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RESUMO 

 

A presente pesquisa estuda os problemas advindos do ruído de impacto e sua 

isolação, por meio de experimentação in loco, e avalia os critérios da norma 15575-3– 

(2013) “ Edificações habitacionais – Desempenho “, entrepisos. O método parte de um 

estudo de caso único, o edifício residencial Itacolomi, projeto do arquiteto Álvaro 

Puntoni e equipe, localizado em São Paulo. De modo geral, no Brasil ocorre uma falta 

de qualidade da construção civil, devido ao baixo desempenho dos materiais, assim 

como a falta de compatibilidade entre projeto e execução. A relevância desta pesquisa 

é devido aos problemas gerados pelos ruídos de impacto nos edifícios habitacionais 

de múltiplos pavimentos, provocados por fatores, como: o impacto direto ao caminhar 

das pessoas, arraste de móveis; vibração de máquinas de lavar, etc.Estes problemas 

são potencializados pela propagação das vibrações das estruturas devido a espessura 

reduzida das lajes; do tipo de material de acabamento; da forma de ligações entre a 

estrutura e seus componentes. A discussão integra as questões de projeto de 

arquitetura, avaliando como à disposição dos espaços em edifícios multifamiliares que 

pode amenizar a percepção aos ruídos gerados de impacto. A importância da 

composição dos pisos flutuantes também é analisada nesta pesquisa, como uma das 

formas para solucionar estes problemas, por meio da isolação da estrutura e 

componentes com materiais macios e resilientes. A pesquisa destaca a importância a 

continuidade deste estudo, no projeto de arquitetura de modo a amenizar os 

problemas do ruído de impacto em edifícios habitacionais. Estes materiais e 

composições podem propiciar na qualidade e desempenho. Observa-se que a norma 

de desempenho foi estruturada para a produção da habitação social, a pesquisa 

conclui que ela ainda precisa passar por uma revisão pois, em termos de ruído de 

impacto permite limites muito altos comparados às normas internacionais 

prejudicando a qualidade sonora da edificação. 

Palavras-Chave: Ruído; Acústica arquitetônica; Desempenho; Normas 

técnicas; Sistemas Construtivos.  

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 
The present study studies the problems of impact noise and its isolation, through 

on-site experimentation, and evaluates the criteria of standard 15575-3- (2013) 

"Housing constructions - Performance", floors. The method is part of a single case 

study, the Itacolomi residential building, designed by architect Álvaro Puntoni and 

team, located in São Paulo. In general, in Brazil there is a lack of quality in construction, 

due to the poor performance of the materials, as well as the lack of compatibility 

between design and execution. The relevance of this research is due to the problems 

generated by impact noises in multi-floor residential buildings, caused by factors such 

as: direct impact on people walking, furniture drag; Vibration of washing machines, etc. 

These problems are potentiated by the propagation of the vibrations of the structures 

due to the reduced thickness of the slabs; Of the type of finishing material; Of the form 

of connections between the structure and its components. The discussion integrates 

the questions of architectural design, evaluating how the space available in multifamily 

buildings that can soften the perception of generated noise impact. The importance of 

the composition of floating floors is also analyzed in this research as one of the ways 

to solve these problems by insulation of the structure and components with soft and 

resilient materials. The research highlights the importance of the continuity of this study 

in the architectural design in order to alleviate the problems of impact noise in 

residential buildings. These materials and compositions can provide quality and 

performance. It is observed that the performance norm was structured for the 

production of social housing, the research concludes that it still needs to undergo a 

revision because in terms of impact noise allows very high limits compared to 

international standards impairing the sound quality of the building. 

Keywords: Noise; Architectural acoustics; Performance; Technical standards; 

Constructive Systems. 
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Introdução 

 

 



 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introdução 
 
 

O intenso processo de industrialização que ocorreu no século XIX provocou 

um acelerado aumento populacional das cidades, surgindo a necessidade de 

construir edifícios altos para acomodar inúmeras famílias (KUHN,2015). Somekh 

(2014), descreve que na cidade de São Paulo esta verticalização ocorreu nos anos 

de 1920, otimizando o uso do solo, pois várias famílias utilizam o mesmo espaço, 

por meios das primeiras habitações de mais de um pavimento. A técnica 

construtiva do concreto armado associada a tecnologia do elevador, transformou 

a cidade de São Paulo, em pouco tempo ela se transformou na mais verticalizada 

da América Latina. 

Os conflitos gerados por ruído de impacto vêm de uma problemática antiga, 

observada nos primeiros edifícios habitacionais de três pavimentos construídos 

em madeira, na Inglaterra e Escócia por volta de 1.600 (SMITH; WOOD: 

MACKENZIE,2006). No Brasil a racionalização da construção civil que vem 

ocorrendo nos últimos vinte anos, promoveu a aplicação de lajes muito esbeltas, 

chamadas de “lajes zero” para “diminuir custos e reduzir etapas”, entretanto sua 

aplicação em edifícios habitacionais começa a deixar de ser aplicada devido a 

facilidade de propagação do som por vibração de impacto nas estruturas e 

componentes. (MEDEIROS, 2011). 

Os conflitos apontados têm como principal causa, o incômodo provocado 

pela propagação dos ruídos de impacto no piso gerado por: caminhar das 

pessoas; rastejar de móveis; arranhar das unhas de animais domésticos; o 

impacto de objetos projetados sobre o piso; vibração da estrutura por som alto e 

batidas ritmadas; equipamentos como elevadores, dentre outros.  Acrescentem-



 
 
 
 

 

 
 

se também os ruídos externos provenientes de ruas e avenidas, uma das grandes 

causas de poluição sonora e incômodo à população. Considerado a terceira maior 

causa de poluição ambiental, os ruídos impactam diretamente a saúde dos 

homens. 

Neste sentido a norma NBR 15575 (2013)1 “Edificações habitacionais – 

Desempenho “, tem como objetivo a qualidade, a durabilidade e a segurança, 

promovendo melhorias na edificação construída evitando problemas de pós-

ocupação. A partir destes critérios a população pode pleitear parâmetros e 

benfeitorias de pisos, e do desempenho acústico. (NBR 15575,2013).  

 

Justificativa e Relevância 
 

Como as exigências de desempenho é um assunto relativamente novo no 

Brasil em especial as voltadas ao ruído de impacto, a grande maioria dos 

profissionais da área da construção civil desconhecem às características que 

minimizam a transmissão deste ruído no projeto, bem como na sua construção 

para evitar estes problemas. 

Segundo Silva (2011), o projeto acústico deve fazer parte do projeto de 

arquitetura desde a sua concepção, pois é de suma importância para a qualidade 

e resultados satisfatórios de desempenho. Multiplicam-se aí vários projetos que 

não atendem as exigências qualitativas, interferindo diretamente no conforto do 

usuário, no bem estar e no próprio ambiente projetado. 

 

Para uma boa condição de audibilidade e conforto do ser humano, é preciso 

que se dê a importância necessária ao controle do ruído. Estes são sons 

extremamente incômodos ao ouvido humano. Para tal feito, é preciso que as 

                                                                 
 
1 A ABNT NBR 15575, sob o título geral “Edificações habitacionais – Desempenho”, divide-se nas 

seguintes partes: - Parte 01: Requisitos gerais; Parte 02: Requisitos para os sistemas estruturais; 

Parte 03: Requisitos para sistemas de pisos; Parte 04: Requisitos para os sistemas de vedações 

verticais internas e externas; Parte 05: Requisitos para os sistemas de coberturas; Parte 06: 

Requisitos para os sistemas hidrossanitários.  (NBR 15575, 2013, p.01). 



 
 
 
 

 

 
 

várias técnicas de condicionamento e isolação acústica sejam aplicadas em 

direção ao conforto necessário do indivíduo. Tais ruídos afetam diretamente a 

saúde, ocasionam incômodo ao fator psicológico, onde segundo Silva (2011): 

 

Parte do conceito de que o ruído e barulho são sons 

incômodos ao homem, o seu efeito pode aparecer do 

seguinte modo: a) repercutindo sobre o aparelho auditivo; b) 

repercutindo sobre a atividade do cérebro; c) repercutindo 

sobre vários órgãos; d) repercutindo sobre a atividade física 

e mental. (SILVA, 2011, p. 2).  

 

A pesquisadora Dinara Paixão (2013), discute como se projetar um edifício 

habitacional de múltiplos pavimentos para evitar os problemas gerados pelos 

ruídos de impacto. Ela recomenda evitar projetar áreas sociais sobre as áreas de 

descanso do andar inferior. Outro aspecto importante no projeto é posicionar, “as 

fontes geradoras de ruído como os poços de elevador” o mais distante possível 

dos espaços de descanso.  

A técnica construtiva aplicada na construção dos edifícios afeta diretamente 

os problemas relativos ao ruído de impacto em pisos, em especial os tipos de lajes, 

sua espessura e a densidade, assim como o tipo e dureza dos materiais de 

revestimentos. Destaca-se que os materiais de acabamentos de piso e suas 

composições são importantes na prevenção de ruídos, principalmente os de 

impacto, que são os mais difíceis de serem condicionados, a fim de gerar um bom 

isolamento e condicionamento acústico.  

No Brasil em geral as construtoras e incorporadoras não executam na 

íntegra todas as considerações dos projetos arquitetônicos, a norma de 

desempenho visa sanar esta distância entre o projeto e a construção. Os materiais 

utilizados nos apartamentos residenciais e os acabamentos entregues pelas 

construtoras são importantes na prevenção de ruídos, principalmente os de 

impacto, que são os mais difíceis de serem condicionados, a fim de gerar um bom 

isolamento e condicionamento acústico.  



 
 
 
 

 

 
 

Nesta análise é importante destacar a utilização da norma de desempenho 

ABNT NBR 15575 – Edificações Habitacionais (2013), que busca a qualidade nos 

sistemas construtivos e desempenho acústico. As tecnologias podem aprimorar a 

qualidade e a evolução de produtos e materiais utilizados na construção. As 

condições de viabilidade aos projetos de arquitetura bem como a isolação acústica 

de fachadas, coberturas, paredes de geminação e entrepisos, contribui para a 

exequibilidade no condicionamento dos ruídos nas edificações. 

Os diversos seguimentos da construção civil, no Brasil, estão se adaptando 

para atender ao desempenho empregado pela norma, aos critérios e requisitos 

exigidos, desde a indústria de materiais até as construtoras e incorporadoras, pois 

estas exigências podem gerar um aumento no custo, do projeto e na obra. Esta 

norma gera desafios e esforços para que as empresas observem que a melhora 

da qualidade nas edificações podem gerar benefícios à população brasileira. 

Carvalho (2010), destaca a preocupação destas em relação ao ruído de impacto:  

 

As construtoras e incorporadoras, em busca pela qualidade 

exigida, começam a se preocupar com o ruído de impacto de 

sapatos nas lajes de entrepisos de um edifício, bem como com a 

transmissão de ruídos através dos poços de ventilação de 

banheiros, do fluxo de líquidos em tubulações hidráulicas e outras 

tantas situações. (CARVALHO, 2010, p. 20). 

 

 Nesse sentido esta pesquisa estuda fatores determinantes de qualidade e 

desempenho acústico para as construções, para a isolação dos ruídos de impacto 

no setor residencial em São Paulo. A aplicação da norma nos padrões das 

empresas de engenharia e arquitetura faz com que esta, tenha uma ferramenta 

de diferenciação, e um caminho para evolução entre as mesmas, gerando assim 

uma consciência do assunto abordado e uma qualidade técnica necessária para a 

isolação acústica. 



 
 
 
 

 

 
 

Com o conhecimento das tecnologias existentes que podem ser aplicadas 

entre o revestimento de acabamento de pisos e o contrapiso, o profissional da 

área de arquitetura poderá atender as exigências necessárias para a isolação do 

ruído de impacto entrepisos, e a segurança na indicação de materiais adequados. 

Neste caso, para condicionar a transmissão das vibrações do ruído de impacto 

entre meios, é importante separar os componentes da estrutura e piso utilizando 

os materiais macios e específicos, chamados de resilientes. 

Ao analisar o resultado de estudo de caso in loco e em laboratório, 

descritos na Norma de desempenho, confirma-se a necessidade de um 

aprofundamento mais especializado na questão da acústica e na utilização de 

novas técnicas construtivas para isolação sonora entre pisos, paredes e 

coberturas.  

Observa-se que o emprego e a instalação correta de materiais na obra, o 

estudo do projeto quanto à forma das edificações pelos arquitetos na concepção 

é garantia de uma boa acústica. A relevância dada ao assunto, com consistência 

técnica garante ao profissional uma qualificação, onde Carvalho (2010) afirma que: 

Arquitetos com conhecimento do comportamento acústico dos 

materiais, podem projetá-los satisfatoriamente, com as mais 

variadas plantas e volumes e revestir com gama interminável de 

materiais.  (CARVALHO,2010, p. 19). 

 

O compromisso com o bem estar dos usuários, a atribuição do projeto de 

arquitetura, com as necessidades acústicas apresentadas ao uso da edificação, 

são preocupações que devem ser discutidas no início do projeto. Proporcionando 

aos consumidores um projeto qualificado, com índices de desempenhos acústicos 

superiores exigidos pela percepção sensorial humana2 e sua saúde. 

                                                                 
 
2 Por mais que a norma de desempenho habitacional estabeleça critérios mínimos de desempenho 

acústico para os ruídos de impacto, a sensação que o ouvido humano tem com relação a estes 

índices ainda é de desconforto. Todos os sons que se apresentam acima do tom da voz humana é 

considerável ruído e incômodo. (FERNANDES, 2002, p. 14). 



 
 
 
 

 

 
 

Como um dos motivos principais de estudos referentes aos ruídos de 

impacto entrepisos, vem a intenção de divulgar e promover maior qualidade das 

edificações devido ao rebatimento da norma de desempenho no projeto de 

habitação de múltiplos pavimentos. Observa-se que se faz necessário o 

entendimento dos critérios e o emprego das normas pelas construtoras, 

engenheiros e arquitetos em atuação no mercado, como também a exigência dos 

usuários dessas habitações. Nesse sentido é relevante que a análise e as 

exigências normativas de condicionamento acústico e os projetos de acústica não 

sejam apenas colocados em prática nos pós uso das edificações, mas que sejam 

estudados e pesquisados antes mesmo do estudo preliminar dos projetos de 

arquitetura. Pois os conflitos entre as pessoas e os efeitos nocivos à saúde 

humana somente são levados em consideração após o aparecimento de 

patologias. 

 

Tema/ Objeto 
 

A temática central desta dissertação é o estudo do desempenho acústico 

quanto ao ruído de impacto entrepisos, apoiado na Norma de desempenho para 

habitações NBR 15575 (2013), que entrou em vigor a partir de julho de 2013. O 

ensaio foi realizado no edifício residencial Itacolomi, projeto do arquiteto Álvaro 

Puntoni3 e equipe, de alto padrão, localizado no bairro Higienópolis na cidade de 

São Paulo, recentemente entregue pela construtora e incorporadora ideia! Zarvos. 

 

 

 

                                                                 
 
3 Alvaro Puntoni, arquiteto, formado pela Faculdade de Arquitetura da Universidade de São Paulo 

em 1987, Mestre em 1999 e doutor em 2005, pela mesma instituição. (São Paulo, 1965). Disponível 

em: http://www.gruposp.arq.br/?page_id=1196. Acesso em: 07 fev.2017. 

 

 



 
 
 
 

 

 
 

Objetivos 
 

Objetivos Gerais 
 

Esta pesquisa tem como objetivo analisar a qualidade do desempenho de 

acústica dos edifícios residenciais de alto padrão e o isolamento sonoro 

entrepisos aos ruídos de impacto, com suporte nos ensaios realizados e estudo 

de sistemas construtivos e materiais acústicos possíveis, utilizados na construção 

civil.  

 

Objetivos Específicos 
 

 

• Avaliar as técnicas e os processos envolvidos desde a concepção do 

projeto de arquitetura, escolha dos materiais empregados até a execução e 

finalização do objeto de pesquisa estudado quanto a aplicabilidade do controle do 

ruído.  

• Comparar o desempenho acústico dos ensaios realizados com os critérios 

da Norma NBR15575 (2013), para o estudo das habitações residenciais em 

questão e os ruídos de impacto nos pisos utilizados.  

• Demonstrar a aplicabilidade das leis e normas técnicas no objeto de 

pesquisa, como por exemplo, os níveis de ruído para o conforto acústico e 

tratamento acústico para ambientes residenciais, focando e direcionando os 

elementos que podem interferir, evidenciando as vibrações das ondas sonoras 

entrepisos.  

• Analisar novos materiais e as aplicações nos sistemas construtivos no 

controle dos ruídos aéreos e de impacto entrepisos. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 
 

 

Procedimentos Metodógicos 

  

 O mestrado tem um caráter pragmático indutivo com base no desempenho 

e na sua aplicação de modo experimental aplicado a um estudo de caso. Para 

análise, foi escolhida uma edificação residencial de alto padrão em São Paulo. 

Análise da proposta do condicionamento ideal para edificações de alto padrão, 

com a busca da melhoria dos índices propostos pela norma de desempenho 

habitacional NBR 15575 (2013). 

 

• Fase 01 

 

 Investigar por meio de fontes bibliográficas, pesquisas, estudo de livros, 

teses, sites de empresas, os problemas gerados pelos ruídos de impacto devido 

as características de projeto e da construção e as formas de minimizar este 

impacto. Estudo da norma de desempenho NBR 15575 (2013), e normas 

internacionais para atender os parâmetros e condicionamento acústico dos 

ruídos de impacto entrepisos. Observa-se a importância dos conhecimentos 

teóricos para aporte do estudo de caso em especial o estudo dos meios de 

propagação das vibrações sonoras por meio das paredes, estruturas e do piso. 

Com estes conhecimentos de propagação, citar o comportamento acústico dos 

materiais empregados nos projetos, objetos de pesquisa e os seus coeficientes de 

isolação acústica para o controle dos ruídos de impacto entrepisos. 

 

• Fase 02 

 

Medições in loco, do desempenho acústico dos pisos, segundo a Norma de 

desempenho NBR 15575 (2013), para habitações, conforme proposto pela ISO 



 
 
 
 

 

 
 

140-74 (1998), atualmente modificada para a ISO 16283-15(2014), de “medição em 

campo do isolamento acústico em edifícios e elementos de construção” e a ISO 

717-26 (2013), que indicam a utilização do método de medição e avaliação do 

desempenho acústico de pisos com relação aos ruídos de impacto. 

O procedimento adotado para o estudo comparativo entrepisos foi 

realizado pela autora com a parceria do IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas, 

nos ensaios in loco, utilizando o método de engenharia sugerido pela norma de 

desempenho, com as medições dos níveis de ruídos de impacto no ambiente 

receptor e gerada por uma fonte padrão, conforme a ISO 16283-1 (2014). A 

máquina utilizada para os impactos foi a Type 3207-Tapping Machine7, apresentada 

na fig. 01 abaixo, pela empresa Brüel& Kjær, Dinamarquesa, que constitui de cinco 

martelos de 500g cada, espaçados entre si de 10cm, com uma frequência de 10 

golpes por segundo, até a base. 

 

Figura 1 - Máquina de impactos Type 3207. 

                                                                 
 
4 ISO 140 – 7, 1998. Acústica - Medição de isolamento acústico em edifícios e elementos de 

construção - Parte 7: Medições em campo de isolamento acústico de pisos. Genebra. 1998.  
5 ISO 16283 – 1, 2014. Acústica - Medição em campo do isolamento acústico em edifícios e 

elementos de construção - Parte 1: Isolamento acústico aerotransportado. Genebra. 2014.  
6 ISO 717 – 2, 2013. Acústica - Classificação do isolamento acústico em edifícios e elementos de 

construção - Parte 2: Isolamento acústico de impacto. Genebra. 2013.  

 
7 BRÜEL& KJÆR. Medição de som e vibração. Informações do produto, Fontes sonoras e fonte de 

som de impacto para acústica de construção: Impacto Fonte de som: Máquina de ruídos tipo 3207. 

p.05.2016. Disponível em: 

https://www.bksv.com/~/media/literature/Product%20Data/bp1689.ashx. Acesso em: (15, 

fev.2017). 

https://www.bksv.com/~/media/literature/Product%20Data/bp1689.ashx


 
 
 
 

 

 
 

Fonte: (BRÜEL& KJÆR, 2016). 

 Foi realizado um ensaio de estudo de caso formalizado juntamente com o 

IPT do objeto em questão, análise dos métodos de medição aos ruídos de impacto 

entrepisos. E foram realizados ensaios informais, utilizando um martelo e uma 

placa acústica por cima do piso instalado, mantendo as mesmas localizações feitas 

pelo experimento formalizado. Defendendo a ideia e uma pesquisa empírica de 

coletar, apresentar e projetar bons estudos como um desafio comparativo a 

norma empregada. A avaliação do projeto de arquitetura quanto a forma e os 

materiais executados em obra. Medições do ruído de fundo, temperatura 

ambiente e horários que foram realizadas as medições de ensaio.  

Foi realizado um experimento pragmático indutivo na mesma habitação, 

utilizando martelo e uma placa acústica, adotando procedimentos e um método 

para este tipo de análise comparativa de elementos de isolação. 

Após ensaio realizado, foram elaborados tipos possíveis de sistemas 

construtivos com o uso dos materiais mistos8, absorventes e isolantes, como 

sugestão de uso para as novas construções. Viabilizar a qualidade acústica com o 

emprego de materiais resilientes, ou materiais macios e isolantes nas execuções, 

quanto ao conforto acústico nas edificações habitacionais entrepisos. Condicionar 

por meio de novas tecnologias e aplicação de materiais acústicos, os pisos, as 

paredes e estruturas, bem como as instalações de passagem de tubulações. 

 

Estrutura da dissertação 

 

 Esta pesquisa de mestrado é dividida em quatro capítulos, iniciado pela  

•Introdução, que relata sobre a problemática de quando surgiu os ruídos de 

impacto entrepisos nas edificações residenciais. Os demais capítulos se dividem 

da seguinte forma:  

                                                                 
 
8 Materiais Mistos: emprego de material isolante e material absorvente no mesmo sistema construtivo para 
possível aplicação na construção civil.  



 
 
 
 

 

 
 

• Capítulo 01, fala do condicionamento acústico e a importância do seu conceito 

para a sociedade e para o homem. A acústica arquitetônica, e os ruídos que 

podem ser propagados em uma Unidade Habitacional de alto padrão. Os ruídos 

de impacto, propagação dos ruídos em meio aéreo e material. O que pode 

ocasionar um grande desconforto geral para aquele que o utiliza.  

