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INTRODUÇÃO
Neste material didático são abordados conceitos e definições sobre a ciência dos sons: a Acústica.

Em Desenvolvimento Sustentável e a Questão do Ruído serão exemplificados as principais fontes e os níveis 

recomendados para conforto.

Em Propriedades do Som serão abordadas as definições básicas, as características físicas, a produção e 

propagação do som, assim como as unidades de medida mais comuns, dB (decibéis) e dBA (uma das 

ponderações mais usuais adotada para a unidade decibel, atuando como um “filtro de peso” em relação ao 

nível de pressão sonora).

O Conforto Acústico envolve aspectos psicológicos e fisiológicos na recepção, como os sons são percebidos, 

o que são os Graves e os Agudos e a inteligibilidade das mensagens orais.

O Desempenho Acústico das Edificações será verificado analisando-se distintamente os fenômenos: Ab-

sorção Acústica e Transmissão de sons entre ambientes.

O Tratamento Acústico dos espaços arquitetônicos: Condicionamento Acústico, abordando a absorção e 

a geometria do ambiente, e Isolamento Acústico, indicando soluções para obtenção de conforto acústico.

Serão apresentados Métodos de Previsão do desempenho acústico dos espaços arquitetônicos, programas 

de simulação, ensaios de laboratórios e medições locais. 

As Normas Brasileiras estão relacionadas nesta seção, além da Portaria 1.140 do Ministério da Aeronáutica.

Alguns Exemplos práticos de aplicação de medidas corretivas e soluções de Condicionamento e Isolamento 

Acústico.

Sugerem-se alguns Exercícios com medições acústicas dos níveis de pressão sonora  (NPS)



1 APLICAÇÕES
A Acústica se aplica em diversas áreas do conhecimento além da construção civil (Física, Medicina, etc.). Este 

trabalho, entretanto, está direcionado para a arquitetura e a construção civil de um modo geral.

Serão abordadas a produção, a propagação e a recepção dos sons audíveis para a orelha humana, estudando 

as características dos materiais de construção, seu desempenho e sua correta especificação para obtenção 

de conforto ambiental.

Também serão analisadas as condições urbanas, o clima de ruído da região, de modo a permitir conhe-

cimentos que possibilitem projetos de praças e vias que diminuam os efeitos dos ruídos e melhorem a 

qualidade de vida das grandes cidades, tornando-as mais agradáveis e saudáveis.



2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E A QUESTÃO DO 

RUÍDO
Em importantes congressos internacionais sobre controle de ruído, vêm sendo discutidas temáticas que 

abordam a preocupação com o aumento dos níveis de ruído e queda da qualidade de vida nas grandes cidades:

“O ruído das grandes cidades é considerado a terceira maior poluição ambiental: ar, água e ruído. Efeitos 

conhecidos do ruído: distúrbio do sono, interferência na fala, desconforto geral e efeitos cardiovasculares. 

Os efeitos adversos iniciam a partir de 45-50 dB. Atualmente mais de 50% da população mundial vive em 

cidades. Na Europa, o nível de ruído ambiental (Leq,24h) atinge 60 a 65 dB, produzido por veículos que obe-

decem a normas de ruído. Em algumas cidades brasileiras a situação é bem pior, provocada principalmente 

pela manutenção insuficiente das vias e dos veículos, aliada ao uso incorreto de buzinas e amplificadores de 

som. Redução destes efeitos requer diversas ações em várias áreas, envolvendo autoridades e indivíduos. 

Incentivos para modernização de frota, manutenção apropriada de vias e veículos, educação para o trânsito 

e planejamento urbano apropriado, dependem de decisões de governos.

Quantas vezes fechamos as janelas e ligamos o ar condicionado para evitar a entrada de ruído em nossos 

ambientes de trabalho ou repouso?

Aumentamos nosso consumo de energia para obter conforto acústico, mas não seria melhor diminuir a 

emissão de ruídos incômodos, atuando nas fontes sonoras?

As reclamações relativas à percepção de ruídos nos ambientes internos aumentam com a chegada do 

verão, devido à necessidade de abrir as janelas para ventilar os ambientes. 

Fica evidente a incompatibilidade entre conforto térmico (ventilação) e conforto acústico em grandes 

centros urbanos.
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 Silva (1978), na apresentação dos elementos de acústica arquitetural, já expressava sua preocupação com 

o ruído:

 “Como poluente, o ruído atinge essencialmente o homem, sem mesmo o avisar através da deterioração do 

meio físico. E não apenas quando em níveis tão elevados que é fácil a correlação com a perda de eficiência 

ou o maior esforço no quotidiano. Mas antes disto, bem abaixo, há um primeiro estádio subliminar - todavia 

de grande desgaste -, vivido no dia-a-dia dos centros urbanos, em edifícios que não foram pensados para 

a satisfação plena das necessidades do homem - é todo um choque de intimidades, a própria desvendada 

aos outros e a destes a penetrar pela transparência das paredes, portas, janelas, que dividem sem separar.

Assiste-se hoje em dia (felizmente) ao crescimento da importância do conforto acústico no espírito do pú-

blico.  A ocupar cada vez mais o seu lugar junto dos outros critérios de apreciação da qualidade dos edifícios 

para habitação ou para exercício de atividade.  Por forma que deve constituir preocupação do Arquiteto em 

todos os estágios do projeto, porque aqui, como, aliás, na generalidade das situações, vale mais prevenir do 

que remediar e o “remédio”, no aspecto em causa, é sempre muito oneroso e de eficácia reduzida.”



3 PROPRIEDADES DO SOM 
Definição: O som é a sensação auditiva produzida por uma variação da pressão atmosférica a partir de 

vibração mecânica, que se propaga em forma de ondas, através de meio elástico e denso. Portanto, para que 

haja propagação de som, é necessário que haja um meio, um canal de transmissão. O mais comum dos meios 

de propagação é o Ar. No vácuo não existe som. O som também pode se propagar em meios sólidos como a 

estrutura dos edifícios, a terra, etc., e até mesmo em meios líquidos como a água, por exemplo. 

Produção do Som: Para que se produza som é preciso que uma superfície qualquer saia do repouso através 

de estímulo mecânico e vibre. A superfície vibrante é chamada de Fonte Sonora. A vibração é transmitida 

pelo ar na forma de ondas esféricas, que produzem uma pequena variação periódica da pressão atmosférica.

Propagação do Som: A propagação, variação periódica em forma de ondas, tem características determinadas:

• Freqüência F = o número de ciclos que a onda sonora completa em um segundo chama-se de cps ou 

Hertz, abreviatura Hz, que nos dá a sensação de graves (baixas freqüências) e agudos (altas freqüências). 

As Normas Internacionais indicam que se analisem principalmente os sons compreendidos nas faixas de 

freqüência de 125 Hertz e seus múltiplos, 250, 500, 1.000, 2.000 e 4.000 Hz.

• Velocidade de propagação c 

No Ar, c λ 340 m/s (metros por segundo)

• Comprimento de onda λ (lambda) = distância entre frentes de máxima energia

c/F = λ, proporciona comprimentos de ondas de 2,72 m em 125 HZ, até 0,08 m em 4.000 Hz.

As notas musicais de um piano, por exemplo, tem freqüências fundamentais de 27,5 Hz (baixa freqüência, 

som grave) a 4.400 Hz (alta freqüência, som agudo). 
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A velocidade de propagação c depende principalmente do meio em que o som se produz. Quanto mais 

rígido o material maior a velocidade de propagação, como se observa na tabela 1. 

Tabela 1. Velocidade de propagação do som em diversos 

meios, em m/s.

Fonte: Adaptado de CARVALHO (1967); ROSA (2000); 

SILVA (1997); COSTA (2003).

Quando o som se propaga pelo ar, a velocidade é influenciada também por sua umidade relativa e pela 

temperatura. A absorção sonora varia em função da freqüência e do grau de umidade relativa do ar. Quanto 

mais alta a freqüência (mais agudo), maior será a absorção acústica. Por isso, ao aproximar-se de uma festa, 

ouve-se primeiro os sons graves, que possuem mais energia, e à medida que se aproxima da fonte sonora, 

começa-se a se ouvir os sons médios e posteriormente os sons agudos.

Como os sons graves têm mais energia, eles se transmitem com maior facilidade através dos materiais de 

construção, sendo necessário o conhecimento do espectro do ruído para dimensionar adequadamente 

o isolamento acústico.

A intensidade ou volume do som é chamado de Nível de Pressão Sonora e pode ser medida em Pascal, em 

bar ou em deciBell. Esta última leva o nome do grande inventor do telefone Graham Bell, em reconheci-

mento por sua contribuição à ciência. Como um Bell é muito grande, utiliza-se o deciBell, dB, ou decibel, 

um décimo de Bell.
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Não confundir potência sonora, característica de equipamentos sonoros quaisquer, com nível de pressão 

sonora (NPS), medido no ambiente analisado com instrumentos chamados medidores de nível de pressão 

sonora ou analisadores de som, popularmente conhecidos como decibelímetros.

Figura 1. O nível de pressão sonora diminui com aumento da 

distância da fonte.

Fonte: KNUDSEN; HARRIS, 1978.

O NPS diminui em 6 (seis) dB cada vez que dobra a distância da fonte, facilmente compreendida pela ob-

servação da figura 1, acima. A uma distância L1 da fonte, tem-se o NPS P1. Dobrando esta distância, L1 x 

2 = L2, teremos o nível P1 divido por quatro, P1 / 4 = P2. Como a escala deciBell (ou decibel) é uma escala 

logarítmica, onde a metade da pressão sonora representa uma diminuição de 3 (três) dB, um quarto da 

pressão sonora representaria uma diminuição de 6 (seis) dB no nível medido. 

Apresenta-se na tabela 2 a escala decibel, logarítmica, na sua ponderação mais usual, em dBA, com exem-

plos de níveis de ruído.

Nosso sistema auditivo não responde de modo linear aos estímulos que recebe, mas sim de forma loga-

rítmica. Dessa forma, o uso do decibel, em escala logarítmica, simplifica a avaliação dos níveis de pressão.
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Como exemplo, em um ambiente com dez aparelhos de rádio ligados juntos, emitindo 80 dBA, se du-

plicarmos a fonte, isto é, ligarmos mais dez aparelhos, teremos um aumento de 3 dBA no nível de ruído, 

passando para 83 dBA.

Figura 2. Gráfico auxiliar para somar níveis 

de pressão sonora.

Fonte: Arquivo pessoal, 2005.

Devido à escala decibel ser logarítmica, não se pode simplesmente somar algebricamente dois NPS. Para 

simplificar este cálculo, utiliza-se o gráfico acima, figura 2, para somar decibéis.

Supondo-se que temos uma fonte que emite 55 dB. Qual seria o nível no ambiente se outra fonte que 

emite 52 dB fosse adicionada ao local? Verifica-se a diferença entre os dois níveis, o delta L, ou ΔL, que é de 

3 dB. Encontra-se o valor de 3 dB no eixo das coordenadas (ΔL), da figura 2, subindo até encontrar a curva e 

traçando uma linha horizontal ao eixo das abscissas encontra-se o valor 1,7, valor que deve ser adicionado 

ao nível mais alto, 55 dB + 1,7 = 56,7 dB.

Da mesma forma que não se pode simplesmente somar algebricamente dois NPS, para diminuir decibéis 

deve-se seguir o procedimento anterior inversamente. Para simplificar este cálculo, apresenta-se o gráfico 

a seguir, figura 3, para subtrair decibéis.
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Figura 3. Gráfico auxiliar para subtrair níveis de 

pressão sonora.

Fonte: Arquivo pessoal, 2005.

Supondo-se um nível de ruído ambiental de 60 dB, com emissões a partir da fonte S e de um ruído de fundo 

(LS+R). Qual seria o nível de contribuição no ambiente da fonte S (LS)? Desligando a fonte S e medindo 

novamente o NPS obtêm-se 53 dB (LR).  Verifica-se que a diferença entre os dois níveis, LS+R – LR = 7 dB. 

Encontra-se o valor de 7 dB no eixo da coordenadas (LS+R), subindo até encontrar a curva, traçando uma 

linha horizontal ao eixo das abscissas encontra-se o valor 1, que é o valor que deve ser diminuído do nível 

mais alto, LS = 60 – 1 = 59 dB.



4 CONFORTO ACÚSTICO – ASPECTOS PSICOLÓGICOS E      

FISIOLÓGICOS
Recepção do Som: O sistema auditivo humano não responde de modo linear aos estímulos que recebe, 

mas sim de forma logarítmica. Os sons de baixas freqüências são percebidos como sons graves e as altas 

freqüências como sons agudos. Para uma pessoa jovem com audição normal, as freqüências audíveis variam 

de 20 a 20.000 Hz. Porém, a orelha humana não tem a mesma sensibilidade em todo este espectro, como se 

observa na tabela 3.

Para baixos níveis de pressão sonora, o nível de um som grave tem que ser muito mais elevado que um som 

médio para que ambos produzam a mesma sensação sonora. 

À medida que os níveis aumentam verifica-se uma resposta mais homogênea em todas as freqüências 

audíveis.

As freqüências inaudíveis são classificadas como infra-sons quando estão abaixo do limite da audição, 

aproximadamente 20 Hz, e chamadas de ultra-sons quando estão acima da capacidade auditiva humana, 

em torno de 20.000 Hz, ver tabela 3.

Apresentam-se três exemplos sonoros, em diferentes freqüências: 250, 1.000 e 4.000 Hz, de mesma inten-

sidade em decibéis, que produzem sensações de sonoridade diferentes.

Tabela 3. Freqüências audíveis.

Fonte: Autor, 2005.

Para a Inteligibilidade das palavras, as consoantes têm alta contribuição e menor duração que as vogais 

(~20 ms), onde predominam as baixas freqüências.

As vogais contribuem menos para a Inteligibilidade, têm duração maior (~90 ms), onde predominam as 

altas freqüências. 
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O controle das reflexões sonoras no ambiente melhora a inteligibilidade.

Intitula-se Ruído todo o som considerado desagradável. A diferença entre som e ruído é subjetiva, e de-

pende do gosto pessoal.

Existem diversas fontes de ruído que interferem no conforto acústico das edificações, classificadas como 

internas ou externas, ver figura 4.

Figura 4. Fontes de ruído. 

Fonte: Arquivo pessoal, 2005.

