PROJETOS DE INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

Como empresa de projeto com um elevado nível de especialização, a InAcoustics 

reconhece as principais necessidades de desenvolvimento de produtos, sistemas 

e software do mercado da Acústica. Por solicitação de empresas parceiras ou por 

necessidades inerentes à elaboração dos projetos, a InAcoustics realiza, coordena ou 

acompanha projetos de investigação e desenvolvimento. 

Alguns dos trabalhos já realizados incluem:

• Desenvolvimento e estudo das características de materiais de condicionamento 
acústico com base em medições em tubo de impedância;

• Desenvolvimento de software de simulação de fenómenos sonoros, com base no 
método das Diferenças Finitas no Domínio do Tempo (Finite Difference Time Domain);

• Análise do comportamento acústico in situ de barreiras acústicas rodoviárias;

• Desenvolvimento de sistemas de difusão e dispersão sonora para aplicação em salas 
de espetáculo e estúdios de gravação;

• Estudo do comportamento acústico de pavimentos rodoviários.

Normalmente são projetos sigilosos, com acordos de confidencialidade com o cliente 
para o desenvolvimento e otimizaçao de produtos ou desenvolvimento de software.

OS NOSSOS SERVIÇOS > I&D



PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO

• Desenvolvimento integral do produto;

• Apoio à pesquisa e aquisição de patentes e à preparação de processos de proteção 
da propriedade intelectual ou industrial;

• Identificação de oportunidades diferenciadoras no desenvolvimento de produtos ou 
serviços;

• Apoio a empresas na realização de ensaios e obtenção de certificações para o reco-
nhecimento e caracterização dos seus produtos.

OUTROS ESTUDOS

• Realização de estudos, diagnósticos, auditorias e serviços ou projetos de engenharia, 
associados a projetos de investimento das empresas;

• Prestação de serviços de formação de RH’s em empresas que não detenham conhe-
cimento suficiente sobre Acústica e Vibrações para desenvolverem os seus projetos;

• Desenvolvimento de software associado a aplicações de que as empresas necessitem 
para o seu negócio;

• Realização de estudos e simulações para verificação do cumprimento de critérios de 
desempenho acústico e vibratório segundo normas nacionais e internacionais.

OS NOSSOS SERVIÇOS > I&D



A Engenharia Acústica estende-se a todas as áreas em que há necessidade de controlar ou 
realçar o som e as vibrações, abrangendo os diversos mercados onde esta interação existe.

A otimização da acústica num espaço ou da 
qualidade sonora de um instrumento musical 
implicam um conhecimento profundo dos 
mecanismos físicos de geração e propaga-
ção sonora que são, na situação oposta, os 
mesmos necessários ao controlo de ruído 
ou vibrações em ambientes industriais ou 

na construção de um edifício. A InAcoustics 
consegue assim abarcar um grande número 
de mercados que, parecendo distantes, se 
aproximam nas necessidades de otimização 
ou de controlo das várias situações em que o 
som e as vibrações atuam.

MERCADOS

INDÚSTRIAARTES & MEDIA CONSTRUÇÃO TRANSPORTES ENERGIA

A Acústica tem-se tornado mais relevante 
acompanhando a mudança do perfil do con-
sumidor que é cada vez mais exigente e cons-
ciente. Também o aparecimento de novas 
associações sem fins lucrativos que visam a 
melhoria da qualidade de vida dos cidadãos 
contribuem para uma população mais infor-
mada e preocupada com a poluição sonora e 
os seus efeitos negativos. 

Assim, é crucial incluir a Engenharia Acústica 
como meio de proteção da saúde humana em 
todos os mercados com vista a um estilo de 
vida mais saudável e sustentável. A InAcous-
tics detém conhecimento e meios técnicos 
para atuar nos diferentes setores de mercado, 
apresentando um vasto e heterogéneo porte-
fólio de casos de sucesso.