• Capítulo 02, discute as normas de acústica estabelecidas no Brasil, a norma de 

desempenho habitacional NBR 15575 (2013). O estudo das normas de outros 

países, na análise do desempenho de ruídos de impacto entrepisos, como 

Portugal e a Norma Internacional ISO (International Organization for 

Standardization). 

• Capítulo 03, apresenta o estudo de caso, e o ensaio realizado na edificação 

relacionando o resultado das medições dos ruídos de impacto com a norma de 

desempenho NBR 15575 (2013), e seus requisitos de acústica. Ensaios e medições 

empíricas na edificação e objeto de estudo ed. Itacolomi entrepisos, fazendo o uso 

da manta de acústica por cima do piso acabado.  

• Capítulo 04, desenvolve tipos de soluções e sistemas construtivos, o uso dos 

materiais mistos para atuação na construção civil. Estudos de materiais recicláveis, 

naturais e tipos de sistemas de isolação de ruídos de impacto que podem ser 

empregados nas construtoras atuantes. 

• Conclusões e Considerações finais, expõe as conclusões e as sugestões para 

os futuros trabalhos e pesquisas acadêmicas. 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Capítulo 01 – Conceitos básicos 

 



 
 
 
 

 

 
 

 
 

1.1 Efeitos dos ruídos sobre o homem e como eles interferem no projeto 

 

Podemos falar de som em dois aspectos e sentidos. Os sons caracterizados 

como sons musicais, sons agradáveis à percepção humana, e aqueles que 

provocam irritação, incômodo que são os ruídos ou barulhos. A percepção 

espacial do som é possível devido a existência de nossos dois ouvidos. Com efeito, 

são dois fatos que se somam para possibilitar essa percepção. “Um certo som 

chegará um instante antes a um ouvido do que a outro, e ainda chegará com 

maior intensidade àquele primeiro. ” (DE MARCO, 1982, p.21) 

“Ainda que tanto a diferença de tempo quanto a de intensidade sejam 

ínfimas, a informação é suficiente para que o cérebro possa definir a direção da 

procedência do som. ” (DE MARCO, 1982, p.21).  A percepção sensorial sentida pelo 

homem é considerada um dos fatores que deve funcionar como padrão do que é 

incômodo ao ouvido. “Essa percepção não é perfeita, pois tal reconhecimento só 

poderá ser realizado num plano que contenha a reta definida pelas duas orelhas, 

não podendo o ouvido identificar outras ireções. ” (DE MARCO, 1982, p.22) 

A sensibilidade da audição humana tem efeito no equilíbrio das sensações 

espaciais e percepção sensorial. O som pode chegar aos nossos ouvidos 

provocando diversas sensações. Sejam elas, boas ou ruins. Geralmente a música 

é considerada um som agradável, o barulho da água da chuva, ou da natureza 

pode provocar boas emoções. (CARVALHO, 1967) 

O cérebro passa a distinguir as sensações sensoriais boas ou ruins 

percebidas pelo ouvido humano. Os ruídos de impacto ou os sons altos, 

produzem um certo incômodo à audição, causando tanto efeitos que fazem mal a 

saúde, como a própria perda auditiva. As células responsáveis pela captação das 

elevadas frequências morrem com a idade e com elevadas intensidades sonoras. 

Como podemos ver na fig. 02 abaixo o funcionamento do ouvido humano. 

 



 
 
 
 

 

 
 

 

  

Figura 2- Como funciona o ouvido humano. 

Fonte: http://www.prof2000.pt/users/eta/imagens/OuvidoHumano.jpg  

 

São muitas as problemáticas encontradas quando o tema de pesquisa é o  

estudo da acústica e da acústica arquitetônica. Podemos começar com a falta de 

referências bibliográficas, e de pesquisas na área acadêmica. A carência de 

normas técnicas e a não empregabilidade das normas existentes no Brasil, na 

construção civil, na arquitetura e cidade.  

 O problema do controle do ruído em edifícios multifamiliares ocorre desde 

o arraste de cadeiras, vibração das máquinas de lavar roupas, latido de cachorros, 

salto de sapato e etc. Considerando ruídos aéreos, aqueles que se propagam no 

ar e ruídos de impacto, as vibrações e propagação em estruturas sólidas. A 

identificação da fonte geradora de ruídos e as trajetórias de sua transmissão até 



 
 
 
 

 

 
 

o receptor é o principal desafio para possível condicionamento e empregabilidade 

de materiais absorventes ou isolantes para se chegar ao conforto acústico 

esperado. 

 A falta de educação e de convivência com outras pessoas pode gerar grande 

parte dos problemas ocorridos entre vizinhos com relação aos ruídos. Na Austrália 

existe uma cartilha da boa vizinhança, onde os moradores são orientados a se 

comportar ou adaptar os móveis residenciais, gerando o mínimo de ruídos 

possível. ( NCC, 2016). Os ruídos como sons ruins, produzem sensações e efeitos 

indesejáveis à saúde.  Segundo Bistafa (2011), os ruídos podem causar: 

Perda da audição, aumento da pressão arterial (efeitos fisiológicos), 

incômodos (efeitos psicológicos), por exemplo, perturbação do 

sono normalmente no período noturno, stress, tensão muscular, 

queda do desempenho, interferência com a comunicação oral, que 

por sua vez provoca irritação, pode causar danos e falhas 

estruturais (efeito mecânico). (BISTAFA, 2011, pág.20) 

 

 “É necessário que se forme uma consciência sanitária, despertada para o 

assunto, de maneira que não somente o indivíduo perceba o problema, mas 

principalmente, que a sociedade o encare com uma maior seriedade”, relata 

Pérides Silva (2011, p.5). Na figura 03 das ilustrações abaixo, mostram as principais 

causas dos problemas de ruídos entre vizinhos: 

 

 

Figura 3- Falta de educação entre vizinhos. 



 
 
 
 

 

 
 

 Fonte: http://msalx.casa.abril.com.br/2014/08/27/1706/xQdBv/01-isolamento-acustico-em-casas-

experts-respondem-as-principais-duvidas.jpeg?1409170338. 

 

 Cabe expor se o público está tomando consciência do uso e da aplicação da 

acústica como componente relevante que contribui no projeto. Prevenindo assim 

reclamações e processos judiciais futuros causados pelos ruídos. Ou se o 

arquiteto é o responsável por zelar pela qualidade e o conforto do projeto e 

construção, consequentemente do usuário, cabendo ao mesmo, respeitar as 

normas e legislações vigentes no país. 

 Para que se chegue a um projeto de acústica desejável é necessário um 

conjunto de conhecimentos dos princípios da acústica. Existem duas possíveis 

interferências de projeto, uma se dá na intervenção da edificação já existente, 

trabalhando na mediação de possíveis materiais, ou disposição de forma e layout 

na planta. A outra possibilidade é buscar a segurança da definição do projeto de 

arquitetura e projeto acústico antes de sua execução. (SOUZA;ALMEIDA; 

BRAGANÇA, 2013; SILVA, 2011; CARVALHO, 2010). 

A função acústica para determinado local, tem influência diretamente na 

forma, volume e materiais empregados no ambiente e edificação. Considera-se 

trabalhar sobre as superfícies, utilizando materiais isolantes e absorventes 

sonoros. O conhecimento das propriedades sonoras pelo arquiteto e engenheiro, 

podem transformar o projeto de arquitetura na melhor solução viável 

acusticamente, para a tipologia em questão. Conforme diz Souza (2013): 

 

Ao dar forma e volume aos espaços, o arquiteto tem como 

elemento básico de trabalho, a superfície. As formas e os materiais 

adotados têm influência no comportamento do som, 

determinando o desempenho acústico do ambiente. Por isso, é 

essencial o conhecimento das propriedades sonoras que 

influenciam a qualidade do espaço, para que o ambiente projetado 

cumpra sua função acústica. (SOUZA; ALMEIDA; BRAGANÇA, 2013, 

p.34). 

 

 



 
 
 
 

 

 
 

 Muitas construtoras ainda possuem o receio de aumento nos custos finais 

da obra com o acréscimo do projeto acústico, devido aos materiais específicos 

empregados. Para empreendimentos de alto padrão, o investimento é 

impreterível, pois o consumidor final se tornou ao longo dos anos, mais exigente 

com relação ao conforto acústico e qualidade nos acabamentos utilizados. A 

redução do isolamento acústico entre unidades já é percebida atualmente de 

forma clara pelo usuário. Antigamente as edificações possuíam paredes mais 

espessas, lajes maciças com maior densidade, interferindo na transmissão dos 

ruídos através das paredes e piso (SOUZA; ALMEIDA; BRAGANÇA,2013; SILVA,2011; 

CARVALHO, 2010). 

 Boa parte dos problemas de ruídos entre habitações está relacionado com 

a acústica patológica, quando a obra já está pronta e os conflitos entre os 

moradores já estão instaurados. A exigência por parte dos consumidores de 

grande padrão vem se tornando comum, relacionados ao alto desempenho, para 

edificações verticais de múltiplos pavimentos, principalmente quando o entorno 

dessa edificação é barulhento. Para as construtoras, o custo interfere na compra 

de tecnologia aplicada a acústica para estas habitações de nível alto. Parâmetros 

estabelecem com a localização e padrão do consumidor final. Os usuários mais 

exigentes vão requisitar a isolação entrepisos, esquadrias acústicas e 

condicionamento nas instalações prediais. Os ruídos de impacto são os que mais 

importunam os indivíduos dentro de uma habitação, portanto precisam ser 

condicionados. 

 A nova norma de desempenho auxilia no uso, função e aplicação que 

ampara as incorporadoras e profissionais da área a investirem cada vez mais na 

qualidade acústica das edificações. “A grande demanda pelo conforto acústico e 

controle de ruído e vibrações exige soluções de engenharia, acrescento, 

arquitetura e desenvolvimento de materiais e processos para problemas de ruído. 

”Conforme Gerges (PREFÁCIO,1992). 



 
 
 
 

 

 
 

 Na colocação de Silva (2011), o arquiteto precisa ter conhecimento geral de 

todos os assuntos relacionados com o condicionamento físico dos ambientes, 

para o conforto, com a finalidade de executar os seus projetos e conduzir 

qualquer equipe de técnicos especializados que com ele possam contribuir.  

 A compressão da percepção do som na arquitetura se faz de maneira óbvia, 

onde apenas é levado em consideração o trabalho com a qualidade sonora em 

espaços ditos como indiscutíveis. Onde a sonoridade, a fala, a música ou o barulho 

são precurssores destes ambientes. São eles: teatros, salas de concerto, 

auditórios, cinemas e etc. Todo espaço apresenta uma sonoridade particular, 

determinado pelo seu uso e seu entorno. A arquitetura e o conforto acústico estão 

conectados como condicionantes do projeto de uma edificação. E para tal 

processo de concepção, são necessários, alguns levantamentos de dados e 

informações básicas para o desenvolvimento dos projetos. O comportamento do 

arquiteto diante da obra a ser construída ou interferida vai da sua percepção 

espacial e sensibilidade sensorial. Identificando os possíveis ruídos internos e 

externos pode-se então incubir decisões sobre o ambiente acústico do local. De 

acordo com Pérides Silva (2011): 

Todo arquiteto que planejar convenientemente a sua obra, levando 

em conta o seu condicionamento sonoro, nunca terá surpresas 

desagradáveis quanto à sua acústica. Mesmo aqueles que, por 

ventura, criem formas ou adotem soluções incompatíveis com os 

princípios da acústica, adotando corretivos, chegam a resultados 

satistatórios. (SILVA, 2011, p. 50). 

 

 Ferreira Neto (2009 Apud KOSTER,2007), coloca que mesmo encarecendo a 

obra final entre 1% a 7%, o conforto acústico não deve ser visto como luxo ou algo 

supérfluo e sim, como necessidade ligada à saúde, ao bem-estar e à qualidade de 

vida. O próprio código de defesa do consumidor (BRASIL, 1990), que protege e 

defende o usuário reconhece tal importância, no Artigo 4º do Segundo Capítulo:  

 

A política Nacional das Relações de consumo tem por objetivo o 

atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito e a 



 
 
 
 

 

 
 

sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses 

econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a 

transparência e harmonia das relações de consumo. 9 

 

Finalmente, nos dias de hoje a responsabilidade com a aplicação dos 

estudos e projetos acústicos para edificações, ambientes urbanos e a acústica no 

trabalho, vem crescendo no Brasil. Ainda somos um país com leis e normas 

atrasadas em relação a países como Portugal, Austrália, Estados Unidos, entre 

outros, incluindo a norma internacional ISO 10140 (2016). Nossas normas ainda 

precisam de mais atualização e revisões, para então chegarmos aos níveis de 

qualidade do controle do ruído. Com a falta de apoio a pesquisa, o processo de 

evolução das tecnologias aplicadas anda em passos lentos. A necessidade da 

contínua contribuição dos pesquisadores e estudiosos da área só vem agregar 

valor aos experimentos, empreendimentos e profissionais do ramo. Para Prado, 

(1962): 

A acústica deve ser considerada como uma das diretrizes mestras 

dos projetos e de sua execução; podem-se harmonizar as 

exigências acústicas com outros requisitos de conforto ou de 

estética. (PRADO, 1962. p.02). 

 

Como as leis no Brasil não são rigorosas e a norma ainda está vivendo um 

período de transição e adaptação no setor da construção civil, uma possível 

atualização e revisão da Norma de desempenho NBR 15575 (2013), seria a longo 

prazo, já que a mesma teve sua primeira publicação em 2008 e implementação 

em 2013. Com a condição da realização de mais ensaios de campo, utilizando o 

método de engenharia, especificado pela NBR 15575-3 (2013), como “o mais 

preciso”, com a provável análise do uso dos materiais e execução civil, e ensaios 

em laboratório, é possível mais dados precisos dos índices de isolação sonora dos 

materiais e métodos construtivos. Dessa forma, é viável a melhoria do 

desempenho para o uso nas edificações em geral, atendendo de maneira peculiar 

                                                                 
 
9 Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8078compilado.htm 



 
 
 
 

 

 
 

as habitações de alto padrão. Trata-se de uma norma nova, que ao mesmo tempo 

já se torna desatualizada com relação as Normas: Internacional, Portuguesa e 

Americana, que apresentam leis e regulamentos específicos de acústica para 

edificações. Estas normas serão estudadas mais adiante. É desmotivante perceber 

o quanto estamos atrasados em um tema tão antigo e significativo, como é o 

projeto acústico, como coloca Silva (2011, p.12), “dentro da diversificação das leis 

e normas existentes, devemos escolher aquelas compatíveis com a física, com a 

psicofisiologia e com os requisitos legais. ”   

 

1.2 Conceitos  
 

O som é toda vibração que se propaga a partir de uma fonte, em todas as 

direções, capaz de ser detectado pelo ouvido humano em determinadas variações 

de frequência. O ser humano não é capaz de ouvir em todas as frequências 

sonoras, por exemplo alguns animais como os cachorros, os morcegos e os 

golfinhos, ouvem em uma maior variação de frequências.   

Bistafa (2011) define “som” como, “uma variação da pressão ambiente 

detectável pelo sistema auditivo”. Ao nível do mar, a pressão ambiente é de 

101.350 Pa. A menor variação de pressão ambiente detectável pelo sistema 

auditivo é da ordem de 2x10 -5  Pa. Essa pressão chama-se limiar da audição. A 

variação da pressão ambiente capaz de provocar dor é o limiar da dor.  

(BISTAFA,2011, p.52). 

A propagação do som pelo ar, é uma forma com que ele chega aos nossos 

ouvidos e a vibração por meio material pode ser outro condutor concreto que 

conduz o som. Ele pode ser compreendido através da separação de ambientes. 

No caso das edificações habitacionais, podemos ouvir e sentir o som através de 

paredes e pisos. Como mostra na figura 04 abaixo, as vibrações por meio das 

alvenarias e a propagação sonora pelo ar. 



 
 
 
 

 

 
 

 

Figura 4 -Propagação sonora entre ambientes.Fonte: (CARVALHO, 2010). 

 

As ondas sonoras se classificam quanto à frequência, levando a 

identificação dos sons graves, médios e agudos. Os ruídos de impacto, 

apresentam características de sons graves em baixas frequências, como mostra a 

tabela 01 abaixo: 

 

 

 

Infrassons Abaixo de 20Hz Não perceptíveis ao 

ouvido humano 

Baixas frequências De 20 a 200Hz Sons Graves 

Médias frequências De 200 a 2.000Hz Sons Médios 

Altas frequências De 2.000 a 20.000Hz Sons Agudos 

Ultrassons Acima de 20.000Hz Não perceptíveis ao 

ouvido humano 

Tabela 1 - Classificação das Ondas Sonoras quanto à Frequência. Fonte: (CARVALHO, 2010) 

 

Os sons de impacto, ou as baixas frequências são mais difíceis de tratar 

acusticamente. Vale repetir o exemplo do impacto dos saltos dos sapatos, 



 
 
 
 

 

 
 

arrastados de móveis nos pisos, obras com a utilização de martelos, o atrito das 

unhas dos cachorros no piso.  

 

O ruído é todo som ou barulho provocado por um foco ou base, que não é 

aceito pelo seu receptor, incomodando o ouvido, podendo trazer grandes 

malefícios para a saúde. Existem vários tipos de ruídos e eles podem afetar ao 

ouvido e as pessoas de diferentes maneiras e casos. A definição de ruído para o 

autor Conrado Silva De Marco (1982) é: 

 

(...) Chamaremos de ruído a todo som que não seja desejado pelo 

receptor. Em arquitetura, o ruído será importante na medida em 

que afeta as pessoas que trabalham, ou vivem em edifícios. O ruído 

pode afetar em várias formas: pode ser tão forte que cause dano 

imediato ao ouvido, se a pessoa está exposta a ele por muito 

tempo; pode ser suficientemente forte para interferir na audição 

de música, ou de um texto lido ou, simplesmente, pode ser 

perturbador. (DE MARCO, 1982, p. 51). 

 

Portanto é característico do ruído que ele se faça presente em diversos 

tipos de situações e parâmetros que poderão se resultar casos diferentes. 

 

Figura 5- Propagação sonora entre ambientes - incômodo sonoro.Fonte: (SOUZA; ALMEIDA;BRAGANÇA,.2013.p.47). 

 



 
 
 
 

 

 
 

Os problemas que ocasionam o encobrimento de um som na presença de 

outro possuem importância nos casos em que é necessário estabelecer uma 

comunicação verbal. A interferência do ruído de fundo na conversação produz em 

princípio o disfarce, na medida em que, elevando a audibilidade que se deve ao 

ruído de fundo, diminuirá a inteligibilidade. Ainda segundo Marco (1982), 

pesquisas realizadas por diversos investigadores demonstraram que quase toda 

a informação necessária à comunicação verbal está compreendida entre as 

frequências de 200c/s e 6000 c/s. 

Para Souza; Almeida; Bragança (2013), o ruído de fundo tende a ser mais 

intenso durante o dia e menos intenso nos horários da madrugada. Para que um 

som seja ouvido é necessário que seu nível de intensidade esteja acima do nível 

de intensidade do ruído de fundo. O ruído de fundo é um dado significativo para 

os ensaios de acústica no local, pois a partir dele podemos ter uma noção das 

características orgânicas da área estudada.  

 

 
 

1.2.1 Tipos de ruídos 

 

Vários são os aspectos de efeitos sobre o homem de certos tipos de ruídos. 

Trabalhemos então com dois tipos específicos, são os ruídos de impacto (isolação), 

onde os mesmos se projetam em uma massa específica, com materiais 

diferenciados e meios de propagação e os isolamentos que podem ser aplicados 

com um estudo e análise de casos. E os ruídos aéreos (isolamentos), que partem 

da cidade, ou advindos de ambientes externos ou internos, como por exemplo, os 

ruídos de fundo. (SOUZA; ALMEIDA; BRAGANÇA,2013; SILVA,2011; CARVALHO, 2010). 

As definições de ruídos para Souza; Almeida; Bragança (2013), é “que se deve 

ter em mente quanto a função das características e posicionamento da fonte”. Os 

ruídos gerados podem se propagar pelo ar ou por estruturas sólidas. Se o ruído 

se origina no ar, ele é chamado de ruído aéreo, ver a Fig. 06, abaixo. Quando os 

ruídos são resultantes de forças impostas diretamente sobre estruturas, eles 



 
 
 
 

 

 
 

podem ser gerados por vibrações em sólidos ou de impacto. “A ação de uma 

energia mecânica diretamente sobre um corpo sólido, tal como a vibração ou 

fricção constante de motores sobre uma laje, é capaz de se transmitir através das 

estruturas sólidas, mesmo antes de se propagar pelo ar.” (SOUZA; 

ALMEIDA;BRAGANÇA, 2013, p.61) Ver Fig. 07 abaixo, exemplo de ruído de impacto. 

 

 

Figura 6 - Ruído aéreo.Fonte: (SOUZA; ALMEIDA;BRAGANÇA, 2013, p. 60). 

 

 

Figura 7- Ruído de impacto.Fonte: (SOUZA; ALMEIDA;BRAGANÇA, 2013, p. 61). 

 

As vibrações são transmitidas pelas paredes e pisos, levando energia 

mecânica para o andar inferior com mais realce. Alguns cuidados na hora da 

execução da edificação podem ser tomados, como o uso de materiais resilientes, 



 
 
 
 

 

 
 

denominados macios, entre a laje e o contrapiso, o uso do piso flutuante, e a 

segurança na hora de projetar e executar os forros de gesso, evitando possíveis 

pontes acústicas, ou passagem de vibrações por meio de materiais.  

Conforme o autor Pérides Silva (2011), os ruídos de impacto têm como 

definição: 

Os sons de impacto são produzidos pelo choque de elementos 

sólidos ou líquidos, transmitindo-se através de elementos também 

sólidos ou líquidos, e às vezes, parcialmente, pelo ar, até o nosso 

corpo, sendo percebido sob forma de vibração ou de sensação 

sonora. O som de impacto pode portanto, caminhar, depois de 

atravessar esse elemento sólido (ou líquido), até os nossos ouvidos, 

através do ar. Por exemplo: os ruídos das canalizações de água 

(golpes de ariete) ou o ruído de um objeto que cai sobre a laje de 

um pavimento superior aquele onde nos encontramos. (SILVA, 

2011, p.91). 