Entre as fontes internas que mais perturbam o sossego estão os passos no andar superior, as conversas dos 

vizinhos e ruído das instalações elétricas e hidráulicas.

O tráfego rodado, principalmente o representado pelos veículos de carga e de transporte urbano, é o grande 

vilão do conforto acústico. Uma frota com idade média de 14 anos, sem manutenção adequada, vias mal 

conservadas e maus hábitos dos motoristas fazem deste uma das principais fontes de poluição sonora das 

grandes cidades, perdendo apenas para a poluição do ar e da água (OMS, 2005). 

Apresentam-se os valores de níveis de ruído permitidos para ambientes externos, diurno e noturno, indi-

cados na Norma Técnica Brasileira NBR 10.151, tabela 4, dependendo do tipo de ocupação da área.

Principais fontes de ruído
Fontes internas Fontes externas

• Conversação 
• Passos 
• Eletrodomésticos 
• Instrumentos musicais 
• Instalações: 
   Condicionadores de ar  
   Elevadores 
   Elétricas: sub-estação,  
   geradores 
   Hidráulicas: Passagem de 
   canalizações, bombas de 
   recalque

• Tráfego rodado 
• Atividades comerciais 
  e industriais 
• Serviços 
• Trens 
• Tráfego aéreo 
• Animais
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Tabela 4. Nível Critério de Avaliação 

(NCA) para ambientes externos em 

dB(A).

Fonte: NBR 10.151, 2000.

Apresentam-se os valores de níveis de ruído recomendados para ambientes internos, residências, para 

obtenção de conforto acústico, indicados na Norma Técnica Brasileira NBR 10.152, tabela 5, valores em dBA 

e em NC (Noise Criteria, ou curvas de critério de ruído, que indicam o nível de pressão sonora em dB para 

cada faixa de freqüência, de 63 a 8.000 Hz).

Tabela 5. Níveis de ruído para conforto acústico para 

ambientes internos (residências) em dB(A), sendo que 

NC representa a curva de avaliação de ruído.

Fonte: NBR 10.152, 1987.



5 DESEMPENHO ACÚSTICO DOS EDIFÍCIOS
O desempenho acústico das edificações depende, basicamente, de dois fenômenos acústicos, independentes 

e que devem ser estudados separadamente:

• Absorção sonora: determinante da qualidade acústica interna do local analisado. Fonte e receptor 

encontram-se no mesmo ambiente.

• Transmissão sonora: determinante do nível de ruído que se transmite através de esquadrias, paredes, lajes 

e forros. Fonte e receptor encontram-se em ambientes distintos.

Quando o som atinge uma superfície, como uma parede de alvenaria, parte da energia sonora reflete de 

volta ao ambiente; parte da energia é retida pela parede, que se transforma em calor e é dissipado no am-

biente; e parte se transmite ao outro lado da parede.

Para aumentar o isolamento acústico da parede deve-se aumentar a sua massa, aplicando a Lei de massa 

para calcular seu desempenho; ou deve-se criar outra parede, transformando-a em parede dupla (executar 

a outra parede, deixando uma câmara de ar entre elas), e nesse caso aplicando a Lei de massa-mola-massa 

para calcular seu desempenho.

A instalação de material fono-absorvente na superfície da parede ajuda a controlar a parcela de energia 

refletida para o ambiente, influindo no Condicionamento Acústico desse ambiente, mas a energia que se 

transmite (Isolamento) permanece praticamente a mesma.
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Tabela 6. Absorção x Transmissão.

Fonte: Arquivo pessoal, 2005.

Na tabela 6, se apresentam as diferenças entre os principais fenômenos acústicos:

•  Absorção

•  Transmissão

Cada fenômeno será analisado, separadamente, quanto à forma de atuação, parâmetros e controle para 

Condicionamento e Isolamento Acústico, no texto a seguir.

Tratamento Acústico dos Espaços Arquitetônicos: 

Uma fonte sonora emite ondas de som, aqui representadas por raios sonoros, que refletem nas diversas 

superfícies internas do ambiente analisado. A direção dessas reflexões é determinada pela geometria do 

local, e a intensidade de cada raio sonoro refletido é determinada pela capacidade de absorção do material 

onde ele reflete. Esta capacidade de absorção dos materiais de construção, denominado coeficiente de 

absorção alfa (α), varia de acordo com suas características físicas (porosidade, rigidez, forma de instalação, 

etc.) e também com a freqüência do som (graves, médios ou agudos). 

Existem no mercado diversos materiais absorventes porosos utilizados para tratamento acústico de edifícios, 

como lã de vidro, lã de rocha, espuma de melamina e de poliuretano.
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Para comparar e especificar apropriadamente qual material utilizar, onde e em que quantidade, foram 

determinados em normas internacionais ensaios e métodos de obtenção do coeficiente de absorção alfa 

(α).  Este coeficiente varia de 0,00 a 1,00, indicando a quantidade da energia sonora que o material absorve 

em cada reflexão, por freqüência, normalmente em 125, 250, 500, 1.000, 2.000 e 4.000 Hz. 

•		α= 0,01 significa absorção de 1% da energia do raio sonoro, e devolução de 99% para o ambiente. Exem-

plo: concreto liso.

•		α= 1,00 significa absorção de 100% da energia do raio sonoro, e devolução de 0% para o ambiente. 

Exemplo: janela aberta.

A divulgação dos coeficientes de absorção para cada freqüência, em literatura específica ou catálogos 

técnicos, é de fundamental importância para o ajuste do balanço energético sonoro do ambiente. Devem 

fazer parte da divulgação dos resultados as condições em que foi realizado o ensaio e por qual laboratório 

(IPT, INMETRO, UFSM, UFSC, etc.)

Figura 5. Materiais porosos.

Fonte: Arquivo pessoal, 2005.

A maior absorção sonora dos materiais porosos se produz nas altas freqüências, os sons agudos. Quanto 

maior a porosidade do material, maior será a absorção dos sons agudos, figura 5. 

A absorção dos sons graves e médios depende de grandes espessuras do material, o que na prática dificil-

mente se aplica.
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Na figura 6 apresentam-se exemplos de tratamento acústico de pavilhões industriais, para diminuir a rever-

beração do ambiente e o nível geral de ruído. No caso, foram utilizados baffles suspensos, feitos de material 

absorvente para aumentar a absorção do ambiente e diminuir a propagação do som.

Figura 6. Baffles

Fonte:http/www.acusticaintegral.com/

productos/tectos/bales_EN.htm

A absorção dos sons graves é mais complexa, pois depende do material e da montagem adequada para 

que seja produzido o efeito desejado, como no exemplo da figura 7 (painel vibrante).

A absorção de graves se produz por transformação de energia sonora em energia mecânica. 

As ondas sonoras ao tocarem a placa ou membrana fazem vibrar o material, ocorrendo aqui a transforma-

ção de energia sonora em energia mecânica, que por sua vez se dissipa no ambiente em forma de energia 

térmica (calor), pelo amortecimento interno e rigidez do material.



A C Ú S T I C A  A R Q U I T E TÔ N I C A 27

Figura 7. Painel absorvente de graves.

Fonte: Arquivo pessoal, 2005.

Figura 8. Painel absorvente de graves.

Fonte: Arquivo pessoal, 2005.                                                                                                    

A instalação de material absorvente, tipo lã de vidro, na cavidade, aumenta a faixa de absorção de sons 

graves consideravelmente, como se pode observar no gráfico da figura 8.
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Figura 9. Tempo de reverberação.

Fonte: Arquivo pessoal, 2005.

Para compreender o que é reverberação deve-se imaginar uma fonte que emite um som qualquer, em 

espaço aberto, sem qualquer reflexão, como na primeira linha da figura 9. O gráfico de pressão sonora e 

tempo ficaria desta forma, no instante em que chega o raio sonoro a energia se mantém até que a fonte 

pare de emitir o som.

Na segunda linha adiciona-se uma superfície, a qual vai gerar uma reflexão, figura 9. Como os dois raios 

sonoros, direto e refletido, têm a mesma velocidade e percursos diferentes, ocorrerá uma defasagem no 

tempo de chegada de cada um, o raio refletido tarda alguns milissegundos (ms) em chegar ao receptor. 

Como o material da superfície refletiva possui um coeficiente de absorção, parte da energia do raio refletido 

será absorvida e parte devolvida ao ambiente. A soma de energia do raio direto mais raio refletido produz 

um gráfico semelhante ao apresentado na referida figura.
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Em ambientes construídos existem muitas reflexões, provenientes das diversas superfícies do envoltório, o 

que aumenta o nível de energia sonora do local até atingir um patamar de equilíbrio, entre energia emitida 

e energia absorvida pelas superfícies, conforme mostrado na figura 9.

No instante em que a fonte para de emitir, a energia sonora do ambiente começa a diminuir, absorvida 

pelos diversos materiais. O tempo que esta energia permanece audível, a partir do momento em que a 

fonte para de emitir, chama-se de tempo de reverberação (TR).

Figura 10. Fórmula de Sabine.

Fonte: Arquivo pessoal, 2005.

O Tempo de Reverberação de uma sala é o indicador por excelência do seu comportamento acústico, ao 

ser o mais expressivo em termos globais. Ele é determinado pelos coeficientes de absorção sonora dos 

materiais de revestimento e dos equipamentos instalados no interior da sala. O ajuste do tempo de rever-

beração de uma sala dentro do intervalo de valores, para cada freqüência, é condição indispensável para 

se conseguir uma boa acústica da mesma.

Pode-se prever o tempo de reverberação (TR) de uma sala, antes mesmo de construí-la, aplicando a fórmula 

de Sabine, descrita na figura 10. Deve-se conhecer o Volume total do ambiente analisado (V), dado em m³, 

a superfície (S) de cada material aparente, dada em m², e seus respectivos coeficientes de absorção (a) para 

cada banda de freqüência, normalmente de 125 a 4.000 Hz: 

O cálculo do TR deve ser efetuado para cada uma das seis freqüências principais, para obter o tempo de 

reverberação em cada freqüência.
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Figura 11. Cálculo do TR.

Fonte: Arquivo pessoal, 

2005.

Para facilitar este cálculo são utilizadas planilhas eletrônicas ou programas de computador específicos. A 

figura 11 demonstra a utilização de planilha eletrônica, que determina o volume a partir das dimensões 

principais da sala, onde se aplica a constante 0,16, dividindo o produto da superfície de cada material pelo 

seu respectivo coeficiente de absorção, para cada uma seis frequências. Os resultados, em forma de gráfico, 

mostram que unindo os pontos de valores do tempo de reverberação calculado define-se a curva tonal 

do ambiente projetado.

Comparando a curva tonal obtida com as curvas tonais ótimas obtidas a partir da NBR 12.179, de normas 

internacionais ou da literatura, poderemos ajustá-la, substituindo materiais de revestimento ou alterando 

a superfície de cada um.

Devido ao fato de que o tempo de reverberação adequado para uma melhor inteligibilidade das palavras 

deve ser mais curto, em torno de um segundo, e o tempo de reverberação para salas de concertos e igrejas 

deve ser mais longo, para aumentar a sonoridade, de dois ou mais segundos, espaços projetados para uma 

função não têm bom desempenho quando utilizados para usos diferentes do previsto.
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Apresentam-se alguns exemplos de tempo de reverberação ótimos, na freqüência de 500 Hz, onde Meisser 

(1973) considera diversos volumes e usos; e Barron (1988, 1993) indica uma faixa ótima em função do uso. 

A Norma Técnica Brasileira NBR 12.179 (1992) adota a figura 12, que mostra valores para diversos usos, para 

espaços com volume de 30 a 30.000 m, na freqüência de 500 Hz.

Figura 12 - Tempo ótimo 

de reverberação.

Fonte: NBR 12.179 

(1992)



A C Ú S T I C A  A R Q U I T E TÔ N I C A32

Na figura 13 se apresenta o tempo de reverberação medido no Auditório Araújo Vianna, em Porto Alegre, 

assim como os tempos ótimos indicados por Pérez (1969), Cremer (1991) e Beranek (1992), para este local.

Figura 13. Tempo de reverberação 

ótimo e medido.

Fonte: Arquivo pessoal, 2005.

Fica visível o mau comportamento acústico do Auditório, comparando a curva tonal medida com as curvas 

tonais ótimas indicadas.

Figura 14. Sistema va-

riável do TR.

Fonte:  Adaptado de 

www.rpginc.com, 2005.

Em espaços multiusos, onde apresentações artísticas de diversos tipos acontecem, deve-se prever algum 

sistema que permita variar o tempo de reverberação, com o fim de obter o melhor desempenho acústico 

do local para cada atividade. 
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No exemplo da figura 14, a flexibilidade acústica é atingida utilizando-se triffusor (www.rpginc.com), um 

prisma giratório de base triangular, módulos de 1,20 x 0,60 m, composto de três faces diferentes, uma com 

absorção, outra refletiva e outra com o difusor de resíduo quadrático (QRD). Este mecanismo, controlado 

por controle remoto, permite a variação contínua do tempo de reverberação da sala, adaptando o seu 

comportamento acústico a cada função musical.

Ao estudo das reflexões do som no ambiente chamamos de Acústica Geométrica. O ângulo de reflexão do 

raio sonoro é sempre igual ao ângulo de incidência, em relação à tangente no ponto dado.

Figura 15. Acústica geométrica.

Fonte: Arquivo pessoal, 2005.

Na figura 15, observa-se a dispersão do som produzida por uma superfície convexa e a concentração produ-

zida por uma superfície côncava, comparadas com as reflexões produzidas por uma superfície plana e lisa. 

Essa concentração do som produz focalizações e distorções indesejadas. Em espaços onde o comporta-

mento acústico é importante deve-se evitar as superfícies côncavas.

Figura 16. Som direto e reflexões.

Fonte: Arquivo pessoal, 2005.
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O gráfico da figura 16 é denominado Ecograma. Nele, cada raio sonoro é representado por uma barra ver-

tical, estando o tempo indicado no eixo horizontal e a intensidade no eixo vertical. Mostramos o ecograma 

associado a um receptor com indicação do som direto, das primeiras reflexões e das reflexões tardias ou 

atrasadas. Este estudo permite avaliar a geometria do local, detectando possíveis ecos e indicando a melhor 

localização dos materiais acústicos.  Definindo a localização da fonte e do receptor em vários locais da sala, 

pode-se observar o percurso dos raios sonoros e onde eles refletem, assim como no ecograma tem-se o 

tempo e a intensidade de cada raio refletido em relação ao raio direto.

