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APRESENTAÇÃO
O Laboratório de Vibrações e Acústica (LVA) do 
Departamento de Engenharia Mecânica foi criado no 
início da década de 1980 com o objetivo de atender a 
crescente demanda por soluções para problemas de 
ruído e vibrações de máquinas e equipamentos 
enfrentados pela indústria nacional. Inicialmente 
composto por professores com formação realizada 
no exterior, em especial na Universidade de 
Southampton – Inglaterra, o LVA logo tornou-se um 
centro nacional de excelência na área de acústica e 
vibrações, �rmando parcerias com algumas das prin-
cipais empresas nacionais de diversos setores, como 
EMBRACO, EMBRAER, PETROBRAS, Fiat, entre outras. 
Focado inicialmente no estudo e solução de proble-
mas de ruído e vibração industrial, o LVA expandiu 
enormemente sua área de atuação ao longo dos 
anos, desenvolvendo trabalhos de pesquisa na área 
de materiais de controle de ruído, métodos experi-
mentais e numéricos para problemas vibro-acústi-
cos, acústica de salas e edi�cações, aeroacústica e, 
mais recentemente, na área biomédica envolvendo 
dispositivos de audição e fonação. O LVA conta com 
uma infraestrutura de última geração para o desen-
volvimento de trabalhos de ensino, pesquisa e exten-
são na área de acústica e vibrações, incluído câmaras 
acústicas reverberantes e anecóicas e uma larga 
gama de equipamentos e softwares especializados. 
A equipe do LVA é composta atualmente de mais de 
60 pessoas, incluindo 5 professores permanentes, 
pessoal de apoio e alunos de graduação e pós-gradu-
ação a nível de mestrado e doutorado.

PROJETOS DESENVOLVIDOS

 Simulação de acústica de sala; 
Análise de conforto acústico; 
Quanti�cação das fontes de ruído de 
jatos; Medição da directividade em 
câmera anecoica. Análise da 
interferência  de  objetos;
Análise da qualidade sonora de 
produtos;
Avaliação de ruído ambiental, tais 
como aeroportos, rodovias, etc.
Quanti�cação dos ruídos provocados 
pelo acoplamento pneu/rees- timento 
das rodovias aplicada ao 
planejamento de transporte; 
Caracterização de materiais de 
amortecimento para estruturas 
aeronáuticas;
Caracterização de materiais acusticos 
para controle de ruído;
Estudo e desenvolvimento de 
métodos numéricos em vibro-acústica; 
Desenvolvimento de transdutores 
para aparelhos auditivos empregando 
materiais piezoelétricos 
biologicamente compatíveis e de 
baixo custo;
Propagação do som em ambiente 
submarino.
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Identi�cação das fontes de ruído de máquinas e 
equipamentos, tais como motores, ventiladores, 
compressores, refrigeradores, etc;
Simulação númerica de sistemas vibroacústicos 
com utilização de métodos de otimização visando 
o controle de ruídos e vibrações;
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EQUIPAMENTOS

Duas câmaras reverberantes; 
Uma câmara semi-anecóica;
Câmara anecóica para ensaios de aeroacústica;
Uma câmara com controle de temperatura 
(-30ºC a 50ºC) para ensaios de vibração;
Tanque para calibração de equipamentos de 
acústica submarina;
Salas de experimentos e garagem para ensaios 
em automóveis;
Analisadores digitais e sistemas de aquisição 
de múltiplos canais, como: B&K, SIEMENS, NI, 
Head-a- coustics, etc;
Transdutores para ensaios em acústica e vibrações 
(acelerômetros, microfones, sensores de pressão, 
vibrômetros a laser, cabeças de impedância, 
martelos de impacto, sensores de vibração 
magnéticos, hidrofones, etc);
Equipamentos para ensaios em acústica e 
vibrações (medidores de NPS, calibradores de NPS 
e de vibração, alto-falantes, excitadores 
eletrodinâmicos,ampliadores de potencia, mesa 
gira- tória para microfones, osciloscópios, tubo de 
impedânica, etc);
Equipamentos para ensaios de acústica subjetiva 
(cabeça e torso artisciais KEMAR e Head-Acoustics, 
equalizadores, fones de ouvido, arranjo de 
alto-falantes para realidade virtual acústica, etc); 
Softwares de análise experimental (B&K Pulse, 
SIEMENS, NI Labview, HeadAcoustics Artemis, etc) 
Softwares de simulação numérica (ESI VA-One, 
SIEMENS, MSC Nastran/Patran, COMSOL, etc.)
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