 

 

 

1.3 Tratamento Acústico 

 

O tratamento acústico está associado diretamente ao projeto e sua 

tipologia. São vários procedimentos e possíveis métodos que podem ser utilizados 

no projeto acústico de uma edificação. Para o tratamento de edificações 

habitacionais, é necessário dentre outros fatores, saber a localização da área da 

edificação e as possíveis fontes de ruídos próximas, “situar dependências que 

precisam de silêncio em partes tranquilas do edifício, atentar para a localização 

de máquinas e fontes transmissoras de ruídos por meio das estruturas”. Como 

sugestão de processo de projeto, Conrado Silva De Marco (1982, p.84), propõe “ 

classificar todas as dependências em ordem decrescente em relação ao nível 

sonoro que produzem ou possam produzir”. 

As formas utilizadas para redução do nível de energia sonora dependem de 

variadas condições, como a fonte geradora, o ouvinte e o ouvido captor. Bem 

como a definição do tipo de ruído identificado e a localização do ambiente em que 



 
 
 
 

 

 
 

há propagação de barulho. As atenuações desses ruídos podem ser realizadas por 

meio de três procedimentos, segundo Pérides Silva (2011, p.92):  “Isolamento 

Atenuador” (lã de rocha, lã mineral, são alguns exemplos); “Tratamento 

absorvente e os dois combinados”. Se o ouvinte estiver em um local ou 

compartimento que não seja o da fonte sonora, “o processo mais indicado será o 

barramento da energia decorrente da fonte de onda, por uma barreira ou painel 

isolante”.  

 Se o ouvinte encontra-se no mesmo ambiente onde está a fonte sonora, o 

processo minimizador aplicável é o rebaixamento do nível de ruído por meio da 

adoção de superfícies internas revestidas com materiais acústicos absorventes, a 

densidade desses materiais pode influir consideravelmente neste processo. A 

solução decorrerá, também, da origem da energia sonora: sons aéreos, sons via 

estrutura e sons pelas duas vias.  

 Tratando-se de ambientes residenciais, esses ruídos passam a ser 

provenientes normalmente de duas vias. Pois ruídos de impacto, também geram 

ruídos aéreos, ocasionando em um tratamento acústico, utilizando-se de 

materiais resilientes e absorventes para possível redução de transmissão sonora 

entre ambientes e unidades habitacionais.  

 A definição de um material resiliente cabe em fatores como a composição 

da sua estrutura e fabricação, considerando a densidade, a matéria prima 

principal com características elásticas. São alguns exemplos desses materiais 

resilientes com função isolante: “destacam-se a espuma de polímeros, a lã de 

vidro e a lã de rocha. Outros materiais com propriedades elásticas também são 

comumente utilizados: fibras de madeira, cortiça ou borracha de baixa densidade, 

manta de polietileno e poliestireno expandido ” (NUNES, et al, 2010, p.03). 

 Muitas incorporadoras de edificações residenciais esquecem de priorizar o 

tratamento acústico entre unidades habitacionais. O simples tratamento e uso 

correto de uma manta resiliente entre a laje e o contrapiso pode ser satisfatório 

no resultado final de redução de ruídos entre apartamentos. 



 
 
 
 

 

 
 

Gerges (1992) descreve que: 

(...)o isolamento de ruído fornecido por paredes, pisos, divisórias 

ou partições, é apenas uma maneira de atenuar a transmissão de 

energia sonora de um ambiente para outro. A energia sonora pode 

ser transmitida via aérea (som carregado pelo ar) e/ou via sólido 

(som carregado pela estrutura). (GERGES, 1992, p. 175). 

 

Na fig. 08 abaixo são demonstradas pelo autor as duas trajetórias de 

propagação sonora. 

 

Figura 8- - Ruído carregado por ar e estrutura.Fonte: (GERGES, 1992, p. 176). 

  

A diferença de comportamento entre os ruídos gerados no ar e gerados via 

estrutura, se dá também no tipo de propagação de ondas acústicas e em como 

são empregados os materiais para as duas situações.  As ondas acústicas aéreas 

se propagam longitudinalmente, na mesma direção e as ondas que se propagam 

via sólido, possuem vários tipos, dentre eles, ondas de flexão, ondas de 

cisalhamento e ondas torcionais. (GERGES, 1992, p.177). 



 
 
 
 

 

 
 

Para os dois tipos de transmissão de ruídos, apresentam-se variados tipos 

de materiais para situações possíveis.  Pereyron (2008) aborda que os diversos 

materiais empregados para os diferentes casos têm objetivos e características 

diversas entre si.  As funções “isolar” e “absorver” podem ser complementares, 

mas que requerem materiais com diferentes características e finalidades. Nem 

sempre um bom material isolante é um bom material absorvente e vice-versa.  

Segundo Silva (2011), é lógico que somente o isolamento acústico não será, 

muitas vezes, bastante para o condicionamento sonoro do edifício, é necessário 

sempre levar em conta, paralelamente, o tratamento acústico do local com 

materiais absorventes adequados, estudando sistemas construtivos e projeto.  

Carvalho (1967) ensina que analisando um som incidente S, que percorre 

pelo ar e se defronta com uma parede, verifica-se que uma parte dele penetrará 

na parede; outra parte será refletida, e uma outra entra no compartimento por 

meio das frestas, conforme se observa na figura 09 abaixo. 

 

Figura 9 - Análise do som incidente.Fonte: (CARVALHO,1967, p.69). 

 

 

Segundo analisa Carvalho (1967), de acordo com a figura 09 acima: 

Analisando a figura 09 acima, do som A, uma parte A1 sai 

novamente e é refletido para onde se encontra a fonte sonora. A2 

é a parte do som que passa para o outro meio, atravessando a 



 
 
 
 

 

 
 

parede. A3 é uma parte da fonte sonora que se transforma em 

energia térmica, no interior da parede, e A4 é definido como 

propagação do som nos sólidos, pois ele se difunde pela parede. 

Da parte C, de S, C1 foi absorvida e transformada em energia 

térmica, como a energia em A3. Conclui –se então que: S = A+B A = 

S – B. (CARVALHO, 1967, p. 69,70). 

 

 

Figura 10 - Propagação do som. Fonte (DE LUCA, 2012, p.7). 

Na figura 10 apresentada acima, conforme conceitos de De Luca (2012), a 

propagação sonora é definida como: a energia que incide sobre uma parede, parte 

é transformada em energia refletida, parte desta energia que incide, se 

transforma em energia dissipada, que penetra no meio material e parte dela é 

transmitida para o ambiente posterior. 

A diferença entre absorção sonora e isolação sonora, reflete não somente 

nos materiais empregados para cada tipo de comportamento acústico necessário, 

como na disposição da edificação quanto a transmissão de ruídos. Pode-se ter 

como exemplo, a diferença de uso de áreas que passam sistemas de tubulação, 

como as áreas molhadas e os quartos, que estão em áreas íntimas. Como afirma 

De marco (1982.p.84), cabe ao arquiteto responsável “separar ao máximo as áreas 

que produzem mais ruído daquelas mais necessitadas de silêncio”, saber 

diferenciar os dois tipos de materiais necessários e empregá-los de maneira 

correta poderá poupar isolamento.  

 



 
 
 
 

 

 
 

Como por exemplo, entre paredes no mesmo recinto ou recintos diferentes 

(superiores e inferiores), tipos de paredes, entre pisos, se as alvenarias possuem 

aberturas ou não, a espessura das mesmas e etc. Todas essas características 

estruturais podem interferir no tipo de emprego dos materiais e tratamento 

acústico adequado.  

No conceito de Bistafa (2011): 

A capacidade de determinado material ou estrutura em absorver e 

isolar o ruído é a principal medida de seu desempenho acústico. 

Frequentemente as funções de absorção e da isolação sonora são 

confundidas. ” (BISTAFA, 2011, p. 85). 

 

Para Gerges (1992), as características de materiais ou dispositivos para o 

isolamento acústico (enclausuramentos, divisórias, etc) podem ser estabelecidas 

através da determinação das seguintes grandezas físicas:  perda de transmissão 

(PT) e diferença de nível (D).  

Portanto, a absorção sonora (αs) é utilizada principalmente para controle 

do tempo de reverberação de determinado recinto, utilizado nos ruídos aéreos. Já 

a isolação sonora, medida através da perda de transmissão (PT), é utilizada para 

impedir que um ruído de um recinto se transmita para um recinto contíguo, ruídos 

de vibração. (BISTAFA ,2012) 

 

1.3.1 Reduzindo ruídos aéreos 

 

Tratando os ruídos aéreos aqueles que se originam no ar, os componentes 

que mais interferem prejudicando o isolamento entre o exterior e o interior de 

uma edificação, são as aberturas. Dentre elas, portas, janelas ou qualquer tipo de 

abertura ou fendas existentes nas paredes de superfícies. Segundo Souza; Almeida; 

Bragança (2013), os ruídos aéreos incluem aqueles originados no ar e 

continuamente nele propagados, além dos que também são gerados no ar, 

provocando a vibração de uma superfície, que, por sua vez, provoca a vibração do 

ar adjacente à sua face oposta.  



 
 
 
 

 

 
 

 

No caso de uma edificação já existente, o ideal é fazer a medição no local 

ou mesmo simular o ambiente em laboratório, utilizando peças em painéis-

modelo para serem submetidas a testes em estúdios, cujos dados serão 

posteriormente publicados ou consultados. Para testes in loco, Silva (2011), 

estabelece que: 

Estes testes devem ser feitos tanto para os sons via aérea como, 

também, para sons de impactos, pós-construtivos. Nesse caso, só 

há uma solução: levar todo o equipamento laboratorial para o 

campo e testar o isolamento sonoro in loco, sob obediência das 

mesmas normas relativas aos métodos construtivos empregados. 

(SILVA,2011, p.93). 
 

 

Paredes leves, como divisórias sem tratamento acústico, são normalmente 

menos eficientes como isolantes acústicos. (SOUZA; ALMEIDA;BRAGANÇA, 2013). 

Devemos nos preocupar também com os forros, pois da mesma forma podem, se 

mal projetados, ou mal estudados acusticamente, ser um meio fácil de 

transmissão de ondas sonoras. (SOUZA; ALMEIDA; BRAGANÇA, 2013). Ver na 

tabela 02 abaixo algumas soluções construtivas e seus respectivos isolamentos 

sonoros. 



 
 
 
 

 

 
 

 

Tabela 2 - Soluções construtivas e seus isolamentos.  Fonte: (SOUZA; ALMEIDA;BRAGANÇA, 2013, p. 87). 

 

 

1.3.2 Isolação – Reduzindo ruídos de impacto 

 

Os ruídos de impacto, são ruídos gerados por atritos entre corpos sólidos, 

causando vibrações mecânicas nas estruturas, provocando vibrações no ar. São 

exemplos de ruídos de impacto, saltos de sapato (passos), quedas de objetos, 

arrastado de cadeiras, ruídos provenientes de tubulações de instalações etc. Os 

materiais utilizados sobre a laje de concreto de uma unidade para outra, pode 

influenciar na transmissão desses ruídos. O uso de materiais resilientes entre o 

contrapiso e a laje, ou mesmo o uso de materiais macios sobre o piso, podem 

absorver esses impactos, diminuindo então as vibrações.  

Para Gerges (1992, p.213), são exemplos de transmissão de ruído de 

impacto entre meios: 

 (...) a transmissão de ruído de impacto em prédios depende de 

vários fatores que podem levar uma laje a vibrar: I.transmitindo 

ruído ao ambiente inferior, ou as vezes até aumentando o ruído de 

impacto gerado no andar onde está o foco, acima. II. As oscilações 



 
 
 
 

 

 
 

de impacto podem se proliferar a longas distâncias sem atenuação, 

propagando-se por meio material, devido aos altos valores de 

densidade e de velocidade do som nos materiais sólidos. O que 

contradiz a lei das massas, pois para os casos de transmissão de 

vibrações sonoras, nem sempre será bom para a isolação de 

vibrações de impacto, apesar de ser satisfatório para os ruídos 

aéreos. (GERGES, 1992, P.213). 

 

Marco (1982), explica que o principal caso de ruídos de impacto é contra o 

piso. Para tal problema identificado, este pode estar na estrutura do prédio. Esse 

tipo de questão levantada de ruídos de impacto vem se tornando uma das causas 

principais em questionamento com as construtoras e a falta de preocupação em 

torno delas para proteger e isolar acusticamente a estrutura da edificação, antes 

da mesma ser entregue ao usuário final. (MARCO, 1922, P.67-72). 

 

Figura 11 - Trasmissão de ruídos de impacto e vibrações. Fonte: (SOUZA; ALMEIDA;BRAGANÇA, 2013, p.97). 

 



 
 
 
 

 

 
 

 O melhor a fazer seria agir diretamente sobre a estrutura, aplicando placas 

de borracha ou cortiça, sem deixar que nenhuma área tenha comunicação direta 

entre o piso e o forro inferior. Pode-se incluir junções nas paredes, separando-as 

por um material resiliente, por baixo do rodapé. Pois o rodapé pode funcionar 

como um meio de propagação desse som (MARCO, 1982; GERGES,1992; SOUZA; 

ALMEIDA; BRAGANÇA, 2013). 

Conforme Gerges (1992), observa que para isolar a laje de concreto, o 

isolamento acústico de impacto pode ser feito por piso flutuante que consiste 

basicamente na introdução de material resiliente entre a laje estrutural e o 

contrapiso. Ver nas figuras 12 e 13 abaixo, esquema de pisos flutuantes. Os 

materiais resilientes usados para piso flutuante podem ser do tipo espuma de 

polietileno extrudado com células fechadas. 

 

Figura 12- Piso Flutuante. Fonte: (GERGES,1992, p.214). 

 
 

Assim, Marco (1982), afirma que em casos em que o problema é 

identificado, mas que a edificação já está em uso, o melhor a fazer é colocar 

estruturas independentes ou piso flutuante. Ele consiste em placas de madeira 

resistentes, normalmente apoiadas em uma camada de material flexível. Servem 

para qualquer ambiente musical, como salas de som, estúdios e salas de ginástica.   



 
 
 
 

 

 
 

Exemplo de piso flutuante, para atenuar os ruídos de impacto para o piso inferior, 

visualizado na fig. 13 abaixo: 

 

Figura 13- Esquema de piso flutuante genérico, com dobra da membrana na parede.  

Fonte: (CBIC – NBR 15575,2013, p.169). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

               
 

 

 

 
 
 
 
 

 

                                         Capítulo 02 – Legislação e Normas Técnicas 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

2.1 Importância e Uso 

 

A ausência de normas para as edificações construídas com relação aos 

ruídos provocados pelos moradores, gera desconforto aos usuários, e problemas 

aos síndicos dos apartamentos. É chamado de avaliação pós-uso, as análises feitas 

em edificações construídas quanto a qualidade dos desempenhos dos 14 critérios 

estabelecidos pela norma de desempenho NBR 15575 (2013).  Segundo 

Rheingantz et. al, (1997), a avaliação do pós-uso em edificações é um processo que 

contribui com os usuários dos edifícios, tendo em vista as suas necessidades, 

quanto ao seu funcionamento, manutenção, vida útil, uso e acústica, 

estabelecendo critérios dos problemas.  

Nos escritórios, os ruídos provocados pela fala podem contribuir na 

redução da efetividade e produtividade no trabalho. Os usos de divisórias com 

estações de trabalho diminuem a transmissão desses ruídos de uma área para 

outra. Dessa forma, a disposição do layout em estações de trabalho, contribuem 

para melhor conforto. A falta de concentração por parte dos empregados em 

atribuição ao barulho de conversas podem provocar stress, distração e perda de 

rendimento.Uma regulamentação específica, uma cartilha de boa vizinhança pode 

ser uma saída para a solução ou diminuição desses problemas. (GERGES,1992; 

MARCO, 1982; 2013; SOUZA; ALMEIDA;BRAGANÇA, 2013). 

No caso dos edifícios habitacionais de múltiplos pavimentos, os problemas 

são aplicados pela diminuição das espessuras das lajes e devido a falta das 

normativas que relacionam a construção com o desempenho do edifício em 

especial os fenômenos de impacto e o ruído. 

Como na norma de desempenho em edificações NBR 15575 (2013), não 

existem critérios de isolamento e conforto acústico, nem índices mínimos, para 

prédios antigos ou construídos, cabe aos moradores destes prédios, criar uma 



 
 
 
 

 

 
 

cartilha em colaboração com o síndico, buscando melhorar as patologias 

instaladas desse controle por meio da educação e pequenas intervenções nas 

habitações. Sugere-se que cada condomínio possa criar um modelo de guia para 

redução de ruídos entre vizinhos, indicando pequenas intervenções no 

apartamento e mobiliário, como também boas maneiras no comportamento das 

pessoas.  

A percepção sensorial humana é um assunto delicado, não é aplicado por 

nenhuma norma brasileira. Este tem que ser levado em consideração a partir de 

experiências vividas pelos usuários. O desempenho acústico baseia-se em 

números, requisitos e materiais, porém o desempenho humano precisa ser 

sentido e percebido.   

O código de edifícios publicado pelo governo da Austrália em 2016, NCC 

Guide to the BCA (2016), tem como objetivo proteger os ocupantes de doenças ou 

perda de amenidades como resultado de som indevido que pode ser transmitido 

entre unidades de ocupação. A preocupação com a saúde deveria ser a principal 

motivação para mais normas e leis que defendam o conforto e o bem-estar das 

pessoas. (NCC GUIDE TO THE BCA, 2016)  

Fazem parte de pequenas intervenções no interior das residências, o uso 

de tapetes na sala, que ajudam na diminuição das transmissões de impacto. 

Proteções nos pés dos móveis e cadeiras, evitando o atrito direto com o piso. A 

instalação de cortinas nas janelas, que auxilia na atenuação dos ruídos aéreos, 

gerados pelos impactos. 

Como é público e notório, há meios que reduzem problemas de ruídos 

entre vizinhos que estão associados à educação, como a redução do volume das 

tv´s, a conversa em tom baixo, a redução do som no home theater, evitar os 

impactos de portas e armários, dentre outros. Para amenizar os problemas devido 

a vibração por impacto em pisos duros devido o caminhar das pessoas com salto 

alto, a educação ainda é uma das soluções mais relevantes (CARVALHO, 2010). 



 
 
 
 

 

 
 

A falta da qualidade na construção civil do Brasil é reconhecida, gerando 

problemas durante a vida útil da obra e elevando o custo de manutenção. A falta 

de padrão industrial na construção civil e a falta de normas não fornece a base 

para um sistema construtivo organizado, e com diminuição no percentual de 

perdas no processo construtivo. A verificação com relação a durabilidade, e a 

manutenção desses empreendimentos, relacionados aos materiais utilizados e ao 

sistema construtivo, faz parte da garantia de construção da edificação e precisa 

estar presente no manual do usuário.  

A colocação referente à padronização como necessidade de uma qualidade 

no sistema da construção civil é mencionada pela Universidade pontifícia católica 

do Rio (PUC-RJ):  

Para que fosse possível viver em grupos, cada vez mais, a 

padronização tornou-se uma necessidade dos homens, 

requerendo, inclusive, um padrão de comportamento social. 10 

(PUC-RJ, 2016, p.65). 

 

Como relata Ferreira Neto (2009), é indiscutível a importância das normas 

técnicas, visto que são a base para a garantia da qualidade dos produtos 

colocados no mercado de construção civil. A indicação do desempenho para as 

edificações e sistemas construtivos é fundamental, visto que o conceito de 

desempenho não era normativo no Brasil.  

Nos países da Europa, e nos Estados Unidos já existem normas de 

qualidade para edificações, e em particular normas específicas de acústica, como 

é o caso das ISO717 (2013) e 10.140 (2016) internacional, da norma NP 1730-1 

(1996) em Portugal, buscando o conceito de desempenho. 

A Norma de Desempenho de edificações habitacionais ABNT NBR 15575 

(2013), foi idealizada no ano de 2008 entra após diversas revisões em vigor em 

                                                                 
 
10 PUC-RJ, Cap. 02. Fundamentos e a prática da normalização. Fonte: 

http://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/4049/4049_3.PDF. Acesso no dia 05.12.16. 
 

http://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/4049/4049_3.PDF


 
 
 
 

 

 
 

julho 2013. Com o objetivo de estabelecer desempenhos mínimos, intermediários 

e máximos na qualidade das edificações habitacionais. Ela busca estabelecer “uma 

série de requisitos para construção civil” (NBR 15575,2013). A norma de 

desempenho busca uma habitação “segura, de qualidade e a sua durabilidade” 

(NBR 15575,2013). São alguns destes requisitos de desempenho: “segurança ao 

fogo, estanqueidade, conforto térmico, lumínico e acústico”. O desempenho 

acústico está inserido na parte 03 da norma, que se refere a “Requisitos para 

sistemas de pisos”. 

As construtoras, incorporadoras e os próprios profissionais são 

responsáveis pela qualidade do produto e do conforto para as habitações. A 

norma de desempenho para as edificações habitacionais NBR 15575 (2013), foi 

dividida em vários tipos de sistemas de construção. São elas: 

- Parte 01: Requisitos gerais; 

- Parte 02: Requisitos para os sistemas estruturais; 

- Parte 03: Requisitos para os sistemas de pisos internos; 

- Parte 04: Requisitos para os sistemas de vedações internas e 

externas; 

- Parte 05: Requisitos para os sistemas de coberturas; 

- Parte 06: Sistemas hidrossanitários. (NBR 15575,2013, p.5). 

 

Esses requisitos são aplicados em edificações habitacionais de até 5 

pavimentos, para construções novas, ou que tenham entrado com os projetos de 

prefeitura depois da data de entrada da norma em vigor. Contudo, na parte 01 da 

norma há uma nota que deixa claro:  

Os requisitos e critérios estabelecidos nesta Norma podem ser 

aplicados a edifícios habitacionais ou sistemas com mais de cinco 

pavimentos, excetuados apenas aqueles que dependem 

diretamente da altura do edifício habitacional. (ABNT NBR 15575-

1,2013 p.01). 

 



 
 
 
 

 

 
 

Para Davi Akkerman11 (1979), presidente da ProAcústica: “ Trata-se de uma 

norma de vital importância, e que já existe nos países da Europa há bastante tempo. 

(...) O mercado imobiliário passa a ser disciplinado, com mais instrumentos de controle 

para benefício do usuário final. ”  

A falta de informação pelo usuário com relação a manutenção de certos 

tipos de sistemas e materiais, pode contribuir no aumento dos custos de 

manutenção e na diminuição da vida útil dos mesmos. O manual do usuário ou 

do proprietário, que faz parte da entrega das edificações habitacionais, ainda é 

pouco, ou não lido pelo consumidor final. O usuário muitas vezes não tem 

conhecimento sobre a utilização nem os tipos de materiais que foram utilizados 

na execução do edifício por eles adiquirido (AKKERMAN, 1979). 