Figura 17. Som direto e primeiras refle-

xões.

Fonte: Arquivo pessoal, 2005.

Neste exemplo, figura 17, pode-se observar a localização da fonte e do receptor, o raio direto e as diversas 

reflexões nas superfícies da sala.

As reflexões chamadas curtas, que chegam à orelha dentro do intervalo de 50 milissegundos, são as que 

contribuem para uma melhor compreensão das palavras, e são as que devem ser buscadas no projeto 

arquitetônico; normalmente as reflexões laterais são as mais adequadas.

Para música, dependendo do autor e do tipo de composição, aumenta-se esse limite para 80 ou 100 ms. 

Na prática, o limite de 50 ms pode ser medido como a diferença de percurso entre o raio direto e o raio 

refletido: Δ(delta) ≥17 metros (340m/sx0, 05s=17m) →ECO.
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Eco, o grande vilão da inteligibilidade, o colapso do projeto de Condicionamento Acústico, deve ser evitado 

em todos os locais onde a acústica é importante.

Para que haja eco duas condições devem ser cumpridas:

1- A reflexão deve ser forte, isto é, deve refletir em superfícies com baixos coeficientes de absorção sonora;

2- A reflexão deve ser atrasada em mais de 50 milissegundos em relação ao raio direto. Para facilitar esta 

verificação podemos transformar os 50 milissegundos em distância: se o percurso do raio refletido menos 

o percurso do raio direto for igual ou maior que 17 metros, teremos eco.

Na figura 18, o rebaixamento do forro proporcionou a diminuição do percurso do raio refletido, eliminando 

o eco das primeiras filas.

Figura 18. Som direto e eco.

Fonte: Arquivo pessoal, 2005.

Na figura 19 estão indicadas as reflexões do som na parede dos fundos de um auditório; e qual o procedi-

mento para a eliminação do eco, a fim de obter melhor audibilidade nas últimas filas. 

(a) A parede vertical e o forro refletem o som de volta para a fonte, criando o eco nas primeiras filas;

(b) Uma pequena inclinação da parede dos fundos torna a reflexão inofensiva;
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(c) Inclinando mais a parede as reflexões serão dirigidas para a platéia, compensando a perda de energia 

devido à distância da fonte.

Figura 19. Evitando o eco.

Fonte: Arquivo pessoal, 

2005.

A figura 20 apresenta um método gráfico para traçar os raios refletidos, determinando a localização da fonte 

imagem, e, a partir dela, traçando o caminho inverso do raio sonoro refletido.

Figura 20. Método da fonte ima-

gem.

Fonte: Arquivo pessoal, 2005.

1. Fonte e receptor no mesmo ambiente.

2. Traça-se uma linha perpendicular à superfície refletiva, que passa pela fonte. Transportando a distância 

d da fonte à superfície para o outro lado, determina-se a localização da fonte imagem. 

3. Unindo-se o receptor à fonte imagem, faz-se o caminho inverso da reflexão do som.
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4. Unindo a fonte real ao ponto de intersecção da linha traçada anteriormente, que une o receptor à fonte 

imagem com a superfície refletiva, e em seguida prolongando até alcançar o receptor, obtemos o caminho 

do raio refletido.

Em um auditório devem ser analisadas todas as superfícies que geram reflexões sonoras e que alcançam o 

receptor (figura 21). Cada superfície e a primeira reflexão que ela gera estão indicadas em cores diferentes, 

para melhor visualização.

Figura 21. Traçado de 

reflexões, método da 

fonte imagem.

Fonte: Arquivo pessoal, 

2005.

Figura 22. Teatro La Maestranza.

Foto: Arquivo pessoal, 2005.                  

 No Teatro de la Maestranza, em Sevilha, Espanha (figura 22) os arquitetos criaram diversas superfícies ver-

ticais para refletir o som para a platéia.
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Figura 23. Teatro São Carlos.  

Foto: Arquivo pessoal, 2005.

As paredes laterais do Teatro São Carlos, em Caxias do Sul, RS (figura 23) foram inclinadas para aumentar as 

reflexões laterais, melhorando a inteligibilidade. 

Na figura 24 é apresentado um Corte esquemático do Segerstrom Hall, Orange Conty Performing Arts 

Center, Califórnia, ilustrando o caminho das reflexões curtas. A posição das cortinas superiores aumenta a 

absorção, também variando o volume da sala, o que repercute no Tempo de Reverberação da sala, permi-

tindo o ajuste para cada função acústica.

Figura 24. Segerstrom Hall.

Fonte: Arquivo pessoal, 2005.

Exemplo de acústica ao ar livre são os coretos de praças, presentes em grande número de cidades, que 

deveriam ter superfícies convexas no forro para melhor difundir o som aos ouvintes (figura 25).
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Figura 25. Geometria de coretos.

Fonte: Arquivo pessoal, 2005.

Nos espaços ao ar livre, a distância da fonte aos ouvintes mais afastados, e a consequente perda de intensi-

dade, são os principais problemas que devemos ter em conta nos estudos acústicos. Nestes casos a única 

opção para reforçar o som direto é dotar o palco com concha acústica ou refletores acústicos (figura 26).

Figura 26. Concha acústica.

Fonte: Arquivo pessoal, 2005.

A denominação “Concha Acústica” induz a erros de interpretação, pois as conchas que encontramos na 

natureza são superfícies côncavas, e as “Conchas Acústicas” são formadas por várias superfícies planas, 

orientadas para direcionar as reflexões para a plateia. 

Na figura 27 é apresentada a concha acústica do Auditório Araújo Vianna, em Porto Alegre, RS, que conforme 

se pode observar, constitui-se de vários planos.
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Figura 27. Concha acústica do Au-

ditório Araújo Vianna.

Fonte: Arquivo pessoal, 2005.

Na figura 28 é apresentada a Concha Acústica do Teatro Castro Alves, em Salvador, Bahia. Pode-se observar 

a rugosidade da superfície interna da Concha, formando planos que direcionam as reflexões sonoras para 

a platéia.

Figura 28. Concha acústica do 

Teatro Castro Alves.

Fonte: Arquivo pessoal, 2005.

É importante também verificar as condições de visibilidade da platéia, de modo a garantir uma boa visão 

do palco por toda a audiência. Desta forma também se garante condições de audibilidade melhores, pois 

assim como as imagens, os sons chegarão diretamente aos espectadores, sem obstáculos na trajetória.

Na figura 29, Cine Capitólio em Porto Alegre, foram traçadas linhas de visibilidade da cabeça de cada especta-

dor até o limite inferior da tela. Verifica-se que as linhas de visibilidade não são interrompidas por obstáculos.
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Figura 29. Linhas de visibilidade do 

Cine Capitólio

Fonte: Arquivo pessoal, 2005.

Para auxiliar na elaboração de Estudos Preliminares de Auditórios, Salas de Concertos e Igrejas apresentamos 

uma tabela que indica a proporção entre o volume da sala e o número de lugares.

A tabela 7, elaborada na School of Architecture and Fine Arts, University of Western Austrália (Marsh, 1999), 

recomenda valores desta proporção “V/A” para cada tipo de atividade, sugerindo valores mínimos, ótimos 

e máximos para cada uso.

Tabela 7. Relação entre volume 

da sala e lugares.

Fonte: University of Western 

Australia.

Valores Recomendados de Volume-por-Assento (m3) para Auditórios
Tipo de Auditório Mínimo Ótimo  Máximo

Salas para Conferências 2.3 3.1   4.3
Salas de Concerto 6.2 7.8 10.8
Salas de Ópera 4.5 5.7   7.4
Igrejas Católicas 5.7 8.5 12.0
Outras Igrejas 5.1 7.2   9.1
Salas Multiuso 5.1 7.1   8.5
Cinemas 2.8 3.5   5.6
Copyright Andrew Marsh, UWA, 1999
The School of Architeture and Fine Arts 
The University of Western Australia
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Isolamento Acústico: Quando uma onda sonora transmitida pelo ar incide sobre uma parede, parte do som 

é refletida e parte é transmitida à parede. A energia incidente faz com que a parede entre em vibração, 

fazendo com que uma parte da energia seja dissipada como calor, e outra parte seja transmitida como som 

ao outro lado da parede, propagando-se pelo ar do outro ambiente.

Para evitar a reverberação excessiva, deve-se fazer uso de materiais absorventes, porosos e elásticos, que 

impeçam a reflexão sonora; mas, para evitar a transmissão, é necessário que se faça uso de materiais com 

elevada massa, que dissipem a energia, sem vibrar com ela.

Figura 30. Caminhos do 

ruído. 

Fonte: Arquivo pessoal, 

2005.

Além de o ruído ser transmitido pelas paredes e tetos, também é transmitido por pequenas frestas em 

esquadrias, divisórias e instalações (figura 30). A transmissão pelos flancos é difícil de equacionar e deve 

ser considerada. Dutos de ar condicionado ou ventilação, pisos elevados e forros rebaixados são canais de 

transmissão de ruídos que requerem cuidados especiais.

As diretrizes e especificações técnicas referentes ao isolamento acústico devem constar no projeto de ar-

quitetura do local. Em geral, isola-se o ruído aéreo com elementos verticais, tais como paredes, esquadrias 

e antecâmaras, e o ruído estrutural com elementos horizontais, como pisos, lajes e forros.  Para o projeto de 

isolamento acústico, atenção especial deve ser dedicada aos Projetos Complementares, como: hidrossani-

tário, elétrico e sistema de renovação de ar ou climatização, analisando o desenho das instalações, dutos, 

apoios, fixações e atenuadores de ruído na ventilação.  Sempre que possível, o controle do ruído deverá 

ser realizado na fonte, através de enclausuramento do equipamento ruidoso (fonte sonora). Também se faz 
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uso de sistemas que evitam a transmissão das vibrações, como: apoios elásticos e conexões flexíveis para 

não propagar as vibrações. Nos sistemas de ventilação faz-se uso de atenuadores de ruído, permitindo a 

renovação de ar com baixa transmissão de ruído. A manutenção adequada de rolamentos, eixos, mancais e 

hélices de ventiladores, representam economia de meios e maior eficiência na redução de poluição sonora.

Não sendo viável o enclausuramento das fontes, como o ruído de tráfego, por exemplo, o controle do 

ruído poderá ser desenvolvido no canal de transmissão, no caso o edifício, fazendo-se uso de técnicas 

construtivas apropriadas, antes de a poluição sonora invadir o ambiente. O conhecimento da capacidade 

de isolamento (em dB) dos materiais de construção permite que se desenvolvam projetos de adequação 

acústica específicos para cada situação e local.

Em locais onde não é possível isolar o ruído, por exemplo, máquinas nos ambientes industriais, cabines de 

pedágio em estradas, pessoal de pista em aeroportos e operários da construção civil que operam máqui-

nas barulhentas, a utilização de Equipamentos de Proteção Individual é fundamental para a conservação 

auditiva. O uso de protetores auriculares está regulamentado pelo Ministério do Trabalho, podendo ser 

interno de espuma, interno de silicone, ou externo tipo concha.

A transmissão da energia sonora entre ambientes pode ser classificada em dois tipos conforme o meio em 

que o ruído se propaga, sendo estes: ruído aéreo e ruído estrutural.

Chama-se ruído aéreo, todo ruído que se propaga pelo ar. A velocidade de transmissão no ar é de aproxi-

madamente 340 m/s (metros por segundo).

Exemplos de ruído aéreo são: a música dos bares, o ruído de trânsito (aviões, ônibus e caminhões), o barulho 

de máquinas e equipamentos de construção, a conversa dos vizinhos.

O ruído estrutural se propaga pela estrutura das edificações, sendo gerado pelas vibrações de máquinas e 

equipamentos, ou por impactos que atingem a estrutura do prédio. O ruído estrutural possui uma veloci-

dade de propagação maior do que a do ar, sendo da ordem de: 4.000 a 6.000 m/s.

Como exemplos de ruído estrutural, têm-se as vibrações produzidas pelo deslocamento de veículos de carga 

sobre o pavimento das ruas e avenidas, centrais de ar condicionado, grupos geradores, bombas d’água, 

máquinas de elevadores e transformadores de subestação.
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Outros exemplos de ruído estrutural são os impactos produzidos pelo caminhar de pessoas no andar su-

perior, crianças jogando bola e instalações sanitárias (golpe de aríete).

Ruído Aéreo: Ao incidir a onda sonora sobre uma parede, uma parcela b do som é refletida de volta ao am-

biente, uma parte c é retida pelo material da parede, que é a capacidade de isolamento acústico da parede, 

e uma parte d se transmite ao outro lado.

A capacidade de isolamento acústico de um material é sempre indicada em dB, por freqüência ou dBA.

Na figura 30, no centro, tem-se como exemplo uma parede com R (índice de isolamento acústico, em dB) 

igual a 45 dB. Se o NPS (nível de pressão sonora) for de 80 dB no lado externo, têm-se um NPS interno de 

80 – 45 = 35 dB. Quando o nível externo aumenta para 100 dB, têm-se um NPS interno de 100 – 45 = 55 dB. 

Portanto a indicação de isolamento em porcentagem não corresponde à realidade.

Na figura 31, mais à direita, tem-se outra parede com R igual a 60 dB. Logo, o ruído interno diminui para 20 

dB, com o nível externo de 80 dB.

Figura 31. Ruído aéreo.

Fonte: Arquivo pessoal, 2005.
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Em isolamento acústico utilizam-se duas leis da física, apresentadas a seguir:

1. Lei de Massa.

2. Lei de Massa-Mola-Massa.

1. Lei de Massa:

Cada vez que se duplica a massa de uma parede, o isolamento acústico aumenta entre 4 a 5 dB, o que sig-

nifica um aumento considerável da carga na estrutura das construções.

Gerges (2000) sugere a seguinte fórmula para calcular a perda de transmissão sonora pela lei de massa, 

ver figura 31:

TL = 20 Log M f – 47,4 dB

Sendo:

TL = Transmission loss = PT = Perda de transmissão, expresso em dB;

Log M f = logaritmo da massa M por m² de parede (densidade aparente), multiplicado pela freqüência f em 

que queremos determinar a TL;

47,4 dB = valor constante, que deve ser reduzido do resultado obtido.