Auditório do Conservatório do Bonfim, Braga \ Eduardo Souto de Moura



ARTES & MEDIA

Uma das maiores aplicações da Engenharia Acústica no nosso quotidiano é a de controlar 
o som e as vibrações com duas perspetivas antagónicas: a de eliminar ou atenuar os seus 
efeitos negativos e a de enaltecer o seu potencial, moldando-o aos espaços e formas que 
nos rodeiam, atribuindo-lhe uma personalidade distinta em cada local.

As salas de concerto, os teatros, os estúdios de gravação e masterização, de rádio, de televisão ou 
cinema, são dos edifícios mais sensíveis às condições acústicas, seja pela necessidade de otimizar 
a experiência do ouvinte de um concerto como para tornar imaculada uma determinada gravação 
áudio.

Nestes trabalhos, a InAcoustics utiliza um dos mais avançados software de simulação numérica 
– o CATT-Acoustic –, permitindo previsões precisas da propagação sonora no interior dos espa-
ços, mas também software criado internamente baseado na teoria ondulatória por técnicas de 
modelação por diferenças finitas (FTDT), para as baixas frequências. 

Em todos os casos é possível realizar a auralização do som como irá soar na sala em estudo, o 
que permite passar da análise de parâmetros num relatório, à audição de um excerto musical por 
auriculares ou sistemas de reprodução 5.1, entre outros.

Centro Cultural de Ílhavo, Ílhavo \ Ilí-
dio Ramos

Fundação Nadir Afonso, Chaves \ Ál-
varo Siza Vieira

Museu de Belas-Artes de Reims, Fran-
ça \ Aires Mateus

MERCADOS > ARTES & MEDIA



Para apoiar o projeto, realizamos medições da impedância acústica e do coefi-
ciente de absorção sonora dos materiais de revestimento, utilizando o tubo de 
impedância e o software de análise e medição WinMLS. 

Com base neste software e complementando com os necessários microfones e fon-
tes sonoras omnidirecionais, são realizadas as medições dos parâmetros acústicos 
fundamentais à definição da qualidade sonora destes espaços. 

Em casos mais complexos de resolução de problemas em espaços existentes, uti-
lizamos a “câmara acústica” que permite visualizar os locais de ocorrência das 
reflexões sonoras, possibilitando a determinação de zonas em que é necessário 
reorientar ou absorver as ondas sonoras.

Quando necessário, a InAcoustics providencia também serviços de projeto das 
instalações eletroacústicas, otimizando a escolha dos sistemas de reprodução 
sonora através de simulações numéricas, usando o software CATT-Acoustic e DDA, 
complementando-as com as previsões acústicas, tornando mais eficazes e precisos 
os resultados.

MERCADOS > ARTES & MEDIA

Estúdio GrooveWood, Vila Nova de Gaia \  Estúdio GOMA



O mercado da construção tem sido um dos maiores motores do desenvolvimento da InA-
coustics. Desde o início da empresa, estamos próximos da Arquitetura e da Engenharia que 
projeta os edifícios e das empresas que os constroem.

Apesar de usualmente associada à conceção de auditórios, salas de concerto ou teatros, a Acústica 
é, cada vez mais, relevante e requisitada em todo o tipo de edifícios, desde escritórios, hospitais, 
museus e escolas até habitações multifamiliares ou isoladas. Esta relevância advém não só de 
imposições legais ou normativas, mas particularmente da exigência de melhoria das condições de 
conforto, sossego e inteligibilidade.

Para garantir que a construção de um edifício obedece a estes critérios, a interação da Engenharia 
Acústica com o projeto tem que ocorrer a diversos níveis, cruzando experiências com a maioria das 
especialidades envolvidas, para além da Arquitetura. Se os revestimentos acústicos, isolamentos 
ou o posicionamento relativo de espaços têm particular interferência na Arquitetura, o controlo 
de ruído e de vibrações atravessa tanto as especialidades de instalações mecânicas e elétricas, 
como as instalações hidráulicas e as estruturas. 