Com relação aos ruídos de impacto entrepisos, torna-se difícil para o 

consumidor visualizar o desempenho na edificação e habitação.  O sistema de 

pisos flutuantes e a aplicação de mantas resilientes não estão visíveis ao usuário. 

Cabe ao consumidor, exigir da incorporadora os projetos de acústica como os 

tipos de materiais utilizados na execução dos pisos flutuantes e laudos de 

comprovação de desempenho (AKKERMAN, 1979). 

O desempenho é o funcionamento de uma edificação baseado nos critérios 

estabelecidos como fundamentais, de segurança, qualidade ambiental e 

durabilidade em uma construção. A execução, o projeto, o modo de uso e a 

manutenção predial parte como primícias no conceito de desempenho. A 

vulnerabilidade de uma destas questões pode implicar em uma variação com 

relação ao conceito de desempenho na edificação (NBR-15575,2013). 

                                                                 
 

11 Davi Akkerman, Engenheiro pela Escola de Engenharia da Universidade Mackenzie em 1978. 

Mestre em acústica dos edifícios pelo "Institute of Sound and Vibration Research" da University 

of Southampton, Inglaterra, em 1980. Especialização em Controle de Ruído Industrial, IPT-SP, 

em1978, e em Vibrações de sistemas mecânicos, FDTE/EPUSP/IPT, em 1979. Treinamento. 

 



 
 
 
 

 

 
 

Para Mitidieri Filho12 (1998, p.3), um dos pioneiros neste assunto, em 

boletim técnico em parceria com Escola Politécnicas da USP, cita que: 

(...) a avaliação de desempenho de componentes e elementos 

construtivos inovadores destinados às habitações, exatamente há 

quase 20 anos já existia uma preocupação com o conceito de 

desempenho e a avaliação de qualidade de produtos inovadores 

aplicados as edificações (HELENE; MITIDIERI FILHO,1998, p.3). 

 

Com a problemática surgindo junto ao crescimento das cidades, aumento 

da poluição sonora, desenvolvimento das construtoras e expansão da quantidade 

de edificações, foram surgindo problemas relacionados à qualidade das 

construções, chamando atenção para os ruídos entre edificações e habitações. 

Segundo conceitos de Mitidieri Filho (1998, p.3), “o desempenho é 

significado do comportamento em utilização, o produto deve apresentar 

propriedades, cumprindo com as funções e influências, ou ações neles 

apresentadas durante sua vida útil”. 

Abaixo na fig.14, um organograma do conceito de desempenho e os 

critérios em que ele pode atuar como futuras patologias de construção: 

 

Figura 14- Organograma do conceito de desempenho e os critérios. 

Fonte: Desenvolvido pela autora. 

                                                                 
 
12 Técnico de Medições Acústicas, Brüel & Kjær, Dinamarca, em 1980 Membro Eleito do "Institute 

of Acoustics" - Grã-Bretanha, em 1983 Diretor da Regional São Paulo da Sobrac gestão 

2010/2011. Criador e Sócio-Diretor da Harmonia Acústica desde 1994. 
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A cada sistema da edificação a ser construída, vão existir requisitos, critérios 

e especificações de desempenhos estabelecidos pela norma. A finalidade do 

estudo das normas técnicas empregadas para o desempenho acústico, está em 

não atender somente os requisitos mínimos exigidos para a qualidade das 

edificações, mas em atender ao desempenho ideal de controle de ruídos aéreos e 

ruídos de impacto.  

O engenheiro civil Carlos Alberto de Moraes Borges13 defende que “o 

projetista precisa do conhecimento de informações básicas, por meio da seleção 

de tecnologias, para se atingir o conforto acústico almejado, o desempenho dos 

elementos, dos componentes e dos sistemas que integram as edificações ” 

(BORGES, 2016). 

O papel do arquiteto projetista vai além da idealização do projeto de 

arquitetura, sua forma e função. Segundo o guia orientativo CBIC (2013), para o 

atendimento a Norma de desempenho NBR 15575 (2013) de edificações 

habitacionais, o papel do projetista deve estabelecer e indicar nos memoriais, o 

desempenho relacionado a cada sistema que compõe a obra.   

Para o mercado brasileiro e indústrias que trabalham com mantas e 

materiais de condicionamento acústico, a NBR 15575 apresenta-se como um 

grande aliado, já que é obrigatória no Brasil. Impulsionando o crescimento do 

comércio e a utilização dos produtos a fim de atender as construtoras e o 

consumidor mais exigente.  

O projetista deve recorrer aos desempenhos certificados pelos fabricantes 

dos produtos contemplados no projeto, bem como as boas práticas, antes mesmo 

                                                                 
 
13BORGES, 2017. A importância da NBR 15575 para melhoria da qualidade das habitações 

brasileiras. Disponível em: http://www.aecweb.com.br/cont/a/a-importancia-da-nbr-15575-para-

melhoria-da-qualidade-das-habitacoes-brasileiras_7296, 2016. Acesso em: (15, fev.2017). 
 

http://www.aecweb.com.br/cont/a/a-importancia-da-nbr-15575-para-melhoria-da-qualidade-das-habitacoes-brasileiras_7296
http://www.aecweb.com.br/cont/a/a-importancia-da-nbr-15575-para-melhoria-da-qualidade-das-habitacoes-brasileiras_7296


 
 
 
 

 

 
 

de fazer uso nas propostas. Segundo afirma Paulo Campos14 (2013), professor de 

arquitetura da Universidade de São Paulo (USP), e superintendente do Comitê 

Brasileiro da Construção Civil da ABNT:  

O Brasil passa a enxergar o edifício de uma forma sistêmica, 

olhando para o todo, e não só para as partes. A edição da norma 

15.575 representa um nível de consenso inédito entre a arte da 

construção civil e as condições objetivas da nossa condição sócio-

econômica15. (CAMPOS, 2013). 

 

Segundo o Guia orientativo CBIC (2013), a norma de desempenho 

determina as necessidades do usuário. O guia afirma que: 

(...) ela é tanto qualitativa como quantitativa e diz respeito ao 

funcionamento de sistemas inteiros. É um guia remissivo para as 

mais de 157 normas prescritivas existentes (...), uma vez que 

estabelece critérios mais gerais de funcionamento. (CBIC, 2013, 

p.07-20). 

 

 Apesar de não fornecer penalidades ou multas para quem descumpri-la, a 

legislação brasileira reconhece a ABNT como entidade responsável por 

determinar padrões mínimos de qualidade para produtos e serviços realizados no 

Brasil. Conforme prevê o Código de defesa do consumidor no artigo 39, 

garantindo segurança jurídica para os consumidores.  (CBIC ,2013) 

  

2.2 Critérios Normativos 

 

No Brasil, os critérios normativos baseiam-se na qualidade do desempenho 

das construções habitacionais, por meio da NBR 15575 (2013), que surgiu para o 

avanço na qualidade das construções e materiais empregados no Brasil. Vale 

                                                                 
 
14 Paulo Eduardo Fonseca de Campos: Professor Doutor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 

da Universidade de São Paulo (FAUUSP), onde coordena o laboratório de fabricação digital FAB 

LAB SP e o Grupo de Pesquisa DIGI-FAB – Tecnologias digitais de fabricação aplicadas à produção 

do Design e Arquitetura Contemporâneos.Disponível em: http://www.fau.usp.br/docentes/paulo-

eduardo-fonseca-de-campos/. Acesso: dia 16.12.16. 
15 CAMPOS, 2013. Brasil adota novos padrões de qualidade para construção de casas e 

apartamentos. Disponível em: http://www.cbic.org.br/sala-de-imprensa/noticia/brasil-adota-

novos-padroes-de-qualidade-para-construcao-de-casas-e-apartame. Acesso: dia 16.12.16. 

http://www.fau.usp.br/docentes/paulo-eduardo-fonseca-de-campos/
http://www.fau.usp.br/docentes/paulo-eduardo-fonseca-de-campos/


 
 
 
 

 

 
 

ressaltar que antes de 2008, em termos de acústica e dos materiais aplicados ao 

edifício, haviam apenas algumas normas de acústica no Brasil, normas 

prescritivas.  

As normas de acústica brasileira que podem ser aplicadas nesse estudo, 

são: 

-  “ ABNT NBR 12179 – Tratamento acústico em recintos fechados” (1992), 

onde a mesma trabalha com possíveis revestimentos e seus coeficientes de 

absorção sonora, estudando os ruídos aéreos, resultantes de ruídos de impacto. 

- “ABNT NBR 10151 – Avaliação do ruído em áreas habitadas, visando o 

conforto da comunidade – Procedimento” (2000), tendo por fim a informação de 

conhecimento dos ambientes silenciosos ou barulhentos.  A partir das medições 

dos ruídos de fundo, tipo, área e localização da edificação estudada podemos 

chegar a avaliação do ambiente. 

- “ABNT NBR 10152 – Níveis de ruído para conforto acústico” (1992), que 

estabelece níveis relacionados ao conforto acústico em dB, de acordo com o 

ambiente estudado.  

Segundo a Norma NBR 10152 (1992, p.02) – “para níveis de conforto 

acústico em apartamentos temos aproximadamente 35-45dB de medição”; Na 

norma NBR 12179 (1992, p.5) – “de tratamento acústico em recintos fechados, 

apresentam-se valores de absorção e isolamento acústico de materiais isolados”, 

como por exemplo, “a lã mineral, que aplicada entre paredes, como podemos ver 

no capítulo de sistemas construtivos, apresenta coeficiente de absorção 0.74 para 

frequência de 125Hz”;  Na redução de ruídos aéreos, conforme a norma de 

desempenho NBR 15575 (2013), é apresentado uma diferença de nível 

ponderado, “D´nTw de ≥45dB, como desempenho mínimo (M)”. Estes critérios 

apresentados acima, podem ser aplicáveis para o uso em conjunto de materiais 

isolantes e absorventes em habitações residenciais de múltiplos pavimentos. 

Os métodos utilizados para a análise dos estudos de impacto entrepisos, se 

foi o método de engenharia indicado pela norma como o “mais preciso”, ou seja, 



 
 
 
 

 

 
 

“ determina, em campo, de forma rigorosa, o nível de pressão sonora de impacto 

padrão em sistema de piso entre unidades autônomas”, no objeto estudado. (NBR 

15575-3,2013, p.20) Foram realizadas várias visitas na edificação, registrados os 

tipos de materiais existentes, levantamento de dados dos ambientes e medidos 

os ruídos de fundo.  

Segundo Ferreira Neto (2009), para os métodos de ensaio de engenharia, é 

indicado os procedimentos para a medição do isolamento sonoro em campo, de 

sistemas construtivos entre dois ambientes (paredes internas de edificações, 

parede com janela, parede com porta, fechados etc.)  

Para norma NBR 15575-3 (2013), fixa para ruídos de impacto entrepisos, 

valor mínimo (M) de desempenho, critério e nível de pressão sonora (L´nT,w ), em 

unidades habitacionais posicionadas em pavimentos distintos o valor de ≤80dB. 

Para diferença padronizada de nível ponderada (DnT,w),para ruídos aéreos, a 

norma define que o desempenho mínimo seja ≥ 45dB.  

A norma NBR 10152 (1992), fixa os níveis de ruídos de acordo com o 

ambiente estudado. Para apartamentos e unidades habitacionais, a norma define 

valores entre 35-45 dB de conforto acústico. Os níveis superiores a esses valores 

são apontados como incômodos. É importante fazer essa medição do ruído, pois 

ele é medido para “validar o ensaio”, pois se a diferença entre o ruído de fundo e 

o nível medido na recepção for menor que 6dB, a norma recomenda que o ensaio 

não seja realizado no momento. Segundo Agnaldo Reus Medeiros Rodrigues 

(2016, p.38) o autor considera então que, “os níveis de pressão sonora medidos 

devem ser corrigidos para o ruído ambiente de acordo com a tabela 03 abaixo: 



 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

Tabela 3-Determinação do fator de correção do ruído de ambiente. 

Fonte: (RODRIGUES, 2016, p.38). 

Como destacado anteriormente, a Europa tem uma grande tradição 

reconhecida com o desempenho de edificações e com as normas utilizadas para 

ajudar a manter adequadas as condições de uso e habitabilidade dos edifícios. No 

trabalho de Goydke (1997) é apresentada a cooperação entre International 

Organization for Standardization (ISO) e European Committee for Standardization 

(CEN), com o objetivo de revisar e atualizar as normas que tratam de desempenho 

acústico de edifícios (GOYDKE, 1997 Apud FERREIRA NETO ,2009). 

 

2.2.1 Norma de Desempenho ABNT NBR 15.575 – Edificações habitacionais 

(2013) 

 

A parte 03 da ABNT-NBR-15575 (2013, p.17), discute entre outras exigências 

os requisitos e critérios para “verificação do isolamento acústico do sistema de 

piso entre unidades autônomas e uso comum. É utilizada como um procedimento 

de avaliação de desempenho de sistemas construtivos” (NBR-15575,2013, p.02-

20). 

Os métodos utilizados pela norma de desempenho para avaliação de ruídos 

de impacto, tem como base as normas internacionais ISO 10.140 (2016) e a ISO 



 
 
 
 

 

 
 

717 (2013). São eles, o método de engenharia e o método simplificado de campo. 

Sendo o método de engenharia mais preciso (NBR 15575 ,2013, p.18-20). 

A Norma determina no experimento um maior controle em campo, o nível 

de pressão sonora de impacto padrão (L’nT,w) em sistema de piso entre unidades 

autônomas, determina o nível de exigências para o isolamento de ruídos de 

impacto padrão de sistemas de pisos, caracterizando de forma direta o 

comportamento acústico do sistema (CBIC; ABNT – NBR 15575 ,2013). 

A norma brasileira NBR 15575-3 (2013), utiliza como referência os métodos 

utilizados na norma americana ISO 140-716 (1998) e ISO 717-2 (2013), para 

isolamentos de impacto e a ISO 140-417 (1998) e ISO 717-1 (2013) para os métodos 

de isolamento de ruídos aéreos.  

Conforme identificados na tabela 04 abaixo: 

 

Tabela 4 - Parâmetros acústicos de avaliação. 

Fonte: (ABNT – NBR 15575 ,2013, p.21). 
  

 Segundo a norma de desempenho NBR 15575 (2013), para avaliar os 

requisitos de níveis de ruído admitidos na habitação, a experimentação in loco 

deve ser realizada nos dormitórios da unidade habitacional. Devem-se considerar 

as portas e janelas dos ambientes ensaiados fechadas e conceituar o sistema de 

piso existente, entregues pela construtora.  

                                                                 
 
16 A Norma Internacional ISO 140-7: 1998 Acústica - Medição de isolamento acústico em edifícios e 

elementos de construção - Parte 7: Medições em campo de isolamento acústico de pisos, foi 

atualizada para da norma ISO 16283-1: 2014 - Acústica - Medição em campo do isolamento acústico 

em edifícios e elementos de construção - Parte 1: Isolamento acústico aerotransportado. 
17 A Norma Internacional ISO 140-4: 1998 Acústica - Medição do isolamento acústico em edifícios e 

elementos de construção - Parte 4: Medições em campo de isolamento acústico aéreo entre salas, 

foi atualizada para da norma ISO 16283-1: 2014 - Acústica - Medição em campo do isolamento 

acústico em edifícios e elementos de construção - Parte 1: Isolamento acústico aerotransportado.  



 
 
 
 

 

 
 

 No ensaio realizado pela autora em parceria com o Instituto de pesquisas 

tecnológicas (IPT), na unidade habitacional do edifício Itacolomi, todos esses 

requisitos foram realizados. (CBIC; NBR 15575, 2013) 

 As edificações habitacionais caracterizam-se como condicionadas aos 

ruídos de impacto, cumprindo os requisitos mínimos exigidos pela norma. (NBR 

15575, 2013, p.21) Na tabela 05 abaixo, os critérios mínimos admissíveis do nível 

de pressão sonora de impacto padronizado ponderado:  

  
 

 
Tabela 5- Critério e nível de pressão sonora de impacto padrão ponderado, L’nT,w. 

Fonte: (ABNT – NBR 15575 ,2013, p.21). 
 

 

No anexo E da parte 03 da NBR 15575 (2013), a norma estabelece níveis de 

desempenho mínimos para medições em campo, caracterizado pelo ensaio 

realizado pela autora em parceria com o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT).  

A tabela 06 abaixo, apresenta os “critérios mínimos (M), intermediários (I) e 

superior (S) exigidos para nível de pressão sonora de impacto padrão ponderado 

(L’nT,w)”: 

 

Tabela 6- Critério e nível de pressão sonora de impacto padrão ponderado, L´nT,w. 

Fonte: (ABNT – NBR 15575, anexo E, 2013, p.38). 



 
 
 
 

 

 
 

 

Rafaela Ferraz (FERRAZ, 2008 Apud, HALE et al.,2006, p.44), conceitua a 

importância na redução dos níveis de desempenho mínimos realizando ensaios e 

chegando a seguinte conclusão: 

Realizaram estudos comparativos entre os resultados de 

numerosos ensaios de sistemas de pisos de edifícios de múltiplos 

pavimentos. Os resultados mostraram que a combinação de 

materiais resilientes com superfícies de alta rigidez, substituindo os 

carpetes normalmente utilizados, apresentaram melhor 

desempenho no isolamento do ruído. 

   

Já nos ruídos aéreos, as edificações habitacionais caracterizam-se como 

condicionadas, se atingirem os requisitos mínimos exigidos pela norma de ≥45dB.  

Na tabela 07 abaixo, “os critérios mínimos admissíveis da diferença padronizada 

de nível ponderada”:  

 

 

 
Tabela 7- Critérios de diferença padronizada de nível ponderada, DnT,w. 

Fonte: ABNT – NBR 15575 (2013, p.22). 

 

No anexo E da parte 03 da NBR 15575 (2013), a norma estabelece níveis de 

desempenho mínimos para medições em campo de isolamento de ruídos aéreos 

dos sistemas de pisos entre unidades habitacionais, caracterizado pelo ensaio 

realizado pela autora em parceria com o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT).  

A tabela 08 abaixo, define critérios “mínimos (M), intermediários (I) e superior (S) 

de Diferença padronizada de nível ponderada (DnT, w)”: 



 
 
 
 

 

 
 

 

Tabela 8- Critérios de diferença padronizada de nível ponderada, DnT,w. 

Fonte: (ABNT – NBR 15575, anexo E, 2013, p.39). 

 

 

 A importância em atingir os desempenhos mínimos para ruídos de impacto 

e ruídos aéreos, é resultante do condicionamento acústico global para a edificação 

habitacional. A preocupação com a qualidade acústica na edificação tem que 

partir de todos os aspectos e causas que possam prejudicar a edificação como 

todo. 

 

 2.2.2. Norma Internacional ISO (International Organization for 

Standardization) 

 

A ISO (International Organization for Standardization) começou em 1946, 

quando delegados de 25 países reuniram-se no Instituto de Engenheiros Civis de 

Londres e decidiram criar uma organização internacional "para facilitar a 

coordenação internacional e unificação dos padrões industriais" 18, buscando um 

padrão de qualidade.  

As normas ISO internacionais são desenvolvidas por um comitê técnico, 

onde especialistas e partes interessadas, como as indústrias, consumidores, 

                                                                 
 
18 Disponível em: <www.iso.ch>. Acesso em: 12 de dez. 2016. 

http://www.iso.ch/


 
 
 
 

 

 
 

associações ou governo, solicitam suas necessidades entrando em contato com a 

ISO19. 

De acordo com as pesquisas realizadas por (FERREIRA NETO, 2009), em 

1960 a norma ISO/R 10140 apresenta os procedimentos para a medição do 

desempenho acústico, porém, somente em 1968, suge a primeira norma 

internacional que trata da avaliação do isolamento sonoro das habitações: ISO/R 

717, baseada em pesquisas de Gösele 20 Fasold20 (GOSELE; FASOLD, 1965 Apud 

FERREIRA NETO, 2009). 

A norma ISO 140 (1995), foi atualizada recentemente, gerando outra 

nomenclatura, que hoje é ISO 10.140 (2016). 

Os testes de isolação sonora obedecem aos procedimentos estabelecidos 

em normas internacionais, como as ISO´s, visto que são indicadas pela norma de 

desempenho, ABNT NBR 15575 (2013) e por não haver, no momento, normas 

brasileiras que especifiquem os métodos de testes ou ensaios. Vale incluir outras 

normas ISO´s apontadas, relacionadas com os ruídos de impactos, que de acordo 

com a NBR 15575 (2013), Pereyron (2008), Ferreira Neto (2009), Kuhn (2015), Couto 

(2014), Mijolla (2015), Mateus (2008), foram utilizadas, portanto, para testes de 

isolação sonora. São elas: 

- ISO 140-7 (1998)21: Acústica - Medições de isolamento acústico em 

edifícios. - Parte 07: Medidas de campo de isolamento acústico de 

pavimentos. (ISO 140-7, 1998). 

- ISO 140-422 (1998): Acústica. Medição do isolamento sonoro de 

edifícios e de elementos de construção. Parte 04: Medição in situ do 

isolamento sonoro a sons aéreos entre compartimentos. (ISO 140-

4, 1998). 
                                                                 
 
19 Disponível em: <http://www.iso.org/iso/home/standards_development.htm>. Acesso em: 12 de 

dez. 2016. 
20 GOSELE ; FASOLD, W., Estudos sobre o curso da curva de set para o isolamento acústico impacto 

na habitação, a liberação do Instituto de Elétrica e acústica de construção de Tecnologia 

Universidade, Dresden. Acustica Vol. 15, 1965, p. 271-284.  

 
21 Observa-se que esta norma internacional ISO 140-4 (1998) e ISO 140-7 (1998), foram 

atualizadas para a norma ISO 16283-1(2014) em julho de 2014. 
22 Observa-se que esta norma internacional ISO 140-4 (1998) e ISO 140-7 (1998), foram 

atualizadas para a norma ISO 16283-2(2015). 

http://www.iso.org/iso/home/standards_development.htm


 
 
 
 

 

 
 

- ISO 717-1 (2013): Acústica - Classificação do isolamento acústico 

em edifícios e elementos de construção - Parte 01: Isolamento 

acústico aerotransportado. (ISO 717-1:2013). 

- ISO 717-2 (2013): Acústica - Classificação do isolamento acústico 

em edifícios e elementos de construção - Parte 02: Som de impacto. 

(ISO 717-2:2013). 