Figura 32. Lei de massa.

Fonte: Gerges, 2000.
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Índice de Isolamento Acústico: O gráfico da figura 33 apresenta o isolamento acústico para uma parede de 

alvenaria de tijolos, medido em Câmara de Testes de Laboratório. O gráfico mostra a queda de desempenho 

quanto ao isolamento acústico para a mesma parede, testada em laboratório e na obra implementada. 

A queda de desempenho se deve à transmissão pelos flancos, já comentada como de difícil equaciona-

mento, e às condições de montagem, melhores no laboratório do que na obra.

Observa-se que o isolamento decresce, na denominada freqüência crítica fc, que é a freqüência de resso-

nância do material, atingindo seu valor mínimo, voltando a aumentar à medida que a freqüência também 

aumenta.

Em geral o isolamento acústico é menor para os sons graves (baixas freqüências), e maior para os sons 

agudos (altas freqüências).

Figura 33. Índice de isolamento acústico, 

paredes

Fonte: Arquivo pessoal, 2005.

No gráfico da figura 34 compara-se o isolamento acústico de duas coberturas: uma membrana têxtil de 

pouca massa, do Auditório Araújo Vianna em Porto Alegre, medida em laboratório; e a outra, uma cober-

tura metálica convencional de 1,2 mm, calculada pela lei de massa. Observa-se que o isolamento acústico 

aumenta com a freqüência, comportamento típico dos materiais.

O vale formado em 200 Hz, na medição do isolamento da cobertura têxtil, indica a freqüência crítica do 

material, onde o desempenho do isolamento é menor.
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Figura 34. Índice de isolamento acústico em cober-

turas

Fonte: Autor, 2005.

2. Lei de Massa-Mola-Massa: 

O Professor Samir Gerges, no seu livro “Ruído – Fundamentos e Controle” (Pág. 219) indica como calcular a 

perda de transmissão sonora pela lei de massa-mola-massa:

“Em sistemas com paredes duplas, a incorporação de um espaço de ar de 15 a 200 mm fornece um aumento 

na perda de transmissão de aproximadamente 6 dB acima da soma aritmética das perdas de transmissão 

de cada uma das duas paredes.” Ver figura 34.

“... é recomendado o preenchimento deste espaço com material de absorção acústica para eliminar as 

ressonâncias da cavidade.”

“É também recomendado usar paredes com diferentes espessuras e/ou materiais para evitar a excitação 

das duas paredes simultaneamente.”

Para f>c/2πd:                                                PT = PT
1
 + PT

2
 + 6 

Para fmam< c/2πd:                                   PT = PT
1
 + PT

2
 + 20log2kd 

Para ρ/π(m1+m2)<<f<fmam:            PT = 20log(m1+m2)f – 47,4 
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f
mam

 = freqüência massa-ar-massa:          

m
1
 e m

2
 = densidade superficial das paredes;

d = distância entre paredes, espaço de ar;

c = velocidade do som no ar (345m/s)

k = rigidez do ar (1,18)

Figura 35. Lei da massa-mola-massa

Fonte: Arquivo pessoal, 2005.

No gráfico da figura 36 é apresentado o isolamento acústico proporcionado por paredes de gesso acarto-

nado, sistema massa-mola-massa, em diversas montagens.

A parede com maior eficiência, na figura 36, é composta por estrutura dupla e independente de montantes 

metálicos, dois painéis de lã de vidro 50 mm e duas placas de gesso de 12,5 mm, montadas em cada face 

da parede. Essa montagem tem densidade aparente de 40 kg/m², com Índice de Isolamento acústico Rw 

= 64 dBA, equivalente a uma parede de concreto com 500kg/m².



A C Ú S T I C A  A R Q U I T E TÔ N I C A 49

Figura 36. Índice de isolamento acústico pare-

des de gesso acartonado. Dados de saída do 

Programa ART full/Saint Gobain.

Apresentam-se outras montagens e seus respectivos desempenhos.

Figura 37. Ondas estacionárias 

Fonte: Arquivo pessoal, 2005.

A lã de vidro ou lã de rocha na cavidade aumenta o isolamento acústico da parede dupla porque evita a 

criação de ondas estacionárias no interior da mesma, (figura 37) de diversas ordens: n=1, n=2, n=3,...
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A resistência ao fluxo de ar da lã mineral, também colabora no aumento do isolamento acústico, dificul-

tando a passagem do som.

Figura 38. Isolamento de paredes 

Fonte: Arquivo pessoal, 2005.

Exemplo de aplicação de isolamento acústico, figura 38, no Teatro São Carlos, em Caxias do Sul, RS.

Mediante a aplicação de uma segunda massa (no caso MDF de 25mm fixado em montantes metálicos), com 

lã de vidro na câmara de ar formada entre as duas massas, mudamos da lei de massa da parede original em 

alvenaria de tijolos cerâmicos, para a lei da massa-mola-massa, aumentando o isolamento acústico com 

o uso do sistema.
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Figura 39. Isolamento de 

forros

Fonte: Arquivo pessoal, 

2005.

No isolamento acústico de coberturas leves, utiliza-se o mesmo princípio da lei da massa-mola-massa, 

projetando forro duplo com lã mineral na cavidade formada pelas duas placas de gesso acartonado, ver 

figuras 39 e 40.

Mesmo em coberturas simples, como na figura 39, é possível aumentar o isolamento acústico, salientando 

que a vedação das frestas é fundamental para obtenção do isolamento projetado.

Não se pode calcular o isolamento de telhas cerâmicas, por exemplo, pela lei de massa, devido à quantidade 

de frestas existentes, que favorecem o conforto térmico, mas prejudicam enormemente o isolamento acústico.

Figura 40. Isolamento de forros

Fonte: Arquivo pessoal, 2005.
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Na execução de forros planos, entre paredes, não se devem deixar “negativos”(espaços entre o forro e a 

parede), pois estes prejudicam o isolamento acústico. O gesso acartonado não trinca como o gesso con-

vencional, podendo-se executar o forro de parede a parede.

Na figura 40, forro duplo de alto desempenho acústico, o perfil entre as duas placas permite a introdução 

da lã mineral na câmara de ar, na medida em que avança o fechamento com a placa inferior.

O forro duplo pode ser executado entre as terças de uma cobertura com estrutura metálica, para os perfis 

metálicos ficarem aparentes, como na figura 41.

Ressalta-se que o custo será superior ao forro contínuo, pelo aumento de acabamentos entre cada terça 

metálica.

Figura 41. Isolamento de forros 

Fonte: Arquivo pessoal, 2005.

As esquadrias em geral são um ponto crítico no isolamento acústico entre ambientes, devido à sua pouca 

massa e falta de uma vedação adequada.

O gráfico da figura 42 apresenta o isolamento acústico Rw por frequência, de duas portas, com vedação 

eficiente e sem vedação. Verifica-se que o isolamento acústico diminui com a falta de vedação, principal-

mente nas altas freqüências.
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Ainda em fase de projeto, pode-se prever a elevação do piso em um lado do ambiente, em 1 cm (um cen-

tímetro), aproximadamente, para este funcionar como batente. Ao fechar a porta faz a vedação da soleira, 

como no exemplo da figura 42.

Figura 42. Isolamento de portas

Fonte: Arquivo pessoal, 2005.

Devido à sua pouca massa, muitas vezes convém utilizar duas portas no mesmo marco, abrindo uma para 

cada lado, desde que o projeto de arquitetura do local permita o estreitamento da passagem. Esta solução 

é indicada quando não é possível a construção de uma antecâmara, como em consultórios médicos, por 

exemplo, devido à falta de espaço físico.

Dependendo do isolamento desejado, podem-se utilizar portas de madeira maciça, bem vedadas, ilustradas 

na figura 43.
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Atenção ao detalhe construtivo do corte da soleira, onde uma saliência no piso com uma junta elástica faz 

a vedação necessária.

Figura  43 .  I so lamento de 

portas

Fonte: Arquivo pessoal, 2005.

Na figura 44 é apresentado o detalhe de uma porta com visor de vidro, onde se observam as 

duas linhas de vedação da soleira, executadas com perfil de borracha esponjosa, que tocam a 

saliência do piso, executada em madeira maciça, junto com o marco da porta.

Figura 44. Isolamento de portas Fonte: 

Arquivo pessoal, 2005.

Para um estúdio de gravação, sugere-se a instalação de portas com duas folhas com isolamento acústico 

eficiente, fazendo uso da lei de massa-mola-massa. As portas abrem uma para cada lado. Os materiais uti-

lizados estão indicados na figura 45.

As portas podem ser simples ou duplas, quando o projeto arquiquetõnico permitir.
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Atenção às frestas entre a alvenaria e o marco: utilizar poliuretano expansivo em todo o perímetro da porta 

para vedar.

Figura 45. Isolamento de portas

Fonte: Arquivo pessoal, 2005.

No gráfico da figura 46 apresentam-se resultados do isolamento acústico R por freqüência, de janelas com 

vidro simples de 3mm, e com vidro duplo com câmara de ar de 10, 20 e 30 mm com vedação eficiente.

Verifica-se que o isolamento acústico melhora com o aumento da câmara de ar, para um mesmo tipo de 

material.

Vidros duplos com câmaras de ar pequenas, entre 4 e 8 mm, têm pouco efeito no isolamento acústico, são 

mais adequadas para isolamento térmico.

Figura 46. Isolamento de janelas.

Fonte: Santos e Santos, 2005.

Isolamento de janelas:

As janelas costumam ser a parte mais débil do isolamento, 
devido ao seu peso. Para obtermos valores mais altos de R 
será necessário usar vidros duplos ou laminados.
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Scherer e Santos (2005) apresentaram resultados de diversos ensaios de isolamento acústico de vidros no 

Laboratório de Termo-Acústica da Universidade de Santa Maria, RS, LATA.

A tabela 8 apresenta um resumo dos valores medidos para diversos tipos de vidros e espessuras, com o 

valor do isolamento acústico medido, em dBA.

Tabela 8. Isolamento 

acústico de vidros

Fonte: Scherer e 

Santos, 2005.

Para aumentar o isolamento acústico da fachada em construções existentes, principalmente edificações, 

onde a instalação de andaimes externos é complicada e perigosa, sugere-se a instalação de outra janela 

frente à atual pelo lado interno, conforme figura 47. Desta forma, aproveita-se o isolamento acústico da 

janela existente, por menor que seja; evita-se a modificação da fachada, nem sempre aprovada pelo con-

domínio ou Prefeitura, e pode-se trabalhar com segurança, pelo lado interno do edifício.

Vidro Comum                       Vidros Duplos com câmara de ar de 20mm
4mm 27,3 dB (A)

Vidro Comum 8mm + ar 20mm + V. Comum 4mm - R (dBA) = 30,5

Vidro Comum 8mm + ar 20mm + V. Comum 6mm - R (dBA) = 30,5

Vidro Comum 6mm + ar 20mm + V. Laminado 6mm - R (dBA) = 30,6

Vidro Comum 6mm + ar 20mm + V. Laminado 8mm - R (dBA) = 30,9

Vidro Laminado 6mm + ar 20mm + V. Laminado 8mm - R (dBA) = 30,4

Vidro Comum 8mm + ar 20mm + V. Laminado 8mm - R (dBA) = 32,0

Vidro Temperado 6mm + ar 20mm + V. Laminado 8mm - R (dBA) = 31,3

Vidro Temperado 8mm + ar 20mm + V. Laminado 6mm - R (dBA) = 31,2

     6mm 28,7 dB (A)

8mm 29,1 dB (A)

   Vidro Temperado
6mm 28,4 dB (A)

8mm 28,4 dB(A)

  Vidro Laminado
6mm 30,3 dB(A)

8mm 30,9 dB(A)

Fonte: “Estudo do isolamento sonoro de vidros de diferentes tipos e espessuras, ensaiados individualmente 
e formando vitragem dupla”.- Trabalho apresentado no ENAC 2005 
Autora: Minéia Johann Scheres 
Orientador: Jorge Luiz Pizzutti dos Santos
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Figura 47. Isolamento de 

janelas

Fonte: Arquivo pessoal, 2005.

A figura 48 ilustra detalhes construtivos da esquadria da figura 47, onde se observa o funcionamento da 

janela, pivotante, na qual o vidro deve ser assentado com silicone em todo o perímetro, antes de aplicar 

os baguetes de acabamento. 

As janelas que proporcionam melhor isolamento acústico são as do tipo ”maxi-ar”, ou pivotantes, devido à 

vedação eficiente nos quatro lados. Janelas e portas de correr apresentam baixo desempenho no isolamento 

acústico, devido aos trilhos por onde correm, e por isso devem ser evitadas onde a acústica é importante.
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Figura 48. Isola-

mento de janelas 

– detalhe

Fonte: Arquivo 

pessoal, 2005.

As esquadrias de PVC possuem boa vedação e estanqueidade, devido ao processo de fabricação industrial. 

Para obtenção de isolamento eficiente deve ser especificado corretamente o sistema de abertura, como o 

sistema oscilo-batente da figura 49, assim como o vidro mais apropriado para cada situação.
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Figura 49. Isolamento de janelas 

– PVC

Ao projetar sistemas de isolamento acústico é necessário que se pense na ventilação e renovação de ar, 

sem que haja vazamento do som para o exterior. O equipamento que permite a passagem de ar ao mesmo 

tempo em que bloqueia a passagem do barulho, é denominado Atenuador de Ruído (figura 50).

Quando se indica enclausuramentos de casa de máquinas, deve-se projetar a ventilação do ambiente com 

atenuadores de ruído, permitindo o resfriamento dos motores, sempre considerando a dissipação da carga 

térmica.  

Em locais como auditórios e teatros, os atenuadores devem ser instalados nas tubulações de ar acondicio-

nado, nos dutos de insuflamento e retorno, evitando a transmissão de ruídos das máquinas para o ambiente 

interno.

Em ambientes que não possuam ar condicionado, como bares, casas noturnas, salões de festa, etc., uma 

ventilação e renovação de ar bem dimensionada, com atenuadores de ruído, proporcionam conforto tér-

mico aos usuários com economia de energia e de equipamentos, sendo recomendada para obtenção de 

eficiência energética.
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Figura 50. Atenuadores de 

ruído 

Fonte: www.tcasomax.com.br, 

2005.