A complexidade do trabalho de um consultor acústico está precisamente em encontrar as even-
tuais incompatibilidades do projeto com os requisitos acústicos e providenciar soluções que, 
compatíveis com toda a equipa, satisfaçam os objetivos propostos. Estes aspetos são relevantes 
tanto na construção de novos edifícios como na reabilitação de edifícios existentes. Neste último 
caso, e como tipicamente a reabilitação ocorre em edifícios antigos com condições de isolamento 
fracas e na maior parte dos casos desconhecidas, a participação da Acústica é fundamental para 
garantir condições de conforto compatíveis e adequadas às necessidades dos nossos dias.

Empreendimento Senhora da Luz, 
Porto \ Eduardo Souto de Moura

Centro Escolar dos Combatentes, 
Ovar \ Cannatà & Fernandes

Instituto CUF, Porto \ Carlos Prata

CONSTRUÇÃO

MERCADOS > CONSTRUÇÃO



A InAcoustics detém uma larga experiência em projetos de reabilitação de edifí-
cios, particularmente na área da hotelaria. O desafio principal assume-se quando 
se pretendem manter a maior parte dos elementos construtivos existentes, sendo 
necessário, de forma pouco intrusiva, encontrar as soluções que tragam aos edifí-
cios antigos as exigências de qualidade e conforto atuais.

Uma grande parte da experiência da InAcoustics no mercado da construção está 
associada a edifícios escolares. Tanto na construção de escolas de raiz como na 
reabilitação de escolas existentes. Estes projetos são dos mais recompensadores, 
pois as condições acústicas, particularmente no que diz respeito à inteligibilidade 
da palavra, são fundamentais para a aprendizagem dos alunos e para o descanso 
dos professores.

Os edifícios modernos que albergam escritórios, centros comerciais, hospitais, 
hotéis, restaurantes, necessitam de atender às necessidades dos utentes e dos 
trabalhadores que lá operam. Em casos mais críticos, como edifícios dedicados à 
investigação científica, existem instalações em que as condições acústicas e vibra-
tórias devem obedecer a critérios de elevada exigência, tal como, por exemplo, a 
instalações de equipamentos de ressonância magnética em locais com vibrações 
excessivas.

MERCADOS > CONSTRUÇÃO



A Indústria ainda é, hoje em dia, um dos maiores contribuidores para a poluição sonora 
em países desenvolvidos. Apesar de se encontrar cada vez mais isolada em áreas onde a 
construção sensível não é permitida, existem ainda diversos setores que atuam próximos 
de aglomerações urbanas.

Nestes casos, a propagação de ruído das instalações fabris para edifícios vizinhos originam muitas 
vezes queixas pertinentes que implicam uma atuação rápida mas acima de tudo eficiente. Este é 
um aspeto em que a InAcoustics se especializa: encontrar a melhor solução de minimização de 
ruído ou vibrações que, pelo custo mais baixo, permita uma ação duradoura e conciliadora no 
ambiente envolvente.

No entanto, mesmo nos casos em que a propagação de ruído para o exterior não é um problema, 
os requisitos de saúde e higiene no trabalho implicam o apreço pela qualidade e preservação da 
audição dos trabalhadores. Tanto em indústrias de grande como de pequeno porte, os níveis de 
ruído excessivos são responsáveis não só por problemas auditivos mas também pela redução da 
rentabilidade no trabalho e aumento do stress e cansaço.

A Indústria reconhece estes fatores de influência na sua atividade, o que tem permitido à InA-
coustics desenvolver diversos trabalhos de minimização de ruído e vibrações, tanto no desen-
volvimento de mapas de ruído e planos de ação de grande escala, como de atuação pontual em 
equipamentos de fabrico ou de apoio à manufatura. Com a introdução de elementos regulatórios 
ou certificações ambientais, temos ajudado diversas empresas a manterem elevados níveis de 
produtividade, assegurando a saúde e conforto dos seus trabalhadores, como a boa relação com 
a vizinhança.