- ISO 16283-1 (2014): Acústica - Medição em campo do isolamento 

acústico em edifícios e elementos de construção - Parte 1: 

Isolamento acústico aerotransportado. (ISO 16283-1:2014) 

- ISO 16283-2 (2015): Acústica - Medição em campo de isolamento 

acústico em edifícios e elementos de construção - Parte 2: 

Isolamento acústico de impacto. (ISO 16283-2:2015) 

 

2.2.2.1 Critérios de Isolamento sonoro recomendado nos EUA  

 

Nos estados Unidos, aplicam-se recomendações de isolamentos sonoros, 

divididos em classes, de acordo com os níveis sonoros admissíveis e condições 

econômicas apresentadas pelas edificações. Conforme Pereyron (2008) e Bistafa 

(2011), são aplicáveis classes de acordo com os níveis de ruído: 

 

• Classe I – Aplicável principalmente em áreas residenciais 

periféricas e suburbanas, as quais são consideradas 

“silenciosas”, onde os níveis de ruídos externos nunca 

ultrapassaram de 35 a 40dB (A) no período noturno. O ruído 

ambiental permissível recomendado é caracterizado pelo 

critério de ruído NC 20-25. Este critério é aplicável em certos 

casos especiais como residências com menos de 8 andares 

ou em condomínios de alto padrão, em qualquer localidade. 

• Classe II – É a mais importante categoria e é aplicável 

principalmente em residências urbanas e suburbanas 

consideradas como tendo um ruído “médio”. O nível do ruído 

noturno não maior que 40 a 45 dB (A) é o ruído interno 

ambiental permissível não podendo exceder as 

características de NC 25-30. 

• Classe III – Esta categoria é considerada como 

redomendação mínima e é aplicada em algumas áreas 

urbanas que geralmente são consideradas como locais 

“ruidosos” e o ruído ambiental externo está em torno de 55dB 

(A) ou mais.   

 



 
 
 
 

 

 
 

Essas recomendações são estabelecidas pelo Departamento de Habitação 

e Desenvolvimento Urbano dos Estados Unidos (HUD- Department of Housing and 

Urban Development23), apresentados segundo Quadros (2004) e, no guia de 

Controle de ruído para Habitações Multifamiliares. A apresentação dos 

desempenhos mínimos e máximos sugeridos pelos Estados Unidos para 

residências, é relacionada com as áreas consideradas ruidosas ou não. Como 

apresenta Quadros (2004) e Bistafa (2011), as construções que satisfazem os 

critérios do guia oferecerão “boa” isolação sonora, satisfazendo o conforto 

acústico.  

Segundo a tabela 09 abaixo, sintetizada por Bistafa (2011), a partir dos 

dados apresentados no HUD (1937), os requisitos básicos entre ambientes para o 

isolamento de ruídos aéreos e isolação de ruídos de impacto entrepisos e 

habitações distintas são: 

 

Requisitos básicos de partição para isolamento de sons aéreos e de 

impacto entre habitações – Apresentados no HUD 

Tipo de 

partição 

Categoria (Classes) 

I II III 

Paredes STC ≥ 55dB STC ≥ 52dB STC ≥ 48dB 

Estruturas 

entrepisos (piso-

teto) 

STC24 ≥ 55dB 

IIC25 ≥ 55dB 

STC ≥ 52dB 

IIC ≥ 52dB 

 

STC ≥ 48dB 

IIC ≥ 48dB 

Tabela 9 - Requisitos básicos de partição para isolamento de sons aéreos e de impacto entre habitações. 

Fonte: (BISTAFA,2011, p.310). 

 

 

                                                                 
 
23 Disponível em: <https://portal.hud.gov/hudportal/HUD>. Acessado em:16, dez. 16. 
24 STC: Classe de isolamento sonoro, ruídos aéreos. Fonte: (BISTAFA,2011) 
25 ICC: Classe de Isolação de impacto. Fonte: (BISTAFA, 2011). 

https://portal.hud.gov/hudportal/HUD


 
 
 
 

 

 
 

 Comparando as recomendações de isolamento entre unidades 

habitacionais autônomas, nos ruídos aéreos, entre dormitórios de pavimentos 

distintos, para o Brasil podemos destacar que o critério da norma de desempenho 

para o nível de desempenho mínimo fica entre 45 e 49dB. Já nos Estados Unidos, 

os valores aproximados estipulados pelo guia Americano estabelecem para a 

classe III índices de ≥48dB. Conforme podemos ver na tabela 10 abaixo, os 

requisitos utilizados pelo HUD26 (HUD,1937 Apud BISTAFA, 2011): 

 

Requisitos mais detalhados de partições para isolamento 

desons aéreos 

entre recintos de diferentes habitações - Apresentados no 

HUD 

Tipo de recintos STC 

Apartamento A Apartamento B Classe

I 

Classe 

II 

Classe 

III 

Dormitório Dormitório 55dB 52dB 48dB 

Sala de estar Dormitório 57dB 54dB 50dB 

 

Tabela 10-Requisitos mais detalhados de partições para isolamento de sons aéreos entre recintos de diferentes 

habitações. 

Fonte: (BISTAFA,2011, p.311). 

 

 

 

 Conferindo as recomendações entre unidades habitacionais autônomas, 

para os ruídos de impacto, sendo um dormitório sobre o outro, entre o Brasil e os 

Estados Unidos, podemos destacar que o critério da norma de desempenho 

15575-3 (2013), para o nível de desempenho mínimo está entre 66 e 80dB bem 

                                                                 
 
26 Departamento de Habitação e Desenvolvimento Urbano dos Estados Unidos (HUD- Department 

of Housing and Urban Development. Fonte: 

https://portal.hud.gov/hudportal/HUD?src=/about/hud_history.  

https://portal.hud.gov/hudportal/HUD?src=/about/hud_history


 
 
 
 

 

 
 

acima dos valores estipulados pelo guia HUD, que fica entre 55 à 48 dB. Conforme 

podemos ver na tabela 11 abaixo, os requisitos utilizados pelo HUD27 (1937): 

 
 
 
 

Requisitos mais detalhados de estruturas tipo piso-teto para 

isolamento de sons aéreos e de impacto entre recintos de 

diferentes habitações. 

Tipo de recintos Classe I Classe II Classe III 

 

Apartamento A - Apartamento B 

STC ICC STC ICC STC ICC 

Dormitório sobre 

Dormitório 

55dB 55dB 52dB 52dB 48dB 48dB 

Sala de estar sobre 

Dormitório 

57dB 60dB 54dB 57dB 50dB 53dB 

Tabela 11- Requisitos de partições para isolamento de sons aéreos entre recintos de uma mesma habitação. 

Fonte: (BISTAFA,2011, p.312). 

 

 Como é possível verificar, o guia americano, HUD, é mais completo, 

simulando as situações de dormitório sobre dormitório ou sala de estar sobre 

dormitório. Para estudo de caso apresentado nesta pesquisa, os ensaios foram 

realizados entre dormitórios de uma mesma habitação. É evidente que 

precisamos atualizar os níveis mínimos sonoros para os impactos, como ampliar 

as condições dos ensaios de campo para cada ambiente e tipo de habitação, com 

requisitos não somente para edificações novas, mas desenvolvendo um método 

específico para as edificações existentes antes da implementação da norma.  

                                                                 
 
27 Departamento de Habitação e Desenvolvimento Urbano dos Estados Unidos (HUD- Department 

of Housing and Urban Development. Fonte: 

https://portal.hud.gov/hudportal/HUD?src=/about/hud_history.  

https://portal.hud.gov/hudportal/HUD?src=/about/hud_history


 
 
 
 

 

 
 

 

2.2.3. Norma Portuguesa 

 

Em Portugal, com relação aos aspectos gerais de desempenho acústico, o 

Regulamento Geral de Ruído – RGR, conforme Mateus (2008, p.52) “aprovado pelo 

Decreto Lei nº 9/2007 de 17 de Janeiro, que entrou em vigor a 01 de Fevereiro de 

2007, tem como objetivo a prevenção e o combate a poluição sonora em 

ambientes externos e no interior de edificações, resguardando a saúde e o bem-

estar da população” (RGR, 2008 Apud MATEUS,2008). 

Relacionados aos ruídos e requisitos de acústica dos prédios, para melhor 

qualidade de desempenho nas edificações, é utilizado o Regulamento de 

Requisitos Acústicos dos edifícios, aprovado inicialmente pelo Decreto Lei 

n129/2002 de 11 de Maio e alterado pelo Dec. Lei nº96/2008 de 9 de Junho, (RRAE). 

(MATEUS,2008, p.52). 

A NBR 15575 (2013), no que diz respeito as edificações habitacionais, 

somente é validada para novas construções a partir da data que entrou em vigor 

no ano de 2013. Diferentemente da norma brasileira, o Regulamento Geral do 

Ruído RGR (2008), aplica-se às construções, reconstruções, ampliação, alteração 

ou conservação de edificações. 

No que condiz as edificações já existentes, esta norma RRAE (2008), prever 

que, para a reconstrução, ampliação ou alteração de prédios, as mesmas devem 

sofrer modificações de qualidades acústicas mínimas exigidas para se adequar a 

norma. Para reabilitação de edificações situadas em Zonas históricas, torna-se 

permitida a execução de soluções construtivas dos requisitos exigidos nos termos 

de isolamento sonoro dos espaços internos, mantendo sua identidade histórica e 

patrimonial. 

Conforme tabela 12 abaixo, os critérios de incomodidade e limites de 

exposição ao exterior da RGR, (2008) admissíveis são: 

 



 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir da ABNT – NBR 10.151 (2000), p.03. 

(MATEUS, 2008. p. 53). 
 

 

Relacionando os critérios entre os países, Brasil e Portugal, para os limites 

estabelecidos em zonas mistas predominantemente residencial, os valores 

sugeridos pela norma brasileira NBR 15575 (2013), estão entre ≤55dB (A) e ≤50dB 

(A), para os níveis sonoros diurno e noturno respectivamente. Os valores são 

considerados mais baixos que os da norma Portuguesa (RGR, 2002).  

No Regulamento dos Requisitos Acústicos dos Edifícios (RRAE, 2008), 

tratam-se as características do desempenho, índices e quantificação dos 

                                                                 
 
28 Lden é o indicador de ruído diurno-entardecer-noturno, associado ao incômodo global, de longa 

duração (um ano), que depende dos indicadores Ln (de ruído noturno) , Le ( de ruído do entardecer) 

e Ld ( de ruído diurno).  Fonte: Mateus, Diogo.  Acústica de Edidícios e controle do ruído, Dezembro 

de 2008, pág. 54. 

 
29 Ln é o indicador de ruído noturno e representa o nível sonoro médio de longa duração (um ano), 

conforme definido da norma NP 1730-1:1996. Fonte: Mateus, Diogo.  Acústica de Edidícios e 

controle do ruído, Dezembro de 2008, pág. 54. 

 
30 Zona sensível é a área definida em plano municipal de ordenamento do território como 

vocacionada para uso habitacional, ou para escolas, hospitais ou similares, ou espaços de lazer, 

existentes ou previstos, podendo conter pequenas unidades de comércio e de serviços destinadas 

a servir a população local, tais como cafés e outros estabelecimentos de restauração, papelarias e 

outrosestabelecimentos de comércio tradicional, sem funcionamento no período noturno (das 23 

as 7h). 

Lden
28 Ln

29 

 

 

Portugal 

Zonas Mistas ≤ 65dB (A) ≤ 55dB (A) 

Zonas sensíveis30 ≤ 55dB (A) ≤ 45dB (A) 

 

Brasil 

Área Mista 

predominantemente 

residencial 

≤ 55dB (A) ≤ 50dB (A) 

Tabela 12-Critérios de incomodidade e limites de exposição ao exterior em zonas, pela norma brasileira e 

portuguesa. 



 
 
 
 

 

 
 

requisitos, satisfazendo juntamente com a contenção de custos essenciais versus 

as soluções necessárias à sua verificação. A qualidade de sistemas e materiais 

implementados na edificação também pertencem as soluções e o controle de 

custos para obra ” (RGR, 2008 Apud MATEUS,2008, p.52-56). 

Correlacionando com a NBR 15575 (2013), a RRAE (2008), aplicam-se 

também aos edifícios habitacionais, como o acréscimo de edificações de usos 

mistos e unidades hoteleiras junto com os mesmos requisitos acústicos exigidos.  

Entre compartimentos de quartos ou zonas de estar de prédios habitacionais, o 

regulamento (RRAE,2008) exige quesito mínimo (D´nTw), diferença de nível 

padronizado ponderado ≥ 50dB e (L´nTw), nível sonoro de impacto padronizado 

de ≤ 60dB.  

Conforme tabela 13 abaixo, comparativo entre os índices ou requisitos 

mínimos entre as normas Portuguesa e Brasileira: 

 

 

 

D´nTw L´nTw 

 

 

         Portugal 

Entre compartimentos 

de um fogo31 e 

quartos ou zonas de 

estar de outro fogo. 

 

 

≥ 50dB 

 

 

≤ 60dB 

 

 

 

 

Brasil 

Sistema de piso 

separando unidades 

habitacionais 

autônomas: de áreas 

em que um dos 

recintos seja 

dormitório (D´nTw)  e 

em pavimentos 

distintos  (L´nTw). 

 

 

 

≥ 45dB 

 

 

 

≤ 80dB 

                                                                 
 
31 *fogo: em Portugal quer dizer local de residência, casa ou habitação. 



 
 
 
 

 

 
 

Tabela 13- relação de critérios acústicos mínimos exigidos em edifícios habitacionais, pela norma brasileira e 

portuguesa.  

Fonte: Elaborado pela autora a partir da ABNT – NBR 15575 (2013), p.21 e 22. 

(MATEUS, 2008. p. 59). 

 

Para os índices de diferença de Nível Padronizado Ponderado (D´nTw), entre 

unidades habitacionais, especificamente nos dormitórios, a norma brasileira NBR 

15575 (2013), exige desempenho acústico de ≥ 45dB, sendo mais confortável em 

relação aos requisitos mínimos exigidos associados aos ruídos aéreos pela norma 

Portuguesa RRAE (2008). É questionável se o índice mínimo dos critérios acústicos 

exigidos pela norma portuguesa de ≥ 50dB é alto, pois o desempenho acústico de 

interiores pode variar com relação entre países, comparando as questões de uso 

versus qualidade.  

Já para os ruídos de impacto entre unidades, a Norma Portuguesa RRAE 

(2008), apresenta critérios mínimos bem rígidos em contrapartida com a Norma 

brasileira NBR 15575 (2013). O nível sonoro de impacto padronizado (L´nTw) de ≤ 

60dB, é referente ao desempenho intermediário da norma brasileira, que tem 

parâmetros entre 56 a 65dB, deixando a desejar na qualidade acústica para esses 

tipos de ruídos.  

Se faz necessário uma avaliação in loco, para que seja percebido no 

ambiente, se o desempenho solicitado pela norma é realmente satisfatório às 

condições de uso pelo proprietário.  

 

2.3 Análise e recomendações das normas quanto ao desempenho de ruídos 

de impacto entrepisos 
 

Estudos realizados pelo escritório Harmonia acústica (1994), prever níveis 

de desempenhos máximos aceitos por países de primeiro mundo comparados ao 

Brasil. Onde podemos ver na tabela 14 abaixo, os níveis sonoros de impacto 

padronizado ponderado (L’nT,w)  entre países Europeus comparados ao Brasil: 

 



 
 
 
 

 

 
 

 

País L’nT,w máximo (dB) 

Áustria 48 

Suíça 50 

França 58 

Inglaterra 62 

Espanha 65 

Brasil 80 

Tabela 14- Isolamento de piso a impacto sonoro. 

Fonte: harmonia Acústica32. 

 

Tabela 15 - Diferença padronizada de nível ponderada, Dnt,w de nível de pressão sonora de impacto padronizado 

ponderado L´nT,w, em outros países. 

Fonte: (COUTO, 2013 p.34) 

 

Na tabela 15 acima, destacam-se os níveis de diferença padronizada de 

nível ponderada Dnt,w (para ruídos aéreos) e nível de pressão sonora de impacto 

padronizado ponderado L´nT,w (para ruídos de impacto) entre outros países. 

Segundo Couto (2013, p.35) “Comparando os requisitos europeus com os 

brasileiros, é possível verificar que a NBR 15575 é menos rígida que as normas dos 

outros países”. Chegando a conclusões em que Couto (2013, p.35) acrescenta que 

                                                                 
 
32 Fonte: http://www.harmoniaacustica.com.br/. Acesso: 12 de Dezembro de 2016. 

http://www.harmoniaacustica.com.br/


 
 
 
 

 

 
 

“para o ruído de impacto, a norma brasileira exige L’nT,w menor que 80 dB, 

enquanto as europeias exigem, na sua maioria, índices menores que 65dB”. 

O Brasil ainda aceita um nível muito alto de ruídos de impacto entre 

ambientes. É preciso trabalhar mais a consciência da população, juntamente com 

o emprego de novas soluções e tecnologias por parte das incorporadoras e 

construtoras. A ausência de punição e a omissão das necessidades de projeto 

acústico nas edificações, torna ainda mais difícil essa redução dos níveis sonoros 

máximos aceitáveis. Não somente no interior dos apartamentos, entre paredes 

ou entrepisos. Mas na questão que envolve a poluição ambiental, devido ao 

crescimento desordenado das cidades, sem nenhum tipo de cuidado em 

condicionar essas reflexões sonoras geradas principalmente pelas grades 

metrópoles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

                                                                  Capítulo 03 – Estudo de Caso 

 

 

 



 
 
 
 

 

 
 

3.1 Edifício Itacolomi (2008) 

 
 

O Edifício Itacolomi é um prédio residencial de alto padrão, projetado pelo 

arquiteto Álvaro Puntoni e equipe, em 2008. Ainda existia o Movimento UM, 

constituído pela imobiliária Axpe e pela incorporadora Zarvos. Com a dissolução 

do grupo, o empreendimento ficou sob a responsabilidade da Ideia!Zarvos. A 

escolha desta edificação como objeto de estudo de caso foi devido a sua 

diversidade de plantas de layout, apresentando características de alto padrão 

para edificações residenciais. Para analisar o desempenho acústico entrepisos e 

os ruídos de impacto, foi realizado um ensaio in loco, na unidade 31, no 3º andar, 

correspondendo ao 5º e 6º em nível, pois os apartamentos são duplex, possuindo 

pé-direto duplo.  

 

Nas habitações duplex, o layout sugerido propõe os quartos na direção 

leste e sala de estar e jantar para o oeste. Os ambientes de serviço estão 

localizados ao norte e ao lado do shaft de passagem de tubulações da edificação. 

A propagação do som se faz por meio dos sons aéreos e dos sons de impacto, que 

são transmitidos por corpos sólidos. Vale destacar que as instalações prediais 

passam no centro das habitações, próximos as áreas de serviço, sendo uma das 

principais fontes geradoras de ruídos. O que cabe sugestão de materiais que 

amorteçam esses ruídos mecânico, melhorando o condicionamento acústico e a 

diminuição de propagação das vibrações sonoras para os ambientes próximos.  

Ao analisar o projeto original de arquitetura, observou-se alguns pontos 

que diferem com o projeto executado em obra, o que torna discutível o 

desempenho dos materiais e layout sugeridos na habitação. A seguir, 

demonstradas nas Figuras 15 e 16, estão as plantas do apartamento padrão 

duplex executado pela incorporadora ideia!Zarvos, com o projeto de interiores e 

disposição do layout pela arquiteta, e nas Figuras 17 e 18 abaixo, projeto original 

de arquitetura do escritório de arquitetura. 

 



 
 
 
 

 

 
 

  

Figura 16- Pavimento Mezanino layout 1º andar duplex – Projeto de Interiores da Arquiteta de 

Interiores. 

Figura 15- Pavimento tipo layout 1º andar duplex – Projeto de Interiores da Arquiteta de 

interiores. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

    
 
 
 
   

Fonte:http://www.ideazarvos.com.br/data/empreendimentos/7/plantas/636.jpg 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

–  
 

Fonte: http://www.ideazarvos.com.br/data/empreendimentos/7/plantas/636.jpg 
 

Figura 17 - Planta pavimento tipo do arquiteto Álvaro Puntoni. 

Fonte: http://www.ideazarvos.com.br/data/empreendimentos/7/plantas-. 
 

 

 

 



 
 
 
 

 

 
 

Figura 18- Planta pavimento mezanino do arquiteto Álvaro Puntoni. 

Figura 19- Corte longitudinal da edificação do projeto de arquitetônico do 

arquiteto Álvaro Puntoni. 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
Fonte: http://www.ideazarvos.com.br/data/empreendimentos/7/plantas 

 

Os sistemas de pisos identificados no local foram: I.laje maciça mais 

acabamento em piso de madeira pinus; II. Laje maciça e acabamento em piso tipo 

deck de madeira pinus nas varandas; o mezanino apresenta uma estrutura 

metálica mais acabamento em piso de madeira tipo pinus, como podemos ver na 

Figura 19 abaixo, do corte longitudinal projetado pelo arquiteto. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Fonte: http://www.ideazarvos.com.br/data/empreendimentos/7/plantas 

 



 
 
 
 

 

 
 

No detalhe da Figura 20 abaixo, podemos ver o corte da laje maciça de 10cm 

e o detalhe do forro de gesso solto das paredes. É importante para pesquisas e 

posterior auxílio aos profissionais da área, a análise do estudo de caso proposto 

para eventuais melhorias na qualidade acústica das habitações. O projeto 

apresentado não possui nenhum tipo de sugestão de material resiliente entre a 

laje e o contrapiso, nem entre o contrapiso e o piso acabado.  Não foi identificado 

para edificação o projeto acústico.  

 

Figura 20-  Detalhe no Corte longitudinal da edificação do projeto de arquitetônico do arquiteto Álvaro Puntoni. 

Fonte: Retirado dos projetos executivos do próprio autor do projeto de arquitetura. 

 
 

Tratando-se de uma construção habitacional de alto padrão, concluída pela 

incorporadora em 2008, em paralelo a implementação da Norma de desempenho 

habitacional NBR 15575 (2013), caberia a incorporadora a preocupação com o 

tratamento acústico adequado aos ruídos de impacto e aos ruídos aéreos e o 

atendimento aos requisitos mínimos exigidos pela norma de desempenho NBR 

15575 (2013). Fica indefinido com relação à implementação da norma e aplicação 

da mesma aos requisitos de níveis de ruído para esta edificação, pois a sua 

publicação se deu em 2008, mesmo ano de conclusão do projeto por parte do 

arquiteto e incorporadora. A obrigatoriedade da norma entrou em vigor em julho 

2013, ano de finalização da execução da edificação.  