O atenuador dissipativo de ruídos é uma caixa com células compostas de material absorvente, geralmen-

te lã de vidro ou de rocha, separadas por canais por onde circula o ar. Quanto mais absorventes forem as 

células, e quanto menor o espaço para circulação do ar, melhor será a capacidade de redução de ruídos na 

passagem do ar, permitindo a ventilação sem a transmissão de sons.

Recuero (1992) apresenta uma fórmula de dimensionamento para atenuador dissipativo:

R = (2700/d) *α = ________ dB/m,

Sendo:

R = Capacidade de redução de ruído; 

d = o espaço livre de ar entre as células, em milímetros;

α= coeficiente de absorção alfa do material absorvente utilizado nas células, na freqüência desejada;

dB/m  = dB por metro linear de atenuador.

Assim, no exemplo da figura 51, utilizando atenuador com 100mm de espaçamento entre células, com 

material absorvente Isosound (a = 0,72 na freqüência de 250 Hz), teremos uma atenuação de 19,44 dB em 

250 Hz, por metro linear de atenuador.
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Figura 51. Atenu-

adores de ruído – 

dimensionamento

Fonte: www.tcaso-

max.com.br, 2005.

Podem-se utilizar atenuadores de ruído na ventilação de um banheiro, por exemplo, evitando a transmissão 

de ruídos e vozes pelo poço de ventilação, utilizando painel rígido de lã de vidro nas laterais dos dutos por 

onde circula o ar. A inserção de um septo feito em chapa metálica no eixo, diminuindo a distância (d) entre 

as faces do material absorvente, aumenta a capacidade de atenuação, conforme a fórmula anteriormente 

apresentada.

A empresa Isover indica o produto Climaver / Climaver Plus para diminuir ruídos em dutos de ventilação, e 

apresenta fórmula de cálculo da atenuação acústica, apresentada na figura 52 à direita.
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Figura 52. Atenuadores de 

ruído com Climaver

Fonte: ISOVER, 2005.

Barreiras acústicas: A utilização de barreiras no controle do ruído requer um estudo detalhado de cada local. 

Em geral pode-se afirmar que sua eficiência depende do tamanho e da proximidade da fonte sonora. Quanto 

maior a barreira e quanto mais próxima da fonte de ruídos, melhores serão os resultados de isolamento. 

Recomendações:

• As dimensões da barreira devem ser maiores que as do foco.

• Devem localizar-se o mais próximo possível do foco.

• Devem utilizar materiais compactos no miolo de barreiras vegetais, como terra ou muros, ver figura 53.

• O isolamento do material utilizado nas barreiras será ao menos 5 dB superior ao valor de atenuação calculado.
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Figura 53. Barreiras acús-

ticas

Fonte: Arquivo pessoal, 

2005.

Quando o som encontra uma barreira no sentido de sua propagação, sofre uma refração na borda da bar-

reira, ver figura 54, atingindo uma área que seria de sombra se nossa fonte fosse de luz..

Esse fenômeno é chamado de refração acústica e diminui a eficiência da barreira. A atenuação será estimada 

em função do número de Fresnel, dividindo a altura efetiva da barreira pelo comprimento de onda. Este 

valor é aplicado no eixo horizontal do gráfico para obtenção do valor de atenuação, em função do ângulo 

θ devido à refração da borda.

Primeiro determina-se a longitude da onda sonora λ em função da freqüência desejada, dividindo a velo-

cidade de propagação c pela freqüência de cálculo:

Dividindo-se a altura da barreira por λ e aplicando este valor ao gráfico, pode-se estimar a eficiência da 

configuração da barreira para vários ângulos de refração.
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Figura 54. Barreiras 

acústicas

Fonte: Arquivo pessoal, 

2005.

Ruídos estruturais: São gerados por impactos ou percussões no painel isolante que se converte em um 

elemento gerador de ruído aéreo, ou quando um corpo em movimento atua sobre um elemento, transmi-

tindo-lhe sua agitação, produzindo uma trepidação do conjunto (vibrações) que se propaga pela estrutura 

do prédio, conforme figura 55.
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Figura 55. Caminhos do ruído 

estrutural   

Fonte: Arquivo pessoal, 2005.

Para evitar o ruído de impacto podem-se utilizar painéis elásticos e de pouca densidade para que a energia 

da percussão se transforme em deformação física do material, e não em energia sonora, como revestimentos 

rígidos de pisos.

Para controlar as vibrações, também se utilizam materiais flexíveis que não transmitam o movimento que 

recebem como pisos flutuantes, amortecedores de vibrações e apoios de borracha.

Isolamento de pisos: É sabido que se produzem mais ruídos caminhando sobre pisos rígidos do que sobre 

tapetes. No isolamento acústico deve-se ter em conta o revestimento do piso. Para melhorar o isolamento 

de parquês, pedras e cerâmicas deve-se assentar os revestimentos em contrapiso executado sobre uma 

capa de areia grossa.

Os revestimentos de borracha, de 5 a 8 mm e de boa qualidade, reduzem em aproximadamente 3 dB os 

ruídos de passos. Tapetes espessos diminuem a necessidade de isolamento do contrapiso. 
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A utilização de forros para eliminar o chamado ruído de impacto (ruído dos passos do vizinho) apresenta 

resultados parciais. Como vimos antes na figura 55, o ruído é transmitido pela laje, pela estrutura e pelas 

paredes. Com a utilização de forro estará apenas solucionando a parte do ruído que é transmitido pelo teto, 

mas não o ruído transmitido pelas paredes.

A solução mais eficiente para evitar a transmissão de ruídos de impacto é executar pisos flutuantes, como 

nas figuras 56 e 57, durante a construção.

Figura 56. Pisos flu-

tuantes em estrutura 

metálica

Fonte: Arquivo pesso-

al, 2005.

Nos exemplos da figura 56 são apresentadas duas soluções para piso flutuante de madeira em estrutura 

metálica, o primeiro mais eficiente e custoso do que o segundo.

Entre a estrutura metálica e o piso rígido foi instalada uma junta elástica de lã de vidro, para não transmitir 

os impactos do piso para a estrutura e para o andar inferior.

Outra forma de conseguir índices elevados de isolamento entre pavimentos é através da utilização de piso 

flutuante em concreto armado, figura 57, isto é: aplica-se uma capa de lã de vidro, D=60 Kg/m3 e E=25 mm, 

sobre a laje. Sobre esta lã de vidro aplica-se uma lona plástica conforme a figura 57 (à direita), e executa-se 

um contrapiso armado, e sobre este o acabamento final. 

Ao utilizarmos o sistema de paredes duplas com piso flutuante, a estrutura da face interna deve ser apoiada 

sobre o contrapiso, independente da face externa, formando assim o que se denomina “box in box”, ou 

uma caixa dentro de outra caixa.

Esta solução de piso flutuante armado também pode ser utilizada com pisos cerâmicos.
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Figura 57. Piso flutuante 

em concreto

Fonte: Arquivo pessoal, 

2005.

Em academias de ginástica ou dança, assim como em palcos de teatros e auditórios, pode-se utilizar piso 

flutuante em madeira, apoiado em laje de concreto, na figura 58.

Figura 58. Piso flutuante 

em madeira

Fonte: Arquivo pessoal, 

2005.
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As vibrações produzidas por máquinas e equipamentos presentes nas edificações devem ser bloqueadas 

para que não atinjam a estrutura do prédio. Este bloqueio deve ser realizado o mais perto possível da fonte 

de ruído.

Uma das maneiras mais eficientes de evitar a transmissão de vibrações para a estrutura é através da utili-

zação de amortecedores de vibrações, figura 59, nos apoios destes equipamentos, tais como geradores, 

transformadores, bombas d’água, centrais de ar condicionado e máquinas de elevadores.

Figura 59. Amortecedor de 

vibrações  

Fonte: www.gerb.com, 2005.  
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O conjunto do motor e equipamento deve estar fixado a uma base única rígida, como no exemplo da figura 60.

Os amortecedores devem ser instalados entre a base e o piso; e, especificados de acordo com o peso e 

rotação do motor, determinando a freqüência do conjunto.

Figura 60. Amortecedor de vibrações

Fonte: www.gerb.com, 2005.

A fixação das tubulações e linhas de fluidos em máquinas de ar condicionado central, por exemplo, deve 

observar alguns cuidados para não transmitir vibrações para a estrutura do prédio.
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Devem ser evitadas as fixações rígidas, que transmitem as vibrações da tubulação para a parede, optando 

por alguma das soluções elásticas apresentadas na figura 61.

Figura 61. Fixação de insta-

lações

Fonte: Autor, 2005.



6 MÉTODOS DE PREVISÃO DO DESEMPENHO ACÚSTICO 
Entre os diversos métodos de previsão do comportamento acústico dos espaços arquitetônicos, apresentam-

se alguns programas de simulação por computador.

CATT: CATT é uma sigla para Computer Aided Theater Technique. Desde 1988 CATT concentrou em software 

para acústica de predição/auralização (CATT-acústico) e mais recentemente ferramentas de reverberação 

(The FIReverb Suite) (http://www.catt.se/).

Acústica de Salas: Predição

Em geral, predição de acústica de salas é o processo onde, usando acústica geométrica, são elaborados 

ecogramas por banda de oitava, baseado em modelo 3D de uma sala. As propriedades dos materiais depen-

dentes da freqüência (absorção, difusão) são nomeadas para cada superfície. A partir desses ecogramas de 

informação, um grande número de medidas numéricas pode ser calculado.  Por exemplo, a inteligibilidade 

da fala e o tempo de reverberação.

Acústica de Salas: Auralização

Auralização (auralisation, em Inglês), em geral, é o processo pelo qual os resultados da simulação (ecogramas) 

são convertidos a respostas de impulso binaural, que podem ser convolucionadas com registros musicais 

gravados em câmara anecóica; estes dão uma impressão de como a música soaria na sala modelada, utili-

zando fones individuais de ouvido. 

ODEON: O projeto de ODEON foi fundado através de Ørstedo DTU Tecnologia Acústica e seis companhias 

consultoras dinamarquesas em 1984, com o propósito de prover software de predição de acústica de salas, 

espaços públicos e ambientes industriais.

ODEON é um programa para PC para simular a acústica interior de edifícios onde, a partir da geometria e 

propriedades das superfícies, pode ser calculada a acústica, a qual pode ser ilustrada e escutada (auraliza-

ção). Os algoritmos de predição de ODEON (método de imagem-fonte combinada com traçado de raios) 

permitem predições seguras em tempos de cálculos modestos. ODEON é ideal para a predição de acústica 
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em salas grandes como salas de concerto, de ópera, auditórios, foyers, estações subterrâneas, terminais de 

aeroporto, e edifícios industriais. Para predição de barulho de maquinaria grande em ambientes industriais, 

um algoritmo de raytracing especial foi desenvolvido permitindo a modelagem de fontes de superfície e 

lineares. ODEON é uma ferramenta para predizer a acústica de edifícios novos, como também para avaliar 

e recomendar melhorias em edifícios existentes (http://www.odeon.dk/).

RAYNOISE: RAYNOISE é um programa avançado de análise, projetado para a simulação do comportamento 

acústico no interior de um volume fechado qualquer, em qualquer espaço aberto ou uma combinação 

qualquer dos dois tipos de campos. A empresa criadora de RAYNOISE é a LMS Numerical Technologies, 

Bélgica (http://www.lmsintl.com/).

As aplicações de RAYNOISE englobam três campos diferenciados: Acústica de salas, Controle do ruído 

industrial e Acústica ambiental.

Ensaios de Materiais de Construção Realizados por Laboratórios Independentes:

Os ensaios de materiais de construção, realizados por laboratórios independes dos fabricantes, proporcio-

nam valores seguros de seu desempenho acústico.

Esses dados, obtidos de acordo com normas nacionais e internacionais, permitem o conhecimento das 

características acústicas (isolamento, absorção) de cada material, e formam a base de dados dos programas 

de simulação.

Para realização de ensaios de isolamento acústico são necessárias duas câmaras, uma emissora e outra 

receptora, com formatos indicados nas normas, e equipamento específico. Uma amostra do material é 

instalada entre as duas câmaras, sendo então gerado um ruído especial (ruído branco ou rosa) na sala 

emissora que é captado na sala receptora (ISO 140).

Para a realização de ensaios para obtenção dos coeficientes de absorção sonora é necessário outro tipo de 

câmara, com elevado tempo de reverberação, chamada câmara reverberante, assim como equipamento 

específico. Inicialmente se obtém o tempo de reverberação da câmara vazia, gerando ruído especial e 

registrando o decaimento sonoro em cada freqüência desejada. Introduz-se uma amostra do material 

A=~10 m², e repete-se o procedimento anterior. A diferença entre os dois resultados indica a capacidade 

de absorção sonora do material (ISO 354).
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Laboratórios como os do INMETRO, do IPT, e das Universidades UFSM e UFSC, entre outros, realizam os 

ensaios citados, utilizando instalações e tecnologias apropriadas, em laboratórios altamente qualificados.

Medidas realizadas in situ:

Para comprovar o desempenho acústico projetado, faz-se necessário a realização de medidas acústicas 

após a conclusão da obra, também chamadas de medidas em campo.

Em auditórios, teatros e salas de conferências podem ser realizadas medidas do tempo de reverberação e 

da inteligibilidade das palavras pronunciadas por um orador.

Em todas as construções podem ser medidos os níveis de pressão sonora externos e internos, para avaliar 

o isolamento acústico de fachadas e seus elementos construtivos.

Também se pode medir o isolamento sonoro entre salas, do ruído aéreo, e entre pavimentos, do ruído 

estrutural transmitido do andar superior.

No final deste curso são indicados alguns exercícios de avaliação do comportamento acústico das edificações.



7 LEGISLAÇÃO E NORMAS TÉCNICAS 
Compete ao Poder Público Municipal a elaboração de ações que visem a assegurar que, individualmente, 

o nível de som ou ruído dos diversos agentes emissores esteja dentro dos limites legais. Na ausência de 

legislação municipal específica sobre ruído, devem ser observadas as Normas Técnicas Brasileiras. Neste 

capítulo apresentam-se algumas normas técnicas brasileiras existentes sobre ruído. 