Central de Valorização Orgânica da 
LIPOR, Baguim do Monte \ Carlos Pra-
ta

Adega da Gran Cruz, Alijó \ Alexandre 
Burmester

Unidade Industrial da Sakthi, Águeda \ 
Alexandre Burmester

INDÚSTRIA

MERCADOS > INDÚSTRIA



A nossa experiência abarca os mais diversos setores de atividade industrial, desde 
a transformação da cortiça à indústria alimentar e dos plásticos.

Um dos problemas associados ao controlo de ruído na indústria é a dificuldade 
e custo de interrupção das atividades de fabrico para a realização de avaliações 
acústicas. No caso particular da identificação de fontes sonoras, a InAcoustics ad-
quiriu uma câmara acústica que permite a visualização imediata das fontes sonoras 
que contribuem significativamente para o ruído gerado num determinado local 
sensível. Desta forma, atuamos apenas nos equipamentos que geram o problema e 
no grau estritamente necessário.

Apesar de se poderem utilizar outros métodos para atingir este objetivo, esta tec-
nologia é a única capaz de fornecer resultados rápidos e eficientes com o decorrer 
da atividade.

Dada a diversidade de equipamentos destas diferentes indústrias, o grau de comple-
xidade da radiação sonora das instalações é muito elevado e isso implica a utiliza-
ção de sofisticados equipamentos de monitorização e software de simulação, para 
além da indispensável presença no campo e conhecimento profundo da atividade.

Apesar de se poderem utilizar outros métodos para atingir este objetivo, esta tec-
nologia é a única capaz de fornecer resultados rápidos e eficientes com o decorrer 
da atividade.

MERCADOS > INDÚSTRIA



As infraestruturas de transporte são as principais fontes de incomodidade acústica na so-
ciedade atual. 

O transporte rodoviário é o que mais proximidade tem às populações e ao qual se tem dedicado 
mais atenção recentemente, com a construção de barreiras acústicas e o planeamento de vias de 
tráfego com a consideração do impacte acústico. No entanto, o ruído ferroviário e aéreo são tam-
bém fontes de grande relevância e é por isso muito importante que o desenvolvimento de novos 
aeroportos ou ferrovias sejam acompanhados pela avaliação do impacte sonoro e das respetivas 
propostas de minimização de ruído.

Se o ruído gerado na passagem das viaturas é o que mais preocupação gera nas populações, o 
incómodo que ocorre nas estações de transporte de passageiros não tem menor importância. 
Os terminais de passageiros, quer sejam estações de comboio, do metropolitano, aeroportos ou 
terminais de cruzeiros, aglomeram um elevado número de pessoas que não só necessitam de 
conforto acústico como de entenderem, de forma clara e imediata, informações úteis e eventuais 
avisos de evacuação em caso de emergência. Esta componente, a da inteligibilidade da palavra, 
reveste-se também aqui de uma grande importância e é um dos fatores fundamentais no dimen-
sionamento deste tipo de espaços.

No caso particular dos transportes subterrâneos, a componente da transmissão de vibrações é 
extremamente importante. Com as linhas de trânsito a passar sob edifícios sensíveis como habita-
ções e hotéis, por exemplo, é comum que a transmissão de vibrações se faça estruturalmente até 
aos edifícios e aí transformado em som, por vibração das superfícies que o constituem. O controlo 
antivibrático, tanto na fonte como no caminho de transmissão, são opções de minimização que 
resultam num melhor ambiente sonoro. O problema do ruído e vibrações gerada pelas infraestru-
turas de transporte é um dos que mais influencia a saúde das populações.

Viaduto sobre a VCI, Porto \ Manuel 
Ventura

Estação de Metro de Nápoles, Itália \ 
Álvaro Siza Vieira e Eduardo Souto de 
Moura

Estações ferroviárias na Argélia, Ar-
gélia 

TRANSPORTES

MERCADOS > TRANSPORTES



A InAcoustics está preparada para realizar estudos de impacte sonoro e de vibra-
ções, tanto a nível experimental como de simulação numérica, e recomendar as 
soluções adequadas para o minimizar. Aliado ao conforto e à inteligibilidade da 
palavra nas estações de transporte, a redução de ruído e vibrações contribui para 
uma melhor experiência do viajante e de toda a envolvente urbana.