 

 



 
 
 
 

 

 
 

3.2 Métodos de ensaio  

  

 Os métodos de ensaio e medições para ruídos de impacto e ruídos aéreos, 

estão fundamentadas em algumas normas técnicas. Alguns exemplos de normas 

são a ISO 140-4 (1998), e a ISO 140-7 (1998), atualizadas para a norma ISO 16283-

1(2014) em vigor nos dias de hoje.  Os desempenhos estudados em edificações 

habitacionais seguem os critérios adotados na Norma de Desempenho em 

edificações habitacionais NBR 15575-3 (2013).  

 Os ruídos de impacto transmitem os sons por meio de vibrações mecânicas 

e ruídos aéreos. Para chegar em um nível de desempenho acústico entrepiso 

superior ≤ 55 dB, o que seria ideal para as habitações, podemos sugerir a 

utilização de sistemas construtivos, condicionando e isolando os meios entre 

ambientes. Estas hipóteses necessitam de estudos mais específicos em 

laboratório e em campo, analisando seu desempenho real.    

 O projeto do edifício itacolomi, possui laje maciça de concreto armado com 

espessura de 10cm, seguindo as indicações estabelecidas pela norma de 

desempenho NBR 15575 (2013), com seus critérios para o índice de pressão 

sonora de impacto. Diz que para laje zero com espessura de 10 cm, sem manta 

resiliente e sem contrapiso, o índice de pressão sonora de impacto (L´nTw), 

deverá ser de 82dB. (CBIC -NBR 15575,2013) 

O guia da CBIC, orientativo para atendimento à norma de desempenho, diz 

que: 

Se para a isolação do som aéreo apresentam melhor desempenho 

elementos com maior massa, maior compacidade, para os ruídos 

de impacto quanto mais denso o material, maior a transmissão 

acústica resultante do caminhamento de pessoas com saltos altos 

(...) Para atendimento dos níveis de desempenho intermediário e 

superior, pode-se tentar recorrer a concretos leves, forros 

acústicos, forros suspensos (com ligações elásticas na laje de teto), 

etc. (CBIC -NBR 15575,2013, p.168). 

 

  



 
 
 
 

 

 
 

A norma ISO 16283-2: 2015, mais atualizada, especifica os procedimentos 

para determinar o isolamento de som de impacto, utilizando medições de pressão 

sonora com uma fonte de impacto operando em um piso de um edifício. Os 

resultados dos testes podem ser usados para quantificar, avaliar e comparar o 

isolamento acústico em ambientes mobiliados ou não mobiliados, onde o campo 

de som pode, ou não aproximar-se um campo difuso. Duas fontes de impacto são 

descritas: a máquina tocando e a bola de borracha. Estas fontes de impacto não 

exatamente replica todos os tipos possíveis reais de impactos em pisos dos 

ambientes. A máquina de impacto pode ser usada para avaliar uma variedade de 

impactos difíceis, simulando os passos de saltos de sapatos ou queda de objetos. 

Uma única quantidade número pode ser calculado utilizando os procedimentos 

de classificação em ISO 717-2 (2015). A máquina de impacto também é adequada 

para a previsão do impacto de isolamento de som usando ISO 712-2 (2005)33.  

 Segundo estudos realizados por Pereyron, (2008) os procedimentos para 

diferentes medições de ruídos de impacto entrepisos nas edificações entre 

ambientes sobrepostos verticalmente à medição do nível de pressão sonora de 

impacto, ou Nível de Ruído de impacto (Li), é a média do nível de pressão sonora 

medido no ambiente receptor, no caso, piso térreo da habitação duplex, e gerada 

por uma fonte padrão de impacto chamada de Tapping Machine, que foi colocada 

no pavimento do mezanino. Portanto, com os ensaios realizados em cinco locais 

distintos, descreve Pereyron (2008, p. 56): 

Os resultados obtidos podem ser utilizados para comparar os níveis de 

isolamento ao ruído de impacto dos elementos analisados.  

 

 

 

 

                                                                 
 
33 Fonte: https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=347011.  

https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=347011


 
 
 
 

 

 
 

 

•Nível de pressão sonora médio (L): 

 

 

                                   𝐿 = 10 log
𝑃12+𝑃22+⋯+𝑃𝑛2

𝑛𝑃0
2  . (𝑑𝐵)  

  

Onde: 

P1, P2, ..., Pn – são as pressões sonoras medidas em n diferentes 

posições no ambiente receptor; 

P0 - 20μPa – pressão sonora de referência. 

•Nível de pressão sonora de impacto padronizado (L´nTw): 

Estes apresentam a correção do tempo de reverberação para cada 

frequência ensaiada. 

 

𝐿´
𝑛𝑇=𝐿𝑖−10 log  

𝑇
𝑇0

 

 

 

Onde: 

Li – Nível de pressão sonoro de impacto medido in loco (dB); 

T – Tempo de reverberação do compartimento (s); 

To – Tempo de reverberação de referência, onde To = 0,5 segundos para 

habitações. 

 

 Para o ensaio em questão foram utilizados os seguintes equipamentos de medição 

e fonte sonora. De acordo com as figuras 21, 22, 23 e 24 abaixo:  

 



 
 
 
 

 

 
 

 

Figura 21 - Caixa geradora de ruído para medição do tempo de reverberação. 

Fonte: foto da autora. 
 

 

 

Figura 22- medidor de nível sonoro de integração e registro de dados. 

Fonte: foto da autora. 
  



 
 
 
 

 

 
 

 

Figura 23- Microfone com medidor de nível sonoro de integração e registro de dados. 

Fonte: foto da autora. 

 

 

 

Figura 24- Amplificador de potência com o ruído. 

Fonte: foto da autora. 

 



 
 
 
 

 

 
 

 

 

3.3 Ensaios de Campo  

 

Os ensaios foram realizados pela autora em parceria com o Instituto de 

pesquisas tecnológicas (IPT), foram feitos de acordo com o método de engenharia, 

indicado pela norma de desempenho NBR15575 (2013) como o mais preciso, já 

abordado anteriormente. Foram ensaiados dois dormitórios, um receptor e outro 

gerador de ruídos. Os ambientes ensaiados tratam-se de dois quartos tipo 

dormitório, com acabamento do piso em madeira sobre contrapiso. As paredes 

dos ambientes são em alvenaria com reboco, pintadas com tinta epóxi na cor 

branco, ambos apresentam uma janela e duas portas como aberturas, que foram 

devidamente fechadas na hora dos experimentos.  

O forro é em gesso acartonado e possui uma dilatação de 2cm solto da 

parede, onde foi instalado um perfil em alumínio, ver Fig. 25 abaixo. O encontro 

desses materiais não é adequado para o isolamento de ruídos. Apesar do projeto 

ser indicado com forro flutuante, na execução da obra foi instalado um perfil de 

alumínio, que transforma os instrumentos em pontes acústicas. Transmitindo os 

ruídos através de vibrações mecânicas por contato entre os sistemas construtivos 

como a viga, o perfil e o próprio forro.  

 

 

 

Forro em gesso acartonado  

 

Perfil em alumínio 

 

Parede  

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 
 

 

 
Fonte: foto da autora. 

 

Os procedimentos para a realização dos ensaios e as informações 

necessárias foram apresentadas: Descritos os ambientes, e seus materiais 

identificados na edificação, levantando as dimensões e forma dos dormitórios, 

visto as normas necessárias para a realização de medições do experimento de 

impacto entrepisos. Além disso, foram medidas a temperatura ambiente, horário 

de realização do ensaio, e avaliado o ruído de fundo. Como citado anteriormente, 

o ruído de fundo é medido para “validação do ensaio”, pois a norma recomenda 

que a diferença entre o ruído de fundo e o ambiente receptor não seja menor que 

6dB.  

Os ensaios de ruídos de impacto foram feitos por meio da máquina Type 

3207, conhecida como Tappin Machine, na foto 26 abaixo, associada a empresa 

Dinamarquesa Brüel & Kjær34, que permite realizar medições de níveis de ruídos 

de impactos no local, conforme a norma Brasileira de desempenho NBR 15575 

(2013).  

 

                                                                 
 
34 Fonte: https://www.bksv.com/.  

Figura 25- Detalhe do encontro entre o perfil de alumínio, o 

forro de gesso e a parede. Foto tirada de baixo para cima. 

https://www.bksv.com/


 
 
 
 

 

 
 

 

Figura 26- Máquina Tappin Machine Type 3207 de impactos. 

Fonte: foto da autora. 

 

De acordo com a planta do dormitório escolhido para fazer o ensaio, foram 

colocados em primeiro lugar adesivos com o local das posições da máquina 

geradora de impactos onde foram realizados os ensaios. A máquina foi 

posicionada em cada marcação, sendo feitas 05 marcações ao todo. Importante 

destacar que é necessário que a máquina fique contra o sentido do piso acabado. 

Para que não influencie as juntas de encontro das réguas de madeira do piso com 

o impacto causa do pela máquina, como podemos ver na fig. 26 acima. 

 

Na planta abaixo fig.27, a indicação da localização dos equipamentos para 

as medições in loco, no pavimento do mezanino da mesma unidade habitacional.  

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 
 

 
Figura 27 - Planta do quarto apartamento duplex – nível mezanino. Localização do microfone de precisão para 

resultados dos níveis de pressão sonora de impacto padronizado (L´nTw). 

Fonte: Desenho da autora. 

 

Os ensaios foram feitos as 12.21h da tarde, pela autora em parceria com o 

IPT (Instituto de pesquisas Tecnológicas), apontando a temperatura ambiente de 

20⁰C. Foi medido o ruído de fundo pela autora por meio de um decibelímetro 

comum do aplicativo sound meter, com a calibração para voz humana (300-

3400Hz, 40-60dB), como especifica o aplicativo utilizado, que apresentou uma 

variação 40dB e 53dB. De acordo com a Norma ABNT NBR 10151 (2000), nas áreas 

residenciais urbanas, para o período noturno é indicado um nível de critério de 

avaliação diurno de 50dB, ou seja a edificação encontra-se dentro dos padrões 

normativos. A edificação ensaiada encontra-se em uma localização estritamente 

residencial, atendendo então a norma NBR 10151 (2000). Abaixo nas Fotos 28 e 

29, encontram-se a imagens da sala geradora de ruídos preparada para o início 

dos ensaios de ruídos de impacto, com as cinco marcações para medição. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 
 

 

Figura 28- Distribuição dos equipamentos para ensaio in loco. Marcação com fitas dos locais ensaiados. 

Fonte: foto da autora 

 

Figura 29- Distribuição dos equipamentos para ensaio in loco. Marcação com fitas dos locais ensaiados. 

Fonte: foto da autora.. 

 



 
 
 
 

 

 
 

Atentar para as figuras 30 e 31 abaixo. O ruído de fundo medido pela autora 

teve como média 42dB.  

 

Figura 30- Gráfico de ruído de fundo, com duração de 12 segudos, medido pela autora. 

Fonte: Decibelímetro da autora. 

 

 

 

Figura 31- Medidor de nível de ruído, decibelímetro. Medido pela autora. 

Fonte: Decibelímetro da autora. 

Com base nos dados medidos in loco dos ruídos de fundo, comparando com 

a norma de desempenho NBR 15575(2013) sobre a inteligibilidade da fala, o guia 

da CBIC, orientativo para atendimento à norma de desempenho, diz que: 

Para avaliação acústica dos sistemas construtivos, os critérios de 

desempenho devem ser verificados com a realização de ensaios de 

campo. (CBIC -NBR 15575,2013, p.157). 

 



 
 
 
 

 

 
 

A tabela 16 abaixo, retirada da NBR 15575-4 (2013) de desempenho, mostra 

os dados da diferença de padronização sonora ponderado (D´nTw), sobre a 

inteligibilidade da fala. 

 

 

Tabela 16- Influência de isolação acústica – D´nT,w sobre a inteligibilidade da fala para ruído no ambiente interno 

em torno de 35dB a 40dB. 

Fonte: Tabela F8, p. 56 da (NBR 15575-4). 

 

De acordo com a variação dos ruídos de fundo medidos no local, 

apresentamos uma variação entre um ambiente audível (ouve e entende com 

dificuldade) e audível (não entende). 

Os métodos de verificação de campo para os ruídos de impacto foram feitos 

nos dormitórios, conforme marcação da máquina geradora de ruído de impacto 

para ensaio na fig. 32 abaixo. Após destacar os locais de medição, a localização do 

equipamento gerador de ruído, o microfone de precisão e a fonte sonora já pode-

se medir do tempo de reverberação entrepisos.   



 
 
 
 

 

 
 

 

Figura 32- Marcação da localização da máquina Tapping Machine, geradora de ruídos de impacto. 

Fonte: Foto da autora. 

 

Abaixo, fotos tiradas no local dos ensaios, representadas nas figuras 33,34 

e 35, mostra o nível térreo do apartamento duplex residencial Itacolomi, então 

caracterizado como ambiente receptor. Nota-se que os materiais de construção 

utilizados foram: contrapiso em concreto e piso acabado em madeira, parede de 

alvenaria em tijolo mais reboco, forro em gesso acartonado. Vale destacar as 

possíveis pontes acústicas: contato do rodapé em madeira com o piso, cortineiro 

para janela e perfil em alumínio fazendo acabamento entre o forro de gesso e a 

parede. 



 
 
 
 

 

 
 

 
 

Figura 33- Dormitório do apartamento duplex – nível térreo. 

Fonte: Foto da autora. 

 

 

 
Figura 34- Dormitório do apartamento duplex – nível térreo. 

Fonte: Foto da autora. 

 

 

 



 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

Figura 35- Dormitório do apartamento duplex – nível térreo. 

Fonte: Foto da autora. 

 

Na planta abaixo, conforme figura 36, a indicação da localização do 

microfone de precisão receptor para os resultados dos níveis de pressão sonora 

de impacto padronizado (L´nT,w), no pavimento térreo receptor da mesma 

unidade habitacional.  

 

 

 



 
 
 
 

 

 
 

 
 

Figura 36- Planta baixa do dormitório apartamento duplex. Nível térreo. Localização do microfone de precisão 

receptor para os resultados dos níveis de pressão sonora de impacto padronizado (L´nTw). 

Fonte: Desenho da autora. 

 

O guia da CBIC, orientativo para atendimento à norma de desempenho, diz 

que: 

Os métodos de avaliação de impacto das verificações de campo 

estão estabelecidos na norma ISO 140-7. (...) Os resultados são 

medidos em dB, adotando-se o símbolo: L´nTw - nível de pressão 

sonora de impacto padronizado ponderado (weighted standardized 

impact sound pressure level).  

(CBIC -NBR 15575,2013, p.159). 

  

Os resultados dos ensaios de campo foram medidos pela autora da 

pesquisa com decibelímetro comum para os níveis de pressão sonora de impacto 

padronizado ponderado, L´nTw, com a finalidade comparativa entre os estudos 

realizados pelo IPT. Tratando-se de uma pesquisa e análises de registros de campo 

com a finalidade de crescimento dos conhecimentos e de estudo de caso, 

podemos chegar a uma comparação dos requisitos medidos pelo decibelímetro 

do aplicativo e decibelímetro de equipamentos em conformidade com as normas 

técnicas.  

Nos testes realizados pela autora foi encontrado o valor de 75dB para o 

ensaio em campo dos ruídos aéreos entre alvenarias provocados pelos impactos 



 
 
 
 

 

 
 

gerados pela máquina no piso do mezanino da habitação, utilizando um dos locais 

de demarcação, mais próximo da porta de entrada do quarto. Ver figura 37 abaixo: 

 

 

 

Figura 37- Resultado de medição dos ruídos aéreos provocados pelos impactos gerados pela máquina no piso 

mezanino da habitação. Realizado pela autora. 

Fonte: Decibelímetro da autora. 

 

 Utilizando a mesma marcação no piso inferior, com    o equipamento de 

ensaio de ruídos de impacto localizada no mezanino, ou piso superior, 

encontramos os seguintes dados, conforme figura 38 abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 
 

 

 
Figura 38- Resultado de medição pela autora do nível de ruído, decibelímetro. Medição quarto do piso térreo, apto 

duplex. 

Fonte: Decibelímetro da autora. 

 Diante dos resultados obtidos em campo, feitos pela autora, ao sistema 

verificado, podemos dizer neste caso, que o nível de pressão sonora de impacto 

padronizado (L´nT,w) encontra-se dentro  do desempenho mínimo exigido pela 

norma de desempenho, conforme tabela 17 abaixo:  

  

Tabela 17- Nível de pressão sonora de impacto padronizado ponderado – L´nT,w. 

Fonte: (Tabela E1, p. 43 da NBR 15575-3, tabela 1.6 p. 56 da NBR 15575-5 ). 

 



 
 
 
 

 

 
 

O experimento foi realizado no dia 14 de julho ás 12: 20h e os dados foram 

analisados com os equipamentos de precisão utilizados no ensaio realizado pelo 

IPT (Instituto de pesquisas tecnológicas). Os resultados obtidos em campo e 

realizados com mais rigidez, apresentaram resultados do nível de pressão sonora 

de impacto padronizado ponderado (L´nT,w) de 68dB, com a diferença de 1dB, 

que consta como incerteza.  

O teste realizado in loco junto com o IPT, por meio do método de 

engenharia, segundo a NBR 15575-3 (2013), encontra-se dentro dos requisitos 

mínimos exigidos, conforme tabela 17 acima, nos valores entre 66 a 80dB. Nas 

frequências entre 630 e 800Hz, o ensaio apresentou um maior índice de nível de 

pressão sonora (L´n), conforme tabela 18 e gráfico da fig.39 abaixo: 

 

Tabela 18- Nível de pressão sonora de acordo com as frequências. 

Fonte: IPT (Instituto de pesquisas tecnológicas) 

 



 
 
 
 

 

 
 

 

 
Figura 39- Gráfico do resultado do nível de pressão sonora de impacto de acordo com as frequências. 

Fonte: IPT (Instituto de pesquisas tecnológicas) 

 
 
 

O gráfico da fig. 39 acima, mostra na linha indicada na cor verde, o nível de 

pressão sonora de acordo com a norma ISO 717-2 (2015), e a linha vermelha 

conforme ensaio realizado in loco, entrepisos em habitações distintas   no edifício 

Itacolomi.   (ISO - International Standart Organization, 2015) 

O desempenho acústico nas unidades habitacionais faz parte da qualidade 

na saúde dos moradores dos apartamentos. O motivo pelo qual esta pesquisa 

está sendo realizada é com o propósito de atualizar e aprimorar a norma de 

desempenho habitacional na redução dos ruídos de impacto, sugerindo materiais, 

sistemas construtivos acústicos para futuras pesquisas e consequentemente 

melhores critérios de isolação acústica. Faz parte da pesquisa, a constante busca 

pela qualidade e desenvolvimento de novas tecnologias. Com a intenção de que 

num futuro próximo podemos ter uma norma somente para o uso da acústica e 

seus critérios, como já aplicada em outros países. 



 
 
 
 

 

 
 

Infelizmente, com a diminuição das espessuras das lajes de concreto, entre 

10 e 12 cm, o desempenho acústico quanto aos ruídos de impacto estão sofrendo 

quando aos níveis de mínimos exigidos pela norma 15575-3 (2013). Uma das 

soluções possíveis está no uso de materiais resilientes entre o contrapiso e o piso 

acabado e o uso dos pisos flutuantes. O ideal é evitar qualquer tipo de junção 

entre materiais, prevenindo assim as pontes acústicas e portanto a passagem de 

vibração entre materiais. Manter o forro solto das paredes e retirar contato entre 

rodapé e piso acabado é uma das possíveis soluções que podem ser aplicadas 

para edificações existentes.  

 

3.4 Observações de campo em ensaio   
 

Com o objetivo de ampliar esta pesquisa e os conhecimentos sobre os 

possíveis experimentos e conclusões, foram desenvolvidos pela autora ensaios 

com intenção de observar o comportamento do objeto de pesquisa estudado. O 

objetivo desse estudo de caso pragmático indutivo “aponta para o projeto e a 

coleta de dados”, onde as informações colhidas in loco, com os resultados 

encontrados “ajuda na triangulação de dados, por meio da qual um estudo de 

caso terá mais variáveis de interesse do que pontos de dados”, como considera 

Robert Yin (2005, p.02). 

De acordo com as considerações de Robert Yin (2005), sobre estudo de 

caso, o autor aponta que: 

Dentre as variações em estudos de caso, estes podem incluir 

casos únicos ou múltiplos, limitando a evidências 

quantitativas e pode ser um método útil para fazer uma 

avaliação. (...) Sabendo como chegar a conclusões 

generalizadas quando desejado (...) e compreender a 

vantagem comparativa da pesquisa de estudo de caso. (YIN, 

2005, p. 02) 

 

Foi desenvolvido um método para este ensaio pragmático indutivo, 

utilizando martelo, decibelímetro do aplicativo sound meter, com a calibração para 



 
 
 
 

 

 
 

voz humana (300-3400Hz, 40-60dB), como especifica o aplicativo utilizado, e uma 

placa acústica de poliestireno encontrados em lojas de materiais de construção.   

 

3.4.1 Métodos utilizados 
 
 
 

No ensaio 01 foi realizado sem nenhum tipo de material acústico sobre o 

piso. O ensaio 02 foi utilizado uma placa termo acústica de poliestireno, com as 

dimensões de 1.20x0.60x2cm como podemos ver na figura 40 abaixo, por cima do 

piso de madeira existente no dormitório, sendo este realizado com objetivo 

comparativo do ensaio 01. Ou seja, o método de verificação entre ensaios com o 

uso de um possível material e a absorção que o mesmo pode exercer sobre os 

impactos.  

 

Figura 40 - Placa acústica de poliestireno. 

Fonte: Foto da autora. 

Os procedimentos utilizados para as medições foram: I. marcação dos 

pontos de localização para os impactos realizados com o martelo, visto na fig.41 e 

42abaixo; II. Medição do ruído de fundo; III. Data e hora da medição; IV. Deixar 



 
 
 
 

 

 
 

todas as esquadrias fechadas; V. Foram executados de 90 a 100 impactos com o 

martelo a cada 30 segundos. 

 

Figura 41 - Marcação dos pontos de localização para geração de impactos. 

Fonte: Foto da autora. 

 

 
Figura 42- Marcação na planta das localizações do ensaio pragmático. 

Fonte: desenho da autora, baseado no projeto do arquiteto. 

 

 O ensaio foi realizado no dia 23 de fevereiro as 15:59h, a medição do ruído 

de fundo foi realizada no dormitório do pavimento mezanino, e encontrado um 

valor de 50 dB, dentro dos padrões normativos para edificações urbanas. 

Conforme podemos ver na figura 43 abaixo a medição realizada para o ruído de 

fundo. 