NBR 10.151 (ABNT, 2000): Avaliação do ruído em áreas habitadas, visando o conforto da comunidade

A NBR 10.151 fixa as condições exigíveis para a avaliação da aceitabilidade do ruído em comunidades, inde-

pendente da existência de denúncias. Em anexo, especifica um método para o cálculo do nível de pressão 

sonora equivalente - Leq, quando os aparelhos de medição disponíveis não dispuserem de tal função.

O método de avaliação envolve os resultados em Leq, ponderados na curva A, dB(A). O período diurno é 

compreendido entre 07 e 22 horas e o período noturno nas demais horas. Assim faz-se a classificação dos 

níveis de ruído para ambientes externos, determinando o índice NCA (Nível de Critério de Avaliação), como 

indicado na Tabela 9.

Tabela 9. Nível de Critério de 

Avaliação NCA para ambientes 

externos.

Fonte: NBR 10.151, 2000

NBR 10.152 (ABNT, 1987): Níveis de ruído para conforto acústico

A NBR 10152 (1987) fixa os valores de ruído compatíveis com o conforto acústico, em dB(A) e curvas NC, em 

ambientes internos diversos. Na tabela 10o valor inferior da faixa representa o nível sonoro para conforto, 

enquanto que o valor superior significa o nível sonoro aceitável para a finalidade. Os níveis superiores aos 

estabelecidos são considerados de desconforto, sem necessariamente implicar risco de dano à saúde.

NBR 10.151 (ABNT, 2000)
Nível de Critério de Avaliação NCA para ambientes externos, em dB(A)

Tipos de áreas Diurno Noturno
Sítios e fazendas 40 35

Estritamente residencial urbana ou de hospitais ou de escolas 50 45

Mista, predominantemente residencial 55 50

Mista, com vocação comercial e administrativa 60 55

Mista com vocação recreacional 65 55

Predominantemente industrial 70 60
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A tabela 10 expõe os valores indicados pela NBR 10152, para ambientes internos.

Tabela 10. Níveis de Ruído 

para Conforto Acústico.

Fonte: NBR 10.152, 1987.

dB, dBA e Curvas NC (Noise 

Criteria)

Locais dB(A) NC

Hospitais
Apartamentos, Enfermarias, Berçários, Centros cirúrgicos 35-45 30-40
Laboratórios, Áreas para uso do público 40-50 35-45
Serviços 45-55 40-50

Escolas
Bibliotecas, Salas de música, Salas de desenho 35-45 30-40
Salas de aula, Laboratórios 40-50 35-45
Circulação 45-55 40-50

Hotéis
Apartamentos 35-45 30-40
Restaurantes, Salas de Estar 40-50 35-45
Portaria, Recepção, Circulação 45-55 40-50

Residências
Dormitórios 35-45 30-40
Salas de estar 40-50 35-45

Auditórios
Salas de concertos, Teatros 30-40 25-30
Salas de conferências, Cinemas, Salas de uso múltiplo 35-45 30-35

Restaurantes 40-50 35-45

Escritórios
Salas de reunião 30-40 25-35
Salas de gerência, Salas de projetos e de administração 35-45 30-40
Salas de computadores 45-65 40-60
Salas de mecanografias 50-60 45-55

Igrejas e Templos (cultos meditativos) 40-50 35-45

Locais para esporte
Pavilhões fechados para espetáculos e atividades esportivas 45-60 40-55
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A curva de ponderação A supõe uma variação constante da sensibilidade de nosso ouvido, ponderando 

iguais quantidades de dB, independente da intensidade do som ou ruído.

Para melhor quantificarmos os níveis de ruído, se faz necessário a utilização de curvas de avaliação NC, 

conforme indica a Norma Brasileira NBR 10.152. Indicando um valor NC, estaremos especificando os níveis 

de ruído admissível em cada freqüência, contemplando assim a variação da percepção auditiva tanto em 

relação com a freqüência como com a intensidade (espectro sonoro).

As curvas Noise Criteria - NC, estabelecidas por Beranek (1993), tem origem nas curvas Noise Reduction- 

NR, porém, apresentam um avanço em relação às últimas, pois consideram a perturbação produzida na 

comunicação verbal. Os valores das curvas NC, indicados na tabela 11 e figura 62, apresentadas a seguir, 

permitem classificar o ruído, por um só número, correspondente à curva NC de maior valor atingido pelo 

ruído, conforme sua distribuição espectral. 

As formas das curvas (ascendentes em direção das freqüências baixas) refletem o incremento da sensibi-

lidade da orelha humana com o aumento da freqüência, o que significa dizer que se escutam melhores os 

ruídos agudos do que os médios e os graves. 
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Tabela 11. Curvas NC – Níveis 

de Ruído por freqüência 

Fonte: NBR 10.152, 1987.

Figura 62. Curvas NC (Noise 

Criteria).

Fonte: NBR 10.152, 1987.

Como Classificar um ruído, medido em frequências, pelas curvas NC

A figura 63, apresentada a seguir, exemplifica três medições acústicas distintas, realizadas em centros de 

oitavas, no interior de três edifícios diferentes, classificando-as conforme a curva NC de maior valor atingida 

por cada espectro acústico, respectivamente:

• Apeadero – Azul: NC 46 (classificado pela freqüência de 1000 Hz)

• Auditório Araújo Vianna – Vermelho: NC 46 (classificado pela freqüência de 250 Hz)

• Ambiente 92 – Verde: NC 33 (classificado pela freqüência de 1000 Hz)

Curva NC 63 Hz 
dB

125 Hz 
dB

250 Hz 
dB

500 Hz 
dB

1 KHz 
dB

2 KHz 
dB

4 KHz 
dB

8 KHz 
dB

15 47 36 29 22 17 14 12 11
20 50 41 33 26 22 19 17 16
25 54 44 37 31 27 24 22 21
30 57 48 41 36 31 29 28 27
35 60 52 45 40 36 34 33 32
40 64 57 50 45 41 39 38 37
45 67 60 54 49 46 44 43 42
50 71 64 58 54 51 49 48 47
55 74 67 62 58 56 54 53 52
60 77 71 67 63 61 59 58 57
65 80 75 71 68 66 64 63 62
70 83 79 75 72 71 70 69 68
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Figura 63. Ruído de 

fundo e Curvas NC

Fonte: NBR 10.152, 

1987.

NBR 12.179 – Tratamento acústico em recintos fechados

A NBR 12.179 (ABNT, 1992), apresenta o valor de isolamento acústico de diversos materiais da construção 

civil. Tais dados municiam o projetista para elaboração dos cálculos e posterior projeto de isolamento acús-

tico. O objetivo final é, geralmente, atender às leis de ruído dos municípios, à NBR 10.151 e à NBR 10.152. 

A NBR 12.179, também apresenta o coeficiente de absorção acústica em frequências (125 a 4000 Hz) de uma 

série de materiais da construção civil. Assim, fornece dados para o cálculo do Tempo de Reverberação – TR 

– das salas em estudo. A norma também aponta para os tempos de reverberação ideais a serem atingidos 

em projeto. O TR, ideal, varia conforme o volume (m3) e o tipo de uso da sala. 
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Figura 64. Plano básico 

de proteção de aeró-

dromos

Fonte: Portaria nº 1.141/ 

GM5 (1987)

A Portaria 1.141 do Ministério da Aeronáutica dispõe sobre Zonas de Proteção e aprova o Plano Básico de 

Zona de Proteção de Aeródromos, figura 64; o Plano Básico de Zoneamento de Ruído, o Plano Básico de 

Zona de Proteção de Helipontos e o Plano de Zona de Proteção de Auxílios à Navegação Aérea além de dar 

outras providências. 

Com o intuito de amenizar o problema do ruído oriundo dos aviões, nas proximidades dos aeroportos 

brasileiros, o Ministério da Aeronáutica criou através da Portaria nº 1.141/ GM5 (1987), dois tipos de planos 

para o ordenamento do solo no entorno dos aeródromos: 

• O Plano Básico de Zoneamento de Ruído- PBZR, para aeródromos de pequeno porte;
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• Plano Específico de Zoneamento de Ruído- PEZR, para os 66 aeroportos de grande porte administrados 

pela INFRAERO.

A Portaria nº 1.141/ GM5 (1987) aponta para a NBR 8572 (1984), a qual indica o isolamento acústico neces-

sário nas fachadas das edificações expostas ao ruído aeronáutico, dentro da Área II de ruído.

Para aprovação devem ser apresentados projeto e memorial descritivo do tratamento acústico, de acordo 

com o anexo “D” desta portaria, assim como planta baixa do imóvel e de localização em relação ao aeródromo. 

Após a aprovação pelo Ministério da Aeronáutica estes documentos devem ser apresentados às prefeituras 

para obtenção da licença de obra.

NBR 8572 (ABNT, 1984): Fixação de valores de redução de nível de ruído para tratamento acústico de edifi-

cações expostas ao ruído aeronáutico.

A NBR 8572 (1984) fixa os valores de redução de níveis de ruído necessários, proporcionados por fachadas 

e/ou coberturas de edificações, localizadas dentro da Área II de ruído dos Planos de Zoneamento de Ruído 

em Aeroportos. A norma é válida para residências, edifícios de escritórios, indústria e comércio. 

A Área II tem restrições quanto ao uso do solo, recomendando que novas construções sejam evitadas. Caso 

contrário recomenda-se um estudo detalhado do problema do ruído e adoção de medidas adequadas para 

o isolamento acústico desses edifícios, bem como para aqueles já existentes. Estabelece, para o aeroporto 

de Porto Alegre, por exemplo, que o Índice de Redução Global dos Níveis de Ruído - RR, esteja situado na 

faixa compreendida entre 35 e 40 dB(A).

Abaixo é apresentada a tabela 12, com os índices de RR, conforme o aeroporto e a cidade.

As localidades apresentadas são aquelas para as quais existem PEZR, em aeroportos aprovados pela Portaria 

do Ministério da Aeronáutica.
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Tabela 12.  Índice de 

Redução Global dos 

Níveis de Ruído – RR

Fonte:  Por tar ia  nº 

1.141/ GM5 (1987).



8 COMO ATINGIR CONFORTO ACÚSTICO
Primeiramente, é necessário que se levantem os dados acústicos (níveis de ruído e tempos de reverberação) 

e os dados do sistema construtivo da edificação ou projeto em estudo, para posterior análise e elaboração 

dos projetos de isolamento e condicionamento acústico. 

A seguir apresentam-se exemplos de intervenções de cunho acústico em edificações preexistentes. Em 

todos os casos os projetos vieram a atender necessidades existentes, podendo estas ser divididas em duas 

modalidades básicas:

• Condicionamento acústico: adequar a acústica interna ao tipo de atividade realizada (cultos, musicais, 

palestras, etc.)

• Isolamento acústico: adequar os níveis sonoros emitidos ou imitidos do meio ambiente, conforme Normas 

e leis de cada município.

Exemplos de Projeto Acústico:

Catedral Metropolitana de Porto Alegre:

Figura 65. Catedral Metropolitana 

de Porto Alegre.

Fonte: Arquivo pessoal, 2005.
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Neste primeiro exemplo, figura 65, apresenta-se o projeto de condicionamento acústico da Catedral Me-

tropolitana da cidade de Porto Alegre, RS. O objetivo do trabalho era intervir no espaço preservando ao 

máximo a arquitetura existente. 

A necessidade da adequação acústica estava diretamente ligada à falta de compreensão da fala, durante 

as missas. Os ouvintes não compreendiam adequadamente as palavras do orador. Assim, com vistas sanar 

o problema identificado, procedeu-se a análise de quatro parâmetros acústicos básicos, sendo estes:

• Tempo de Reverberação

• Acústica Geométrica

• Inteligibilidade da Palavra

• Ruído de Fundo

Figura 66. Catedral 

M e t ro p o l i t a n a  d e 

Porto Alegre – vista 

interna.

Fonte: Arquivo pes-

soal, 2005.

Primeiramente foi realizado o levantamento gráfico e acústico do local. Efetuaram-se medições acústicas, 

obtendo-se o Tempo de Reverberação e o Ruído de Fundo em diferentes pontos. Posteriormente foi ela-

borado um modelo informático tridimensional (maquete informática) da catedral. Os dados levantados 

in-loco (medições acústicas e análises construtivas) permitiram ajustar o modelo informático à realidade 

existente. Com o modelo ajustado foi possível avaliar matematicamente a situação que estava gerando a 

falta de compreensão. 

A catedral, figura 66, apresentava um Tr excessivamente longo para oratória e uma forma geométrica desfa-

vorável à compreensão da fala. As ondas sonoras emitidas pelo orador percorriam trajetos excessivamente 
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longos até chegar ao ouvinte. Assim, transcorria um tempo demasiadamente longo entre o raio direto e os 

demais raios refletidos de um mesmo impulso sonoro. Esta situação gerava uma sobreposição de ondas 

advindas de diferentes impulsos sonoros gerados em um mesmo ponto. 

A perda de compreensão das consoantes, e conseqüentemente das palavras, foi identificada como sendo 

responsável pela fadiga e perda de interesse na oratória por parte do ouvinte. 

Com o problema identificado, determinaram-se as superfícies passíveis de alterações. 

O projeto de condicionamento propôs a adição de materiais com maior absorção acústica nas freqüências 

necessárias, com vistas a baixar o Tr a níveis considerados ótimos para Igrejas e Catedrais, conforme seu 

volume interno (m3).

A análise foi efetuada para as 6 principais bandas de frequências (125, 250, 500, 1000, 2000 e 4000 Hz). 

Optou-se por localizar os novos materiais em nichos já existentes nas elevações internas da catedral, fi-

gura 66. Tal solução manteve a arquitetura interna com os adornos preexistentes. O modelo informático 

indicava as superfícies que apresentavam grande incidência de ondas sonoras com grandes trajetos. O 

material utilizado absorveu a energia sonora das ondas que percorriam distâncias excessivamente longas 

não permitindo que estas retornassem ao ouvinte. Tal intervenção eliminou o problema de sobreposição 

de ondas e baixou o Tr a níveis aceitáveis, melhorando a compreensão da fala.

Figura 67. Pontos das medições acústicas.