Os mapas de ruído são uma ferramenta de apoio à decisão de intervenções urbanís-
ticas e territoriais muito importantes. Estes instrumentos quantificam parâmetros, 
unificados a nível Europeu, com o objetivo de permitir o planeamento urbanístico 
e das infraestruturas rodoviárias, ferroviárias e aéreas pela influência determinante 
que têm no ambiente acústico das aglomerações populacionais. A definição do 
zonamento acústico pelas entidades municipais e a sua confrontação com as 
cartas de ruído permite a elaboração de mapas de conflito que servem de base ao 
estabelecimento de planos de redução de ruído municipais e nacionais. Os planos 
diretores municipais e os estudos de impacte ambiental devem ter sempre o apoio 
dos mapas de ruído e de conflito para a tomada de decisão e a consulta pública.

MERCADOS > TRANSPORTES



Uma pequena componente da energia utilizada neste sector da indústria é dissipada como 
ruído e vibrações. Apesar de pequena, é suficiente para gerar, em muitos casos, elevados 
níveis de pressão sonora próximos até do limiar da dor do sistema auditivo humano.

Os mecanismos de geração energética são tipicamente ruidosos, seja pela ação de motores de 
combustão, turbinas, caldeiras, pás eólicas ou pelo transporte de vapor ou combustível em con-
dutas, entre muitas outras fontes de ruído. 

A nossa experiência no controlo destas situações advém tanto da resolução de problemas em 
centrais de geração termoelétricas, como na investigação sobre a geração sonora nas turbinas e 
pás eólicas.

Neste setor, a InAcoustics presta serviços de previsão, dimensionamento, monitorização e con-
trolo de ruído e vibrações, desde o planeamento ao projeto das instalações, à identificação e 
resolução de problemas durante a construção e posterior exploração.

ENERCON GmbH, Viana do Castelo 
\ Planungsbüro Baumert & Peschos, 
GmbH

Monitorização de níveis sonoros em 
linhas de alta tensão, Portugal \ Clien-
te PROMAN

Central de Biomassa do Fundão, Fun-
dão

ENERGIA

MERCADOS > ENERGIA



A maior parte das solicitações devidas a problemas de ruído e vibrações ocorre 
durante o período de operação das instalações de geração energética. 

Nestas situações, não só a identificação e solução do problema é mais complexa 
como o custo da resolução do problema é consideravelmente superior. 

Esta conclusão aplica-se à maioria das áreas da indústria, pelo que recomendamos 
que o contacto com a nossa consultoria nas fases iniciais do projeto, seja em insta-
lações de energia eólica, solar, cogeração ou hidráulica.

A InAcoustics tem a capacidade e tecnologia de prever antecipadamente os proble-
mas que irão surgir na fase de operação e assim prevenir a ocorrência de situações 
de incomodidade acústica e de elevada exposição ao ruído e vibrações, tanto 
propagados para o exterior como no interior das próprias instalações.

MERCADOS > ENERGIA



Estúdio GrooveWood, Vila Nova de Gaia \  Estúdio GOMA



CONTACTE-NOS

PORTO 

Rua Dr. Carlos Pires Felgueiras n.º 173, 6.º Andar – Sala B
4470-157 Maia, Portugal
Tlm. +351 966 917 646
Tel. +351 229 480 322
E-mail: geral@inacoustics.com

LISBOA 

Av. da República n.º 50 – 2.º Piso
1050-196 Lisboa, Portugal
Tlm. +351 966 917 646
Tel. +351 211 229 182
E-mail: geral@inacoustics.com

SÃO PAULO

Parque Cultural Paulista, 37, Avenida Paulista, Casa das Rosas 
01311-902, São Paulo, Brasil
E-mail: geral@inacoustics.com



www.inacoustics.com

www.facebook.com/InAcoustics

www.linkedin.com/company/inacoustics