 
 
 
 

 

 
 

 Os ensaios foram realizados nas 5 marcações do piso, como podemos ver 

na fig. 42 acima especificados, onde em cada marcação foram realizados os 

impactos com o martelo, ensaio 01: sem aplicação de nenhum tipo de material 

sobre o piso; ensaio 02: com o uso da placa acústica. Foi medido o nível de pressão 

sonora de impacto padronizado (L´nT,w), no pavimento térreo. 

 
Figura 43 - Nível de ruído de fundo. 

Fonte: Medido com o decibelímetro da autora. 

 

3.4.1.1 Ensaio 01: Sem nenhum tipo de material acústico  

 

Para este ensaio, foi utilizado um martelo comum, e executado de 90 a 100 

impactos sobre o piso sem nenhum tipo de material acústico, nas localizações 

mostradas na fig. 40 acima durante um período de tempo de 30 segundos. De 

acordo com a tabela 19 abaixo podemos destacar que os resultados dos níveis de 

pressão sonora de impacto padronizado no pavimento inferior ainda possuem 



 
 
 
 

 

 
 

altos níveis de ruído. A percepção causada pelo ouvido no local desta pesquisa 

pragmática é de incômodo.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

O melhor resultado neste ensaio realizado sem nenhum tipo de material 

acústico sobre o piso foi o da localização 02, com o nível de pressão sonora de 

impacto de 73dB, no pavimento térreo da habitação, conforme podemos verificar 

na fig. 44 abaixo.  

 

Figura 44 - Nível de pressão sonora de impacto – medido com decibelímetro comum. 

Mezanino   Térreo 

Ensaio 01 Medição 01 

(dB) 

Medição 02 

(dB) (L´nT,w) 

 

Localização 01 89 76 

Localização 02 89 73 

Localização 03 87 75 

Localização 04 89 82 

Localização 05 86 74 

Tabela 198 – Ensaio 01: Resultados dos níveis de pressão sonora de impacto ponderado, sem nenhum material 

acústico. 

Fonte: Registros de medição realizados pela autora. 



 
 
 
 

 

 
 

Fonte: Decibelímetro comum da autora. 

  

 

3.4.1.2 Ensaio 02: Utilizando placa acústica de poliestireno  

 

Foi utilizado neste segundo ensaio, placa de poliestireno por cima do piso 

em cada marcação, conforme fig. 40 acima, e executados pela autora de 90 a 100 

impactos com a utilização de um martelo comum sobre a placa acústica, num 

tempo aproximado de 30 segundos. Foram anotados os níveis de pressão sonora 

de impacto, no pavimento superior, como medição 01 e o nível de pressão sonora 

de impacto padronizado (L´nT,w), no pavimento térreo, como medição 02. 

Conforme podemos analisar na tabela 19 abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 19: Ensaio 01 - Utilizando placa de poliestireno. Medições no pavimento superior gerador de ruídos 

e pavimento receptor de ruídos. 

 

Com o uso da placa acústica sobre o piso, os níveis de pressão sonora de 

impacto padronizado (L´nT,w), chegam a 54dB na localização 04 como podemos 

ver na figura 43 abaixo, onde o mesmo apresenta uma redução considerável 

comparando ao ensaio 01 na mesma localização que deu um índice de 82dB, 

considerado alto.  

Mezanino   Térreo 

 Medição 01 

(dB) 

Medição 02 

(dB) 

(L´nT,w) 

 

Localização 01 88 61 

Localização 02 84 55 

Localização 03 89 56 

Localização 04 87 54 

Localização 05 88 58 



 
 
 
 

 

 
 

 

Figura 45 - Nível de pressão de impacto - medido com decibelímetro comum. 

Fonte: Decibelímetro comum da autora. 

O melhor índice de desempenho para o ensaio 01 sem material resiliente 

sobre o piso, se deu na localização 02, com o índice de nível de impacto 

padronizado de 73dB. Ambos os ensaios, foram realizados com o intuito de gerar 

resultados comparativos, em que podemos ter uma diferença considerável com o 

desempenho da utilização da placa acústica, na localização 04 com 54 dB de níveis 

de pressão de impacto. 

Podemos chegar a conclusão que, se a edificação estudada fizesse o uso de 

um material resiliente ou a placa acústica entre o contrapiso e o piso, ou mesmo 

entre a laje e o contrapiso, poderíamos chegar a níveis de desempenho bem 

maiores do que os apresentados pelo ensaio experimental realizado pelo IPT, de 

68dB.  Esta pesquisa mostra que podemos melhorar estes índices de redução dos 

níveis sonoros, quando a edificação apresenta um projeto acústico e sistemas de 

piso flutuantes com os materiais adequados. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 04 – Problemática dos sistemas construtivos – soluções técnicas 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 
 

4.1 Conceitos 

 

A boa qualidade acústica das edificações depende, em grande 

medida dos sistemas construtivos e materiais adotados, em suma, 

das especificações dos projetos arquitetônico e acústico 

(GRUNOW,2008, p.03). 

 

São várias as soluções existentes para o condicionamento e isolação 

acústica entrepisos nas edificações residenciais, como os sistemas de pisos 

flutuantes. A conscientização dos usuários e exigências normativas promovem o 

mercado e o uso destes materiais atualmente.  

 O uso de materiais recicláveis na construção civil ainda tem um percentual 

muito baixo, pois existem poucas empresas investidoras em novas tecnologias e 

no uso desses materiais ditos “sustentáveis”. Ainda é caro reciclar no Brasil.  

 Alguns materiais, foram pesquisados em laboratório, quanto a sua 

composição e qualidade no desempenho acústico, como o EVA, PET e o pneu 

(polietileno), tendo potencial para utilização no isolamento de ruídos de impacto. 

(ZUCHETTO; NUNES;TUTIKIAN,2015).  

Sabe-se que a geometria dos ambientes contribui de forma significante 

para a reflexão desses sons e para o tempo de reverberação dos ambientes 

estudados. Para cada tipologia, pode-se fazer uso de um tipo de forma, tanto para 

pisos, paredes e tetos, como na distribuição equilibrada dos materiais empregado 

no ambiente. 

Nas pesquisas realizadas por Mateus (2008) para as condições acústicas no 

interior de um recinto, tem como objetivo:  

(...) a obtenção de um ambiente sonoro com qualidade acústica, ajustado 

à utilização do espaço. Existem situações onde este estudo visa apenas 

a redução dos níveis de ruído no interior do recinto, geralmente 

provocados por pessoas, sons de tv etc. Neste caso, o estudo pode 

simplificar-se, já que mais importante que a qualidade sonora é a 

minimização do tempo de reverberação, que habitualmente é 

conseguido com a aplicação de materiais, com elevada absorção sonora, 

onde a transmissão e produção de ruídos é maior. (MATEUS, 2008, p. 15). 

 



 
 
 
 

 

 
 

Segundo Souza, Almeida, Bragança (2013, p.127), o uso de determinados 

materiais para superfícies e entre meios devem “ser compatibilizados com as 

demais prioridades estabelecidas, pois influem em aspectos como a intensidade 

do som refletido, a porcentagem de som absorvido, a reverberação e o nível de 

ruídos do ambiente”. Para cada projeto de acústica existe um uso específico, 

“desse modo, os materiais são em grande parte responsáveis pela qualidade 

acústica do ambiente”. 

Para Prado (1962), a acústica arquitetônica, não está isenta de problemas: 

há dúvidas quanto: as qualidades efetivas dos materiais; simplificações no estudo 

teórico dos problemas; diferenças entre o projeto e a obra acabada. Por isso 

recorre-se aos ensaios e as medidas acústicas in loco, de preferência antes da fase 

de acabamento, a tempo de se introduzirem as correções necessárias.  

No estudo de caso ensaiado nesta pesquisa, foram identificadas diferenças 

entre projeto e obra acabada. Como por exemplo: a localização das passagens de 

tubulações e instalações de sistemas de gás, que no projeto executivo realizado 

pelo arquiteto difere do executado e finalizado.  

Foram constatadas divergências entre projeto e execução nos seguintes 

pontos: a distribuição do layout interno; acréscimo de área do mezanino, que o 

mesmo foi executado em estrutura metálica, com laje de concreto e o acabamento 

do piso em ripas de madeira; alteração da localização e os materiais da escada 

interna da habitação. Independentemente do ensaio ser realizado nos ambientes 

entrepisos de dormitórios, vale ressaltar a problemática com relação aos níveis de 

ruídos descendentes dessas modificações. 

Na aplicação das leis físicas ao controle dos sons nos edifícios, é preciso 

considerar a forma dos recintos, o tamanho, a disposição e a natureza das 

superfícies. A estrutura, a composição e as propriedades elásticas dos materiais, 

a configuração dos elementos arquitetônicos, e outros fatores. Existem normas 

em busca das soluções dos problemas práticos, mas necessita-se de certa 

bagagem de conhecimentos gerais para estabelecer a solução mais indicada em 



 
 
 
 

 

 
 

cada caso, e para descobrir as origens ou causas dos defeitos acústicos dos 

recintos. (PRADO,1962) 

Os materiais absorventes são ideiais para os ruídos aéreos, contribuindo 

para a redução do tempo de reverberação dos ambientes. Vale ressaltar que 

existem tempos ótimos de reverberação para cada tipologia e uso, como o: 

residencial, serviços administrativos, oficinas, centros de saúde e edifícios 

educacionais. Como mostra a tabela 21 abaixo, os tempos de reverberação para 

edifícios residenciais, onde o tempo recomendado varia entre < 1.0 a 1.5 

segundos.  

 

Tabela 20- Tipologia da edificação e o tempo de reverberação recomendado. 

Fonte: (SOUZA; ALMEIDA; BRAGANÇA ,2013, p.135) 

 

 

Nos ambientes submetidos aos ruídos de impacto é necessário isolar o local 

por meio do uso de materiais macios, que amortecem as vibrações. É relevante 

soltar toda a estrutura na união dos dois componentes da edificação entre lajes, 

forros, paredes e vigas. Estes devem ser protegidos por materiais elásticos, 

evitando assim pontes acústicas entre componentes. A descontinuidade entre 



 
 
 
 

 

 
 

eles é necessária para minimizar consideravelmente essas transmissões de ruídos 

de impacto. (PRADO,1962; SOUZA; ALMEIDA; BRAGANÇA ,2013).  

O desenho em croqui abaixo fig.46, mostra as possíveis soluções de soltura 

entre essas estruturas, como a laje da viga por meio de material resiliente. Entre 

o contrapiso e laje, pode ser aplicado este tipo de material, que se define por alta 

densidade, macio e amortecedor. Pode-se virar o mesmo material resiliente para 

parede, deixando o rodapé sem nenhum tipo de contato direto com a alvenaria. 

 

Figura 46-Sistema de isolamento entre estruturas. 

Fonte: Desenho da autora com referência em (GERGES,1992) 
 

 

Para Souza, Almeida, Bragança (2013p.43-44), quando o arquiteto propõe o 

tratamento de uma superfície com determinado material, ele determina as áreas 

de aplicação de materiais, que é um indicador quantitativo. Conhecer portanto o 

coeficiente de absorção, é essencial para a qualidade acústica do ambiente e 

eficiência na aplicação destes materiais. 



 
 
 
 

 

 
 

Nas edificações habitacionais, os ruídos de impacto normalmente são os 

mais incômodos, pois geram uma propagação sonora no ar além do ruído 

transmitido por vibração. É indispensável que o arquiteto tenha o conhecimento 

do modo como aplicar os materiais, além de elaborar as composições e a forma 

de ligação entre os componentes como alvenarias, lajes, vigas, forro. O material 

de ligação irá separar esses componentes, soltando-os uns dos outros. Para 

amenizar os problemas devido aos ruídos de impacto “faz-se o uso de materiais 

resilientes e absorventes para redução de ruído e melhoria do condicionamento 

acústico”. Por vez, essa precaução ajudará também nos ruídos que se propagam 

entre paredes dos ambientes na mesma unidade habitacional (CARVALHO, 1967; 

GERGES, 1992; SOUZA; ALMEIDA;BRAGANÇA ,2013). 

O uso correto dos materiais nas construções é significativo, portanto 

devemos nos preocupar com a segurança, qualidade e a durabilidade do uso dos 

mesmos. A falta de qualidade na execução de uma obra, gera problemas de 

manutenção e de durabilidade.Estes fatores impactam nos custos de manutenção 

da edificação. O desempenho e o pós-uso fazem parte da responsabilidade do 

arquiteto (DUARTE, et.al.2007). 

Para Ualfrido Del Carlo 35(2007, p.18-19): “ 

O conceito de desempenho nasceu para abrir os sistemas 

construtivos. Pode-se usar materiais novos, não importa como é 

feito, mas precisa atender os 14 ítens de desempenho. 

Desempenho é metodologia. Quando se cria o desempenho, você 

tem a metodologia da construção. Como constrói, e qual o 

desempenho que eu quero? É importante entender que ainda hoje, 

falta essa cabeça central do desempenho (DEL CARLO, 2007, p.18-

19). 

                                                                 
 
35 UALFRIDO DEL CARLO: Graduado em 1963 pela Universidade de São Paulo, passou dois anos no 

CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment), na França, como técnico de nível superior. 

Atuou na implantação de laboratórios de análise de conforto ambiental no IPT (Instituto de 

Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo), onde foi Chefe de Agrupamento. Desde 1994 

pesquisa e atua na área de sustentabilidade das edificações e sustentabilidade na arquitetura e 

urbanismo, sob enfoque do desempenho. Hoje, testa em sua própria casa algumas das soluções 

que defende. Fonte: Bruno Loturco. 
 



 
 
 
 

 

 
 

 

A operação e o custo com a manutenção deve ser acessível e prático. É 

insuficiente a informação sobre a manutenção de determinado serviço, ou o tipo 

de material ao consumidor final. A noção do comportamento dos materiais assim 

como as diversas possibilidades de composições aplicadas à edificação, como 

forma de minimizar os ruídos de impacto, auxiliam o desempenho dos edifícios 

habitacionais na busca da sustentabilidade. As informações técnicas destes 

materiais são necessárias para a aplicação nas construções com a possível 

garantia para qualidade das edificações (DUARTE, et.al.2007).  

A exigência de novas normas e novos materiais vem da cobrança que o 

usuário faz às empresas com relação a qualidade não somente acústica, mas 

geral, das habitações. As atualizações das normas brasileiras, é fruto desse 

questionamento da qualidade e desempenho acústico. Ainda é alto o 

desempenho mínimo exigido de redução sonora, entre paredes de unidades 

habitacionais, que corresponde de 45 a 49dB e de 66 a 80dB entrepisos. 

(PRADO,1962.), (SOUZA; ALMEIDA;BRAGANÇA, 2013), (CARVALHO, 2010). 

Nos termos da NBR 15.575-3 da ABNT (2013), o máximo de nível ruído de 

impacto admissível de se perceber no compartimento de recepção é de 80dB 

(classificação I- inferior), este nível de ruído admissível foi indicado para habitação 

social, o que é alto, mesmo para este tipo de moradia popular. Para habitações de 

alto padrão é necessário maior critério devido as exigências por parte dos 

consumidores. Como sugestão de melhoria dos níveis apresentados pela norma, 

não deveria existir níveis de classe social para desempenho, e o uso obrigatório 

de materiais indispensáveis para atingir a melhor classificação de isolamento 

acústico da referida norma (s- superior), na recepção de ≤55dB. (CARVALHO, 2010)  

Para que se possa ter uma noção na classificação da norma de desempenho 

sobre o máximo de impacto admissível, devemos utilizar os critérios mínimos de 

referência da norma apenas para informação, ou dado. Não será esta, a melhor 



 
 
 
 

 

 
 

percepção sensorial, caso a edificação esteja presente nos padrões mínimos de 

desempenho. 

O aprimoramento e desenvolvimento junto à pesquisa de novas soluções 

de materiais, como a redução de custos dos mesmos, pode tornar o seu uso mais 

viável e mais acessível à serem aplicados em edifícios habitacionais. A ideia de ter 

um material disponível no mercado, para minimizar os níveis admissíveis de 

redução de ruídos de impacto, ou mesmo ruídos aéreos auxilia no desempenho 

de edifícios habitacionais, bem como na importância da certificação ambiental, 

vinculando-os a sustentabilidade.  

Pesquisas com materiais recicláveis, como pó de pneu, sola de sapato, EVA 

e garrafas PET são tentativas de um desenvolvimento mais sustentável de novos 

materiais e “sistemas não convencionais”, em busca de “novos processos 

construtivos para aperfeiçoar a tecnologia”, alternativas de conscientização e 

harmonia entre o meio ambiente e o homem. (CARVALHO; CASTRO; GUIMARÃES, 

2013, p.126) 

Estudos realizados por Maria Luiza Carvalho, Régis Castro e Marlos 

Guimarães (2013) com apoio da Universidade federal de Goiás, em artigo sobre o 

“isolamento de ruídos de impacto com o uso de resíduos de pet”, diz que “a 

espuma de polietileno extrudado com células fechadas e a lã de vidro são algumas 

das possibilidades comerciais desses materiais resilientes”, mostrado na figura 47 

abaixo. No entanto, “sistemas convencionais também podem ser aplicados, como 

a lã de vidro e a lã de rocha”, apresentada na fig.45 abaixo. (CARVALHO; CASTRO; 

GUIMARÃES, 2013, p.126) 

 

 



 
 
 
 

 

 
 

 

Figura 47- Lã de vidro 

Fonte: http://www.acusterm.com.br/smart/modulos/galeria_de_fotos/imagens/grande/la-de-vidro-placas-

grossa-para-isolamento-de-alta-performance-desempenho-top-de-linha-acusterm_59-4.jpg 

 

Pesquisadores como (Paz; Santos,2002), com base em (Hax, 2002), 

“estudam a aplicação de materiais como a casca de arroz, o pó de pneu, a sola de 

sapato, a fibra de coco e o aglomerado de cortiça”. Segundo (Morais, et al.,2009), 

estes materiais possuem “grande potencial de substituir os materiais comerciais” 

que são comuns nas fabricações de mantas e painéis acústicos. (CARVALHO; 

CASTRO; GUIMARÃES, 2013, p.126). 

Contudo Carvalho (2013) acrescenta que: 

(...) a adoção dos produtos reciclados no comércio atuante ainda 

necessita de avaliações mais profundas, assim como 

desenvolvimentos para a devida inserção no mercado da 

construção civil. (CARVALHO; CASTRO; GUIMARÃES, 2013, p.126). 

 

As camadas de acabamentos dos sistemas de pisos devem ser 

recomendadas pelos arquitetos e lembrados como composições de matérias-

primas importantes com o desempenho acústico. Esses variáveis tipos de 

acabamentos também podem interferir de forma a acentuar ou reduzir o nível de 

desempenho. Tem como função proteção da estrutura, acabamento estético e 

funcional. (CARVALHO, et.al. 2013) 
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4.2 Componentes da edificação e sua relação com o ruído de impacto 

  

Considerando que os sistemas de pisos devem apresentar características 

que atendam ao condicionamento adequado para os ruídos de impacto entre 

habitações residenciais. Nunes, Zini e Pagnussat (2014, p.18) descrevem que “os 

sistemas de pisos são compostos por um conjunto de camadas que se destinam 

a atender diversas funções com por exemplo, de estruturas, de vedação, de 

segurança ao tráfego e de isolamento acústico”. 

 Para atender as características necessárias de composição dos sistemas 

construtivos quanto ao isolamento e isolação sonora que os ruídos de impacto 

causam, é necessário “ que os materiais que compõem as camadas dos pisos 

apresentem características diversificadas e inúmeras possibilidades de 

combinações. ” (NUNES; ZINI; PAGNUSSAT, 2014, p.18).  

  “São essas combinações, juntamente com a execução, que irá definir sua 

qualidade frente a isolação acústica”, observa-se a importância no acabamento e 

execução das edificações quanto ao piso, e o emprego do piso flutuante nas 

construções para isolação aos ruídos de impacto. (NUNES; ZINI; PAGNUSSAT, 

2014, p.18). 

 A parte 03 da Norma de desempenho NBR 15.575 (2013, p.08), discute “os 

requisitos para os sistemas de pisos”, estabelece “critérios e níveis de 

desempenho para impacto de corpo duro em sistemas de pisos”, pois os mesmos 

não podem sofrer nenhum tipo de dano. Por meio destes critérios a norma 

demonstra a importância do arquiteto na definição os tipos de acabamentos que 

ele vai utilizar nos seus projetos, a durabilidade e a manutenção.  

 

4.2.1 Isolamentos em lajes de concreto  

 

A grande maioria das edificações habitacionais multifamiliares possuem 

estrutura de laje de concreto armado. No Brasil o uso do concreto armado em 



 
 
 
 

 

 
 

edificações é amplo. No entanto, o processo de construção utilizado por algumas 

incorporadoras e construtoras minimizam o lucro e maximizam o custo, gerando 

uma construção não sustentável. Seu processo de construção muitas vezes 

provocam um impacto ambiental, produzindo excesso de lixo e entulhos de 

materias e sobras de construção. 

Sabemos que a densidade dos materiais atua diretamente no efeito que 

este pode causar como isolante de um meio ao outro. No que diz respeito as lajes 

de concreto armado, Bistafa aponta que: 

 

Quanto mais rígida e densa, maior o índice de reflexão sonora que 

o som causa no material. Embora o aumento da espessura da laje 

reduza os níveis sonoros no recinto de baixo, trata-se de uma 

alternativa quase nunca adotada para reduzir sons de impacto, 

pois implica em elevação de custos e problemas estruturais na 

edificação. (BISTAFA, 2011, p.120). 

 

 

Segundo estudos de Carvalho (2010), o autor analisou este fenômeno de 

massa para diferentes tipos de lajes, maciça, nervurada, e pré-moldada com bloco 

cerâmico, o autor observou que quanto maior a massa da laje menor será o seu 

processo vibratório e, consequentemente, menor será sua transmissão, e maior a 

reflexão sonora sobre ela.   

Pereyron (2008) observou os níveis de pressão sonora de impacto 

padronizado ponderado, como apresentados na tabela 22 abaixo: 

 

Imagens Tipos de lajes Frequência (Hz) L`nT, w 

 

Maciça Entre 160 – 

1000Hz 

60dB 



 
 
 
 

 

 
 

 

Pré-moldada 

treliçada 

Entre 200 – 

1000Hz 

63dB 

 

Pré-moldada 

convencional 

Entre 200 – 

1000Hz 

69dB 

 

Nervurada Entre 125 – 

1250Hz 

62dB 

Tabela 21 - Tipologias de lajes e o nível de pressão sonora de impacto padronizado ponderado (L´nT,w). 