Fonte: Arquivo pessoal, 2005.
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O croqui da figura 67 apresenta a localização dos pontos onde foram efetuadas as medições acústicas. Em 

vermelho, os locais onde foi posicionada a fonte sonora; em preto, os locais do receptor (sonômetro). As 

posições da fonte e do receptor buscam simular a situação real, visto que o orador encontra-se no altar 

e os ouvintes na platéia. Posicionou-se a fonte em dois pontos do altar com fins de simular o provável 

deslocamento do orador.  Um terceiro local foi eleito para a fonte sonora (F3), posicionada na nave lateral, 

simulando o uso de um alto-falante para amplificação de voz. Quanto aos ouvintes, estes foram divididos 

em três posições básicas centrais: na frente, no meio e no fundo da platéia e em duas posições na nave 

lateral (frente e fundos da nave).

Para cada um dos noves pontos receptores foram efetuadas três medições acústicas com a fonte sonora 

nas três diferentes posições (F1, F2 e F3).

Percebe-se que todos os pontos escolhidos para posicionamento dos equipamentos (sonômetro - fonte 

sonora) se situam na metade superior da planta baixa apresentada. Pôde-se adotar esse procedimento 

visto a geometria simétrica da edificação.

Figura 68. Modelo tridi-

mensional da Catedral 

Metropolitana de Porto 

Alegre, captada via pro-

grama Acoustacadd.

Fonte: Arquivo pessoal, 

2005.
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A figura 68 é uma imagem captada do software acústico (Acoustacadd) utilizado para elaboração do modelo 

informático tridimensional da catedral em estudo.

Figura 69. Gráfico do 

TR medido na Cate-

dral Metropolitana de 

Porto Alegre.

Fonte: Arquivo pesso-

al, 2005.

A Figura 69 apresenta os tempos de reverberação medidos da Catedral, nas seis frequências centrais com-

preendidas entre 125 e 4.000 Hz. 

As curvas superiores mostram os valores iniciais do local e do modelo ajustado, a partir do qual foi possível 

testar diferentes propostas de intervenção. 

A curva intermediária (lilás) mostra o resultado da medição final, após a execução do projeto de Condicio-

namento Acústico, onde se observa a diferença alcançada, especialmente nas freqüências situadas entre 

250 e 2.000 Hz, fundamentais na análise da inteligibilidade, não atingindo o projetado devido às limitações 

do espaço. 

A curva mais abaixo (verde) representa o Tr ideal para esta igreja. As duas curvas restantes apresentam o Tr 

projetado, com a Catedral cheia e ocupada em 2/3 da sua capacidade total, visto que as pessoas absorvem 

grande parte do som que nelas incide.

As curvas ótimas dos Trs são estabelecidas na NBR 10152 conforme o volume interno da edificação e do 

tipo de atividade desenvolvida.
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Tabela 13.  Materiais  de 

revestimento da Catedral 

Metropolitana de Por to 

Alegre. 

Fonte:  Arquivo pessoal, 

2005.

A tabela 13, acima, apresenta os materiais de revestimento presentes no interior da catedral. Cada material 

tem seu coeficiente de absorção medido em laboratório. Assim, calcula-se o Tr total da catedral através 

do uso da fórmula de Sabine para cada uma das freqüências centrais compreendidas entre 125 e 4000 Hz.

Pode-se simular a alteração do Tr através da substituição, acréscimo ou retirada de materiais no modelo. 

Neste projeto houve uma substituição de 700 m2 de material. Substituiu-se no cálculo do Tr o material que 

ficou oculto pela instalação da lã de vidro.
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Figura 70. Raios sonoros. 

Dados de saída do softwa-

re Acoustacadd.

Fonte: Arquivo pessoal, 

2005.

Na figura 70 pode-se observar o modelo informático com uma simulação de traçado dos raios sonoros 

(ray-tracing). Observa-se em vermelho todos os raios sonoros, com até três reflexões, que saem da fonte 

sonora (F1) e atingem o ponto de recepção (P6). O gráfico acima do modelo, o Ecograma, apresenta uma 

relação de tempo e intensidade dos raios sonoros. Assim pode-se analisar cada raio, seu percurso e sua 

perda de intensidade, conforme as reflexões e seu tempo de atraso em relação ao raio direto, para cada 

freqüência estudada.
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Tabela 14. Inteligibilidade 

– Índice Alcons 

Fonte:  Arquivo pessoal, 

2005.

O índice de inteligibilidade da palavra é calculado no modelo informático a partir do algoritmo %AL
CONS 

implementado no programa de análise acústica. 

Este índice avalia a perda de inteligibilidade de consoantes a partir da distância emissor - receptor e do tempo 

de reverberação da sala, considerando o nível de ruído de fundo, para as bandas de oitava determinantes 

da inteligibilidade: 500 Hz a 2000 Hz. A potência da fonte se ajusta para produzir, a 1m da mesma, um nível 

sonoro semelhante à voz humana, em torno de 70 dB. 

O índice Alcons antes da execução do projeto alcançava um valor entre 35,8 no ponto 1, próximo à fonte, 

e 98,6 no ponto 9, localizado na nave lateral. Houve uma mudança significativa com a implementação das 

medidas indicadas em projeto, passando para 15,6 no ponto 1, e 35,1 no ponto 9, como pode ser observado 

na tabela 14.
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Tabela 15. Ruído de fundo.

Fonte: Arquivo pessoal, 2005.

O Ruído de Fundo – RF – também foi analisado neste estudo, uma vez que é necessário que os ruídos prove-

nientes do exterior da edificação não interfiram na acústica interna. Os resultados são mostrados na tabela 15. 

O nível do RF está diretamente ligado ao desempenho de materiais utilizados no isolamento acústico da 

edificação. Um correto isolamento acústico garante baixos níveis de RF, sendo condição essencial para o 

conforto. Ruídos externos percebidos dentro da edificação podem causar interferências na comunicação 

sobrepondo-se à fala e conseqüentemente prejudicando a compreensão da mesma.
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Figura 71. Nichos com lã 

de vidro

Fonte: Arquivo pessoal, 

2005.

A Figura 71 apresenta alguns nichos nos quais foram instaladas as mantas de lã de vidro.

Figura 72. Execução da obra.

Fonte: Arquivo pessoal, 2005.
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As figuras 72 e 73 mostram fotos da execução da obra, onde se observa a instalação da lã de vidro (branca) 

e o revestimento têxtil na cor bege, semelhante à cor do reboco retirado.

Figura 73. Execução da obra. 

Fonte: Arquivo pessoal, 2005.

Figura 74. Vistas internas.

Fonte: Arquivo pessoal, 2005.

A figura 74 mostra fotos internas onde aparece a indicação de reduzir o volume dos balcões laterais e ins-

talação de lã de vidro para obter o aumento da absorção proposto.
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Figura 75. Execução da obra.

Fonte: Arquivo pessoal, 2005.

A figura 75 trata-se de uma fotografia obtida durante a execução da obra, onde se observa a redução da área 

do Coro, mediante instalação de paredes de gesso acartonado com montantes metálicos, e a instalação de 

lã de vidro na superfície acima do acesso principal.

Figura 76. Detalhe da aplicação 

da lã de vidro.

Fonte: Arquivo pessoal, 2005.

A figura 76 mostra detalhes da aplicação da manta de lã de vidro, onde se observa a tela metálica que mantém 

a espessura da lã de vidro e o tecido de recobrimento, para ocultar o material absorvente. Na fotografia à 

direita, se indica a forma de fixação na parede, com parafusos e buchas metálicas, após a retirada do reboco.
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Figura 77. Detalhe da aplicação da 

lã de vidro na parede.

Fonte: Arquivo pessoal, 2005.

Na figura 77 tem-se fotografias da execução da obra, onde se observa a parede acima das cornijas sem o 

reboco e após a instalação da lã de vidro.

Auditório Araújo Vianna:

Figura 78. Vista externa.

Fonte: Arquivo pessoal, 2005.

O Auditório Araújo Vianna, figura 78, é um auditório público tradicional do município de Porto Alegre, RS, 

Brasil, localizado no Parque Farroupilha, próximo ao centro da Capital. O projeto original contemplava uma 

concha acústica ao ar livre, utilizada para todo tipo de apresentações, sendo sede da banda municipal.
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Em 1996 o auditório foi coberto, resguardando os espetáculos das intempéries e possibilitando maior 

utilização. A cobertura têxtil instalada repercutiu em aumento significativo do Tempo de Reverberação, 

prejudicando seu comportamento acústico. As mudanças no espaço físico, juntamente com aumento da 

potência sonora, devido à utilização de amplificadores cada vez mais potentes, acarretaram em novo perfil 

de uso, requerendo uma adequação acústica para recuperar a qualidade sonora do mesmo.

Figura 79. Vista ex-

terna, vistas internas, 

corte e detalhe da 

concha acústica do 

Auditório.

Fonte: Arquivo pes-

soal, 2005.

No Projeto de Condicionamento Acústico, desenvolvido para a Prefeitura de Porto Alegre, foram realizadas 

diversas medições de tempo de reverberação e ruído ambiental, elaboração de modelo informático, análise 

e projeto. Com o objetivo de diminuir o excesso de reverberação, buscou-se implementar a absorção neces-

sária sem descaracterizar a arquitetura do recinto, figura 79. Identificaram-se três principais superfícies com 

possibilidades de aumento de absorção sonora e com as quais se elaboraram as simulações informáticas:

• cobertura têxtil: utilização de uma membrana dupla, com elevada capacidade de absorção acústica;

• cadeiras metálicas: revestimento das cadeiras aumentando a absorção acústica nas altas freqüências e 

diminuindo a diferença de comportamento acústico em diferentes situações (cheio/vazio), além de me-

lhorar o conforto dos usuários;

• concha acústica: revestimento com painéis absorventes removíveis instalados sob toda a superfície da 

concha.
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Figura 80. Detalhe do painel 

de revestimento da concha 

acústica.

Fonte: Arquivo pessoal, 2005.

A concha acústica tem função de produzir reflexões curtas do som produzido no palco em direção à platéia, 

aumentando o nível de pressão sonora pela soma dos raios diretos e refletidos. 

Essa característica é valiosa quando há apresentações sem apoio eletro-acústico. A função perde sentido 

quando a emissão do som acontece por meio de equipamentos de amplificação.

Nesse caso, Auditório Araújo Vianna, a presença da concha gerava reflexões indesejadas no sentido inverso 

(platéia/músicos), prejudicando o sincronismo entre os mesmos devido ao ruído e ao excesso de reverbe-

ração proveniente da platéia. 

Com objetivo de anular as reflexões indesejadas, projetaram-se painéis absorventes removíveis instalados 

sob toda a superfície da concha. Os painéis foram instalados mediante o uso de parafusos e porcas borbo-

leta, permitindo sua remoção, no caso de, eventualmente a cobertura ser retirada, tornando o auditório 

ao seu estado original.

Na figura 80, acima, se observa a execução dos painéis com lã de vidro, no palco do Auditório, e detalhe 

gráfico do painel absorvente.
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Figura 81. Execução do 

revestimento da concha 

acústica.

Fonte: Arquivo pessoal, 

2005.

Na figura 81 observa-se a seqüência de execução do revestimento da concha acústica.

Nas imagens superiores aparecem os painéis, medidos e executados no local, testados e preenchidos com 

a lã de vidro e tecido ortofônico na cor preta.

As imagens na parte inferior mostram a concha acústica totalmente revestida, a partir de 1,80m de altura, 

devido à fragilidade do material.

Figura 82. Gráfico do TR 

medido no Auditório Araújo 

Vianna.

Fonte: Arquivo pessoal, 2005.
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O gráfico da figura 83 apresenta as curvas dos Tempos de Reverberação, medidos antes (azul) e depois 

(marrom) da instalação do revestimento com painéis absorventes na Concha Acústica, única modificação 

realizada no auditório.

A curva tonal resultante da simulação do Auditório com cobertura dupla fono-absorvente está represen-

tada na cor vermelha.

As curvas ótimas para este espaço, representadas por linhas tracejadas, ideais para música amplificada (verde) 

e para uso da palavra (laranja), servem de referência como meta a ser atingida, nas diferentes freqüências 

situadas entre 125 Hz e 4000 Hz.

Teatro São Carlos:

Figura 83. Teatro São 

Carlos, platéia e meza-

nino.

Fonte: Arquivo pessoal, 

2005.

O Teatro São Carlos foi inaugurado em setembro de 1999, obra esta de propriedade da Associação Educa-

dora São Carlos - AESC (Colégio São Carlos), em Caxias do Sul, RS.

Localizado no largo de São Pelegrino, Na cidade de Caxias do Sul, o Teatro São Carlos foi criado a partir da 

idéia de oferecer à cidade e região, um espaço fisicamente versátil, harmonioso, confortável e eficiente.

Com capacidade para 442 pessoas, o local pode ser utilizado para a realização de múltiplas atividades. 
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Considerado pela crítica um dos melhores e mais bem estruturados espaços culturais do país, o Teatro 

São Carlos já recebeu inúmeros atores e atrizes reconhecidos no cenário nacional e internacional (www.

teatrosaocarlos.com.br, acesso em  9/03/2005)

Figura 84. Teatro São Carlos, 

Antecâmara. 

Fonte: Arquivo pessoal, 2005.

O comportamento acústico de um Teatro está diretamente relacionado com a Arquitetura de Interiores e 

depende dos materiais de revestimento e da geometria do local. 

O projeto de Arquitetura de Interiores do Teatro São Carlos é de autoria do Arquiteto Flávio Simões e da 

Arquiteta Maria Dalila Bohrer, o qual foi elaborado a partir das condicionantes do Projeto Acústico, desen-

volvido pelo Arquiteto Flávio Simões. 

As paredes laterais mais próximas do palco são inclinadas para melhor refletir o som para a platéia, como 

se pode observar nas imagens da figura 83. 

Para evitar a entrada dos ruídos do foyer, foi projetada uma antecâmara no acesso principal da sala, con-

forme a figura 84.
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Figura 85. Detalhes da execu-

ção do isolamento acústico e 

de painéis absorventes. 

Fonte: Arquivo pessoal, 2005.

A figura 85 ilustra o isolamento acústico sendo executado com adição de uma segunda massa (revesti-

mento em MDF + lã de vidro na câmara de ar), para evitar a entrada de ruídos urbanos, assim como forro 

em gesso acartonado. 

Também se observa em execução a parede em gesso acartonado da antecâmara.

O estudo da Acústica Geométrica determinou a geometria do peitoril do mezanino, evitando reflexões 

longas e eco nas primeiras filas.

Figura 86. Detalhe da porta de acesso 

ao Mezanino.

Fonte: Arquivo pessoal, 2005.
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Na figura 86 pode-se ver o detalhe construtivo da porta de acesso ao Mezanino. Utilizaram-se portas no 

sistema massa-mola-massa, com dois painéis em MDF e lã de vidro na cavidade entre eles. A presença de 

frestas diminui significativamente o isolamento das portas, justificando a preocupação com a vedação, 

com vistas a diminuir possíveis pontos de fuga acústica. Observar o batente duplo projetado, em todo o 

perímetro da porta, com borracha esponjosa para proporcionar vedação eficiente.

GVT:

Figura 87. GVT – vista interna.

Fonte: Arquivo pessoal, 2005.

A foto da figura 87, anterior à intervenção acústica, mostra as divisórias existentes, as quais não ofereciam o 

isolamento acústico necessário para proporcionar conforto aos funcionários da empresa. O elevado nível de 

ruído de fundo dentro das salas de trabalho prejudicava a comunicação, concentração e o desempenho. As 

divisórias apresentavam um grande número de frestas, entre os painéis, porta e esquadrias. As venezianas 

para exaustão do ar contribuíam significativamente para a transmissão de ruídos.
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Figura 88. Vista interna após a execução do 

projeto.

Fonte: Arquivo pessoal, 2005.

A figura 88 mostra a intervenção que substituiu as divisórias leves desmontáveis por paredes de gesso 

acartonado. As portas e esquadrias foram substituídas por elementos com melhor vedação e desempenho 

acústico. A saída de ar, anteriormente feita pelas venezianas, passou a ocorrer através de atenuadores acús-

ticos, dispostos em frente às novas paredes de gesso acartonado. Os atenuadores (caixas com acabamento 

em madeira, abaixo das esquadrias) proporcionam a passagem de ar sem deixar passar o som, devido a uma 

geometria apropriada, associada aos materiais de absorção sonora no interior dos mesmos.

Embratel:

Figura 89. Vista. 

Fonte: Arquivo pessoal, 2005.
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A Empresa Brasileira de Telecomunicações – EMBRATEL, figura 89, teve necessidade de fazer uma adequa-

ção acústica em seu setor de geradores. Na falta de energia elétrica a empresa opera com geradores com 

motores a óleo diesel, que geram ruídos elevados. A sala de geradores estava localizada sob pilotis, e em 

seu perímetro era delimitada apenas por uma grade metálica, para segurança do local. 

O trabalho se constituiu em medições prévias, análise, projeto de isolamento acústico e medições poste-

riores à obra para comprovar os resultados esperados.

Foram projetados fechamentos verticais em gesso acartonado, portas metálicas que permitem a passa-

gem de veículos de manutenção e visores em vidros laminados para inspeção visual dos equipamentos 

enclausurados.

Figura 90. Insuflador de ar.

Fonte: Arquivo pessoal, 2005.

Em todo o enclausuramento projetado é de suma importância a previsão de ventilação forçada com uso 

de atenuadores de ruído, para fornecer ar necessário ao funcionamento dos equipamentos instalados, 

considerando a dissipação térmica dos motores.

Na foto da figura 90 se pode ver o insuflador, por onde o ar é aspirado, por ventilação mecânica através de 

atenuadores, para dentro da sala projetada sem que ocorra a propagação do som pelos dutos de ar.
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Figura 91. Atenuador de ruído.

Fonte: Arquivo pessoal, 2005.

Na foto da figura 91 se pode ver o atenuador resistivo de saída do ar, lado exterior, por onde o ar e calor são 

eliminados para o ambiente externo, sem que ocorra a propagação do som.
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Figura 92. Vista interna 

da sala de geradores.

Fonte:, Arquivo Pessoal, 

2005.

Na figura 92 pode-se ver, do lado interno da sala de geradores projetada, o atenuador de captação de ar, 

com forma cilíndrica. Atrás deste vê-se o atenuador de saída de ar. A saída de ar, ao contrário da entrada, 

é feita de forma passiva. Esses dois elementos formam o sistema de ventilação, insuflando e retirando o ar 

da sala com atenuação dos ruídos.

Figura 93. Vista geral da 

sala de geradores.

Fonte:  Arquivo pessoal, 

2005.

Na figura 93 se pode observar toda a sala de geradores, com fechamento vertical em gesso acartonado, 

sistema de ventilação e renovação de ar e esquadrias especiais.
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Figura 94.  Detalhe da junta sanfonada.

Fonte: Arquivo pessoal, 2005.

Na foto da figura 94 observa-se a junta metálica sanfonada, no escapamento do motor, que serve para não 

transmitir vibrações ao edifício, assim como o sistema de insuflamento de ar.
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Estação Musical:

Figura 95. Seqüência de exe-

cução.

Fonte: Arquivo pessoal, 2005.

O projeto foi elaborado para atender as necessidades acústicas de um pequeno conservatório musical. 

Assim, o projeto compreendeu isolamento e condicionamento acústico necessário para diversos tipos de 

instrumentos, incluindo bateria e percussão.

Foi indicada a execução de um sistema Box in Box, com piso flutuante e paredes duplas. O piso flutuante 

tem como objetivo evitar a propagação do som advindo de impactos na estrutura do piso. Os instrumentos 

apoiados no piso (bateria, amplificadores), ao vibrarem, transferem energia à estrutura e assim os ruídos 

propagam-se para dentro da edificação, passando, inclusive, de um pavimento ao outro. 

Nas fotos da figura 95se expõe a seqüência de execução. Inicialmente se reveste o piso com a lã de vidro, 

cuidando para formar um rodapé com a lã, para evitar a transmissão pelos flancos. Após a colocação de 

uma lona plástica sobre a lã se deposita sobre ela uma malha de aço, dimensionada pelos esforços que a 

laje flutuante terá de suportar. Sobre a malha se deposita o concreto, que depois de regularizado formará 

o piso flutuante.
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Figura 96. Execução do piso flutuante.

Fonte: Arquivo pessoal, 2005.

As fotos da figura 96, acima, ilustram a execução do piso flutuante acústico do conservatório. Importante 

lembrar que a nova laje em concreto não pode estar em contato direto com as paredes ou laje existente, 

tendo sempre entre estes a lã de vidro.

Observa-se a execução das paredes em gesso acartonado, com a face externa apoiada no piso existente e 

a face interna, com estrutura independente, apoiada no piso flutuante.

Figura 97. Planta Baixa.

Fonte: Arquivo pessoal, 

2005.
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Na figura 97 apresenta-se a planta baixa onde se pode perceber a preocupação com a acústica geométrica 

das salas. Nota-se a não existência de paralelismo entre as paredes opostas. Tal característica é de suma 

importância para que não ocorra o surgimento de ondas estacionárias entre os planos opostos, proporcio-

nando um melhor desempenho acústico interno (condicionamento acústico).

As plantas também esclarecem o detalhamento construtivo das paredes de gesso acartonado. Utilizaram-se 

montantes independentes para estruturar cada lado da parede, e manter as estruturas metálicas do gesso 

separadas, visando a diminuir a transmissão por vibração. Em frente às paredes preexistentes acrescentaram-

se placas de gesso acartonado, e entre estas a lã de vidro, para aumentar o isolamento acústico da parede 

existente.

Figura 98. Detalhe das portas.

Fonte: Arquivo pessoal, 2005.

Na figura 98, acima, vemos o detalhe construtivo das portas utilizadas. Projetaram-se dois tipos de porta, 

conforme a necessidade de isolamento calculada em projeto. A sala menor, para práticas, necessitou de um 

isolamento menor. Assim, utilizou-se apenas uma porta acústica. Já a porta do estúdio necessitou de um 

isolamento maior. Fez-se uso de duas portas acústicas no mesmo marco, cada folha abrindo para um lado.  
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Figura 99. Estrutura da parede de gesso acarto-

nado.

Fonte: Arquivo pessoal, 2005.

Na figura 99, mostram-se fotos de detalhes da estrutura metálica (ossatura) da parede em gesso acartona-

do, que vai da laje inferior à laje superior, sem tocar a parede existente. Observam-se os furos na estrutura 

metálica, para passagem de instalações.

Figura 100. Finalização da execução da parede de 

gesso acartonado.

Fonte: Arquivo pessoal, 2005.

Acima, a finalização do emplacamento do gesso acartonado, figura 100. As faixas brancas são feitas com fita 

e massa própria para este fim e são aplicadas nas juntas entre as placas e sobre as cabeças dos parafusos, 

evitando frestas indesejadas nos pontos na pintura final. Posteriormente é aplicada massa corrida sobre 

toda a superfície da parede, lixada para regularização e aplicação da pintura.
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Figura 101. Execução das paredes de gesso acartonado.

Fonte: Arquivo pessoal, 2005.

Nas fotos da figura 101 vê-se, à esquerda, as duas linhas de estruturas independentes, para cada face da 

parede de gesso acartonado. E à direita, a montagem dos perfis que irão suportar as placas de gesso acar-

tonado, e uma parede já concluída.



9 EXERCÍCIOS DE MEDIÇÕES EM EDIFICAÇÕES 

EXISTENTES
Neste capítulo final, estão propostos alguns exercícios práticos de acústica, os quais serão classificados em 

dois tipos básicos:

• Medição Acústica dos Níveis de Ruído: Avaliação do ruído no meio ambiente (NBR 10151).

• Medição do Tempo de Reverberação: Obtenção do TR de ambientes construídos fechados (NBR 10152).

• Cálculo do Tempo de Reverberação: Avaliação da qualidade acústica em recintos fechados (NBR 10152).

Para efetuarem-se as medições faz-se necessário, como equipamento, a utilização de medidor de nível de 

pressão sonora e/ou analisador de som, e calibrador externo, atendendo às especificações da NBR 10151 

e 10152. Para maior precisão dos resultados recomenda-se o uso de microfone do tipo 01 (+1 ou –1 dB de 

precisão). Cabe salientar que antes de se iniciarem as medições se faz necessário a calibração do aparelho. 

Os equipamentos devem ter certificados de calibração (RBC) ou do Instituto Nacional de Meteorologia, 

Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO, renovado no mínimo a cada dois anos.

Os métodos de avaliação envolvem medições de nível de pressão sonora equivalente – Leq, ponderados 

na curva A - dB (A). A maioria dos aparelhos de medição possui circuitos internos que fazem o cálculo do 

Leq ponderado na curva A, apresentando os resultados automaticamente.

Neste primeiro exercício serão medidos os níveis de ruído dentro de uma sala de aula, por exemplo, em 

duas situações distintas, com janelas e portas abertas e com as janelas e portas fechadas.

Seguir os procedimentos indicados na NBR 10.151, item 5.3.

Deverão ser feitas medições com o mesmo intervalo do tempo, sugerindo-se um mínimo de 10 minutos 

para cada uma. Serão obtidos registros com todas as janelas e portas abertas e posteriormente com as 

janelas e portas fechadas. A diferença entre os resultados obtidos representa o isolamento que pode ser 

obtido com o simples fechamento das esquadrias.
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Sugere-se que, durante as medições, apenas o operador do aparelho esteja dentro do recinto em estudo, 

pois quanto menor o número de pessoas, menor a probabilidade de se registrarem ruídos indesejados. 

Os resultados, obtidos em dB (A), poderão ser comparados com os níveis de ruído para conforto acústico 

presentes na Tabela – 1, da NBR 10.152, conforme a atividade desenvolvida no local onde o estudo foi efe-

tuado (salas de aula, biblioteca, restaurante, etc.). Assim o resultado das medições confrontados com a NBR 

10.152 indicam se os níveis de ruído do ambiente estão proporcionando conforto aos usuários.

No caso de não se atingir a faixa de conforto, pode-se verificar quantos decibéis ainda devem ser isolados 

para que se atinja o conforto. Sugere-se que o grupo desenvolva uma discussão sobre os resultados obtidos, 

buscando identificar quais características construtivas e ambientais que foram determinantes e quais as 

possíveis alternativas para sanar o problema acústico, em caso de identificação do mesmo.

O exercício 02 propõe medir o Tempo de Reverberação – TR de um recinto fechado, onde a qualidade acús-

tica seja necessária, utilizando analisador de som que faça o registro do decaimento sonoro ou forneça o 

tempo de reverberação automaticamente.

Será medido o TR, para as freqüências de 125, 250, 500, 1.000, 2.000 e 4.000 Hz, de uma sala de aula, confe-

rência ou auditório, através do método impulsivo, utilizando balão ou bombinhas de São João.

Posteriormente os resultados serão comparados com a tabela de Tempos Ótimos de Reverberação em 500 Hz, 

presentes na NBR 12179 (ABNT, 1992) para verificar se os resultados são apropriados para o local em estudo.

Sugere-se que o grupo desenvolva uma discussão sobre os resultados obtidos, buscando identificar quais 

características construtivas e ambientais foram determinantes e quais as possíveis alternativas para sanar-

se o problema acústico, em caso de identificação do mesmo.

Cada aluno deverá fazer suas considerações sobre os resultados obtidos, buscando identificar os fatores 

que levaram a tais resultados.

O exercício 03 propõe-se, através de cálculos, a determinar o Tempo de Reverberação – TR, de um recinto 

fechado onde a qualidade acústica seja necessária. Será calculado o TR, para a freqüência de 500 Hz, de 

uma sala de conferência ou de um cinema, posteriormente, os resultados serão comparados com a tabela 

de Tempos Ótimos de Reverberação a 500 Hz, presentes na NBR 12179 (ABNT, 1992) para verificar se os 

resultados são apropriados para o local em estudo.
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Para efetuar o cálculo faz-se necessário o projeto arquitetônico do local em estudo ou efetuar um levan-

tamento gráfico. Através da análise de plantas baixas, cortes e vistas, determinar a área total de cada tipo 

de material de acabamento aparente. Posteriormente deve-se buscar o coeficiente de absorção de cada 

material (bibliografia ou NBR 12179), em 500 Hz.

Com a superfície e o coeficiente de absorção a de cada material, e volume de ar do recinto deve-se aplicar 

a fórmula de Sabine, presente na NBR 12179, comparando com a tabela de Tempos de Reverberação Óti-

mos para a freqüência de 500 Hz. Cada aluno deverá fazer suas considerações sobre os resultados obtidos, 

buscando identificar os fatores que levaram a tais resultados.
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