Fonte: (PEREYRON,2008) 

 

A norma de desempenho NBR 15575 (2013), estipula critérios para a 

atenuação acústica dos ruídos de impacto aplicados às lajes de piso.  Algumas 

pesquisas foram desenvolvidas com a finalidade de compreender a composição 

de materiais acústicos tanto para cada tipologia de laje como para fabricação de 

tipos de concreto, com o uso de materiais absorventes no seu composto. Já que 

no Brasil, o uso do concreto armado em estruturas ainda é bastante empregado 

nas construções. (PEREYRON,2008) (CARVALHO,2010). 



 
 
 
 

 

 
 

 

Figura 48- Curvas típicas de isolamento ao ruído de impacto. 

Fonte: (SANCHO,1982, pág.67.). 

 

Na figura 48 acima, mostra a comparação dos isolamentos ao ruído de 

impacto entre lajes sem revestimento e pisos flutuantes com e sem revestimento, 

de acordo com a frequência em Hertz. A laje sem revestimento apresenta um nível 

de ruído de impacto superior aos pisos flutuantes. Para pisos flutuantes com 

revestimento estes ruídos de impacto ainda diminuem mais, como mostra o 

gráfico da fig. 48 acima. 

 Carvalho (2010), observa que na medida em que busca-se “diminuir as 

espessuras das lajes, diminui-se a sua rigidez, tornando-a mais suceptível a vibrar 

sob pequenos impactos (e transmitir, sob a forma de ruído o efeito vibratório) ” 

(CARVALHO,2010, p.50-55).  

Para Rocha Pinto (2011, p.36-38), “o cálculo do valor único da redução do 

nível sonoro de impacto ΔL0 conferida por um revestimento” (flutuante, por 

exemplo) é feito sobre “os valores da variação do isolamento a sons de percussão 

provocada pelo referido revestimento”, dentre eles revestimentos macios, de 

borracha, amortecedores ou outros, “quando aplicado sobre uma laje de 

referência”. O espectro do nível sonoro normalizado de percussão da laje de 



 
 
 
 

 

 
 

parâmetro de 12cm sem qualquer revestimento aplicado é apresentado na fig 49 

abaixo: 

 

Figura 49- Espectro do nível sonoro normalizado de vibração da laje de referência sem qualquer revestimento 

aplicado 

Fonte: Rocha Pinto,2011. Pág.37. 

 

 Segundo Carvalho (2010), este é um problema reconhecido nas 

composições de lajes planas, utilizando possíveis materiais em seu composto, 

tornando-o mais rígidos e denso, combatendo portanto aos efeitos vibratórios de 

impacto em lajes de pisos, como as lajes nervuradas, pré-fabricadas associadas ao 

tijolo cerâmico ou isopor. 

  O autor observa que “a partir de 25cm de espessura de uma laje maciça, 

independente do vão as atenuações serão muito pequenas. Ele acredita que “a 

melhor forma de se absorver qualquer impacto em lajes de pisos, é a doção de 

materiais macios em seus acabamentos (tapetes, pisos emborrachados, etc) ” 

(CARVALHO,2010, p.50-55). 

 No entanto, nem sempre isso é possível em todos os locais, em ambientes 

de áreas molhadas (cozinhas, banheiros, etc.), a maioria dos revestimentos 



 
 
 
 

 

 
 

utilizados são cerâmicos e se distrubuem entre pisos e paredes, tornando o 

ambiente com mais área de possível vibração e reflexivo. Além do que, é bastante 

comum o usuário de adotar pisos cerâmicos, pedras em todo o apartamento. 

 

4.2.2 Vedações dos sistemas hidráulicos 

 

 Outro ponto do projeto de edifícios de múltiplos pavimentos que geram 

problemas de ruído de impacto são as instalações prediais, pois elas se tornam 

uma via de transmissão destes ruídos. Visto que as lajes de concreto são furadas 

para a passagem das mesmas. Após vibração dos próprios passos sobre o piso, 

sendo eles cerâmicos ou rígidos, as transmissões irão caminhar do piso para laje, 

e consequentemente chega até as tubulações. (SOUZA; ALMEIDA;BRAGANÇA, 2013). 

 As tubulações dos banheiros, que normalmente se encontram entre o piso 

do andar superior e o forro do andar inferior, entra em estado de vibração 

gerando uma energia incidente, que é absorvida pelo forro e paredes. O uso de 

materiais absorventes envolvidos nessas tubulações atenua as vibrações e a 

transferência desses ruídos de um meio ao outro. Conforme podemos ver nas 

fig.50 e 51 abaixo, que mostram algumas formas de isolamentos nas tubulações 

hidráulicas com o uso de materiais elásticos, e a isolação envolta das tubulações 

e dutos: 

 

Figura 50- -  Isolamento de tubulações. 

Fonte: (SOUZA; ALMEIDA;BRAGANÇA, 2013, p.111). 



 
 
 
 

 

 
 

  
Figura 51 -Isolamento de tubulações. 

Fonte: (DESEMPENHO ACÚSTICO EM SISTEMAS DRYWALL, 2012, p.22). 

 

 

4.2.3 Sistemas de forros 

 

Carvalho (2010, p.50), observa que muitas vezes é um equívoco a adoção 

de forros sob as lajes, que “muito pouco ou quase nada contribuem para 

atenuação de ruídos de impacto percebidos na recepção”. Ele aponta que 

dependendo do afastamento desse forro em relação à laje, “o sistema pode se 

constituir em um instrumento de percussão (tambor), cuja função é de realçar 

ruídos de impacto”.  

Para evitar que o afastamento entre o forro e a laje vire um problema de 

transmissão de ruído, solta-se o mesmo das paredes, aplicando material resiliente 

entre os contatos e coloca-se um material poroso ou fibroso, como a lã de vidro 

ou lã mineral no espaço entre o gesso acartonado e a laje estrutural. Desta forma 

, condiciona-se este sistema construtivo, diminuindo a transmissão de onda 

sonora de um meio ao outro. 

Segundo Carvalho (2010), muitas empresas divulgam que a aplicação de 

materiais “absorventes” acústicos entre a laje e o forro pode atenuar até 60% da 



 
 
 
 

 

 
 

percepção auditiva. O autor destaca que esta eficiência é muito menor que na 

realidade.  

A utilização de forros para eliminar o chamado ruído de impacto apresenta 

resultados parciais. O ruído é transmitido pela laje, pela estrutura e pelas paredes. 

Com a utilização do forro estará apenas solucionando a parte do ruído que é 

transmitido pelo teto, mas não o ruído transmitido pelas paredes, que são os 

ruídos de vibração. (SIMÕES, 2011, p.-52). 

O uso de materiais resilientes ou absorventes acústicos entre os forros e as 

paredes, ou o não contato entre o forro e as alvenarias, atenua no processo 

vibratório que é transmitido da laje do piso superior, para o forro da habitação 

logo abaixo.  

Abaixo a figura 52 mostra um sistema de isolamento de forros duplos entre 

paredes, com alto desempenho acústico.  O perfil entre as duas placas permite a 

introdução de lã mineral na câmara de ar, na medida em que avança o 

fechamento com a placa inferior. 

 

Figura 52- Isolamento de forros. 

Fonte: Simões, 2010. Pág.51 
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4.3 Soluções para amortecer o ruído de impacto 

 

Há outro problema que se costuma incluir no domínio da 

acústica aplicada, embora seja antes um problema de 

mecânica ordinária, apresentando todavia aspectos 

acústicos:  é a redução das vibrações ou trepidações das 

estruturas (pisos, paredes, etc), (...) (PRADO, 1962, p.52) 

 

 Os sistemas de isolação de ruídos de impacto, parte da forma como as 

estruturas das edificações são executadas, assim como dos tipos de materiais e 

de acabamentos que as mesmas possuem e a ligação entre elas. Com uma vasta 

gama de possibilidades, entre modos de construir, tipos de materiais resilientes, 

acabamentos de pisos, tipos de lajes e a complexibilidade da junção de todos 

esses sistemas é que podemos chegar a um bom desempenho acústico 

entrepisos.  

 O isolamento contra impactos em pavimentos depende principalmente da 

natureza e do acabamento do assoalho, e até certo ponto da rigidez da ligação 

entre o assoalho e o resto do pavimento. (MARCO,1982) 

 Segundo Marco (1982, p.79), para pisos acabados uma melhora significativa 

no isolamento de impactos é obtida com o uso de “material de acabamento muito 

mole, como carpete grosso sobre feltro”. Então devem ser empregadas as 

soluções de pisos duplos ou flutuantes.  

 Em cidades com o clima quente, é comum a utilização de acabamentos de 

pisos lisos, como porcelanatos e cerâmicas. Estes tipos de revestimentos, que 

apresentam certa rigidez, não são os mais indicados como arremate, pois eles são 

excelentes pontes de transmissão acústica.  

 Na opinião de Marco (1982, p.79), estes problemas são potencializados 

quando se utiliza lajes muito finas. A forma de atenuação para pisos já aplicados 

em construções existentes, pode ser feita por meio do “uso do tapete que pode 

auxiliar na diminuição de ruídos de superfície”.  O tapete possui maior eficiência 

em absorver esses sons, muitas vezes com melhor desempenho na capacidade 

de amortecimento, muito superior a de outros tipos de revestimentos. 



 
 
 
 

 

 
 

Destacando-se seu coeficiente de absorção acústica de 0,52 para frequência 

sonora de 2000Hz, segundo a Norma ABNT 12.179 (1992, p.5). 

Atualmente as construtoras costumam entregar as unidades com lajes 

mínimas ou protendida, com acabamento em porcelanato ou cerâmico no piso, 

paredes duplas em gesso acartonado (drywall), sem nenhum tipo de material 

absorvente entre as paredes e sem material resiliente entre o contrapiso e a laje, 

potencializando os problemas com os ruídos de impacto. Estes detalhes 

construtivos deveriam fazer parte dos sistemas básicos entregues pelas 

incorporadoras ao consumidor final. A qualidade acústica para as edificações de 

múltiplos pavimentos quanto aos ruídos de impacto interfere diretamente com a 

percepção sensorial e com o bem estar dos moradores.  

A norma de desempenho habitacional NBR 15575, veio para dar enfoque a 

esses tipos de habitações sem nenhuma qualidade de conforto aos seus usuários, 

passando a exigir das incorporadoras o mínimo de desempenho aplicado. 

 

4.3.1 Sistemas de pisos flutuantes  

 

Uma das soluções mais eficientes para evitar a transmissão de ruídos de 

impacto é a execução de pisos flutuantes. Eles podem apontar diversos sistemas 

construtivos, como aplicação do processo massa, mola, massa, a utilização de 

diversos tipos e usos de materiais que podem amortecer os ruídos de impacto, 

provenientes de baixas frequências. 

Os materiais que podem ser utilizados nessas sugestões de sistemas 

construtivos, são os materiais resilientes que apresentam efeito de 

“amortecimento”, ou materiais macios. Estes têm a característica de acumular a 

energia dissipada (energia mecânica), por meio de outro material que incide sobre 

ele.  São exemplos de materiais resilientes: manta de fibra de coco, manta de 

poliéster, mantas de borracha, de cortiça, entre outras. 



 
 
 
 

 

 
 

Os sistemas construtivos apresentados nesta pesquisa, no presente 

capítulo, foram idealizados como possíveis soluções de qualidade e desempenho 

aos ruídos de impacto. É necessário que estas soluções e métodos sejam 

ensaiados em laboratório e em campo, para comprovar sua eficácia. Além de 

promover o desenvolvimento de futuras pesquisas, assim como novas pesquisas 

com materiais naturais e alternativos para o condicionamento acústico voltados 

para o conceito de desempenho.  

Como mostra croqui esquemático abaixo na fig. 53, temos como exemplo 

e sugestão um sistema de isolação acústica de construção e uso de materiais. 

Sistema misto utilizando piso flutuante, com material resiliente entre o contrapiso 

e a laje, esse conjunto tem como função soltar as estruturas e isolar as 

transmissões de ruídos por meio material. A parede de alvenaria dupla, com 

material absorvente entre elas, reduzem os ruídos aéreos que são propagados no 

ar com a fricção proveniente de passos, arrastados de móveis ou outros. O rodapé 

sem contato direto com o piso e forro de gesso com aplicação de materiais 

resilientes entre o sistema de instalação e a laje estrutural diminuem o contato 

entre meios.  

 



 
 
 
 

 

 
 

 

Figura 53- Sugestão de Sistema de isolação acústica de construção e uso de materiais. 

Fonte: Croqui da autora, baseado em Gerges, 2002. 

 

Uma forma de atenuação desses ruídos é a instalação de material 

absorvente entre o vazio do forro de gesso acartonado e a laje estrutural, 

conforme a fig. 53 acima. O conjunto desses métodos de condicionamento 

acústico para edificações é pouco ou quase inexistente nas edificações, sendo 

apresentado como hipóteses de novos sistemas.  O entendimento por parte das 

incorporadoras com relação ao acondicionamento dessas habitações ou 

empreendimentos, em grande parte tem como prioridade o custo de obra. 

Deixando a desejar o projeto de acústica em habitações residenciais.  

  

Como acrescenta Souza, Almeida, Bragança (2013, p.98): 

Outra forma de isolação é a utilização de lajes flutuantes, que são 

lajes estruturalmente apoiadas na edificação, porém 

acusticamente isoladas. Trata-se de superfícies construídas sobre 

outra, porém com material resiliente aplicado entre elas para 

amortecer a onda sonora. É necessário que o contato entre as 

superfícies seja feito somente por meio de material resiliente, pois 

qualquer pequeno ponto rígido de contato pode promover pontes 

acústicas. (SOUZA; ALMEIDA;BRAGANÇA ,2013, p.98). 



 
 
 
 

 

 
 

 

Já para Bistafa (2011), a solução para redução de sons de impacto em pisos 

flutuantes, consiste em “colocar material resiliente isolador entre a laje estrutural 

e o contrapiso, de menor espessura do que a laje”.  Como observa Gerges (1992, 

p.213), “as ondas de impacto podem-se propagar a longas distâncias sem 

atenuação”. Para que “as vibrações induzidas no contrapiso pelos choques não se 

transmitam para outros pontos da estrutura, é importante que o contrapiso fique 

completamente isolado”, evitando as pontes de transmissão, não só da laje 

estrutural, e das vigas, assim como dos fechamentos verticais (paredes). Outro 

detalhe relevante é evitar o contato por meio dos rodapés, visualizado na fig 54 

abaixo. 

 

Figura 54- Rodapé solto do piso. 

Fonte: Croqui da autora, baseado em (GERGES, 1992, p.214). 

 
 

Quando o isolador for instalado de forma não contínua (em pontos ou em 

faixas), é importante preencher o espaço vazio entre o contrapiso e a laje com 

material absorvente, para eliminar a propagação sonora na cavidade formada. 

“Essa medida pode melhorar em até 20dB a isolação dos sons de impacto” 

(BISTAFA,2011, p.132). 

Com a fonte geradora de ruído localizada em uma habitação, temos a 

transmissão sonora tanto no piso atuante como no inferior, em apartamentos 

vizinhos entre paredes, localizados no mesmo pavimento. Como ressaltam Souza, 

Almeida, Bragança (2013, p.99), a utilização das lajes flutuantes “representa uma 



 
 
 
 

 

 
 

solução para o ambiente receptor, porém isso não significa que o ambiente de 

localização da fonte de ruído esteja acusticamente protegido”.  

A fig.55 abaixo representa a integração de diferentes sistemas na busca por 

uma maior eficiência aos ruídos de impacto. Como sugestão para a problemática 

de ruídos e falta de conforto na mesma unidade e em unidades distintas no 

mesmo piso e no piso inferior, pode-se utilizar o sistema construtivo apresentado 

na fig. 55 abaixo, que tem como proposta: o método do uso de paredes duplas de 

alvenaria, com material absorvente entre elas, em ambas unidades habitacionais.  

O sistema de piso flutuante, com material resiliente entre o contrapiso e a laje, 

protegendo a parede de alvenaria. De acordo com o estudo de caso ensaiado, o 

dormitório do edifício Itacolomi, apresenta por exemplo, assoalhos de taco 

colado, para isolamento acústico de pisos como com o valor máximo de absorção 

sonora de 0.17 para frequência de 4000Hz.   

Para a redução dos ruídos aéreos provocados pelos impactos, o uso do 

forro de gesso acartonado, com material absorvente entre ele e a laje condiciona 

a transmissões aéreas causadas pelas vibrações das lajes entre paredes dos 

ambientes.  

 (BISTAFA,2011), (CARVALHO,2010), (SOUZA; ALMEIDA;BRAGANÇA, 2013) (SIMÕES, 

2011). 



 
 
 
 

 

 
 

 

Figura 55- Sugestão de Sistemas de isolação acústica de construção e uso de materiais. 

Fonte: Croqui da autora, baseado em Gerges, 1992. 

 

Ao utilizarmos 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 da outra. Essa solução de piso flutuante armado 

também pode ser utilizada com pisos cerâmicos. (SIMÕES, 2011, 

p.66). 

 

Alguns materiais podem ser utilizados como resilientes, como por exemplo 

“os revestimentos de borracha, de 5 a 8mm, que reduzem em aproximadamente 

3dB os ruídos dos passos”. Os revestimentos de borracha são usados como pisos 

de acabamentos para edificações existente e novas. Outro tipo de material 
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aplicável para redução dos níveis sonoros de impacto são os “ tapetes espessos 

que diminuem a necessidade de isolamento do contrapiso”. (SIMÕES, 2011, p.65).  

 

4.3.2. Novas tecnologias aplicadas ao estudo do isolamento acústico para 

desempenho de impacto 

 

Morais et at. (2009) realizaram um conjunto de ensaios com lajes e pisos 

flutuantes utilizando diferentes materiais de diferentes espessuras, recorrendo a 

uma câmara acústica reverberante de dimensões reduzidas. Dos materiais 

ensaiados pelo autor, (aglomerado de cortiça negra, fibra de coco, poliestireno, 

borracha e cortiça) a fibra de coco demonstrou um melhor desempenho de 

isolamento acústico em todas as frequências. Segundo os autores, este 

desempenho é particularmente interessante nas frequências mais baixas, que 

geralmente são as que apresentam maior dificuldade de se obter isolamento a 

ruído de impacto. 

Em situações em que temos as edificações existentes com problemas de 

ruídos de impacto à serem condicionados, essas novas tecnologias podem 

interferir a favor das construções. Considerando os aspectos de viabilidade 

técnica, funcional e econômica, contemplando na qualidade do espaço físico, 

materiais e técnicas construtivas.   

São vários fatores que podem ser levados em consideração quanto a 

interferência na edificação existente. As estruturas de concreto, como as lajes, 

vigas e as próprias alvenarias em conjunto com a composição de materiais mistos 

(isolantes e absorventes) podem ser outro passo na inovação e sugestão 

atribuídos aos sistemas de efeito massa-mola-massa.  

Além das restrições relacionadas às condições estruturais de um prédio a 

ser reabilitado, a atuação referente aos novos requisitos, constitui uma das 

formas de viabilizar adequadamente o uso desses edifícios. Raramente a correção 

de uma edificação tem o foco na qualidade acústica, mas podem incluir melhorias 



 
 
 
 

 

 
 

nas condições de conforto sonoro. O atendimento ao requisito de desempenho 

acústico, pode ser planejado, especialmente para os ruídos de impacto de pisos. 

(ZUCHETTO et. al., 2015) 

 

 

4.3.2.1 EVA (acetato-vinilo de etileno)  
 

 O EVA (acetato-vinilo de etileno) vem sendo estudado e pesquisado quanto 

ao seu desempenho na aplicação da construção civil. As mantas experimentais 

foram testadas para instalação acima do contrapiso como material isolante. Os 

resíduos podem ser obtidos em indústrias calçadistas, pois são sobras de 

confecções de calçados. Como podemos ver na figura 56 abaixo.  

 

Figura 56- Resíduos da indústria calçadista proveniente do corte de chapas de EVA expandido. 

Fonte: http://www.scielo.br/img/revistas/po/v15n1/24199f1.jpg. 

 

O EVA apresenta “grande densidade, maior valor de elongação na ruptura e 

de resistência ao impacto, menor módulo de elasticidade” (NUNES; ANDRADE; 

GRISA; ZATTERA; MENEGOTTO; VERGARA; PAIXÃO, 2010), material que apresenta 

características ideais para o uso na construção civil especificamente em mantas 

acústicas isolantes.  

Nas pesquisas realizadas por Zuchetto et al (2015), para o uso do EVA: 



 
 
 
 

 

 
 

Hax (2002) realizou um estudo por meio de ensaios feitos em 

laboratório, para verificação do potencial dos resíduos de EVA, no 

isolamento de ruído de impacto das edificações, sendo estes 

empregados como material elástico na composição de pisos flutuantes 

(ZUCHETTO, et al 2015, p.04). 

 

Em ensaios realizados por Nunes et. Al (2010, p.02-09), tendo como objetivo 

específico “classificar as mostras de EVA, com diferentes espessuras e 

composições, no possível uso de mantas acústicas, obtendo resultados por 

desempenho”. Para uso deste tipo de material no emprego de novos sistemas 

construtivos é necessário analisar “as amostras compostas por EVA com resina 

sintética”, que “obtiveram desempenho com ∆Lw na ordem de 14 dB em relação 

a amostra referencial EVA resíduo” (NUNES et al, 2010, p.02-09). 

Foram desenvolvidos por Zuchetto et. al. (2015, p.02-03) estudos de uso do 

EVA na “composição de argamassas cimentícias para o uso em edificações 

reabilitadas, melhorando os contrapisos leves”, com o intuíto de chegar ao 

desempenho acústico e redução de níveis sonoros de impacto ideais, 

apresentando “boas propriedades acústicas” que é importante para a isolação 

entre as lajes das edificações e então os ruídos de impacto. Os resultados dos 

estudos de contrapisos leves a base de EVA (Etileno acetato de vinila) realizados 

por Zuchetto et. al. (2015) para desempenho acústico, evidenciam que de modo 

geral, “os resultados de nível de ruído de impacto padronizado (L´nTw) com o 

aumento na proporção de EVA, aumenta também o isolamento do sistema de 

piso” (ZUCHETTO et al ,2015, P.03). 

As conclusões por Zuchetto et. al. (2015, p.08) foram que: 

“O aumento no isolamento sonoro ao ruído de impacto e consequente 

redução dos níveis de ruído é mais acentuado nas frequências a partir 

de 250 Hz. As amostras confeccionadas com maior proporção de EVA, 

apresentaram uma queda mais acentuada em relação às demais, 

especialmente nas frequências a partir de 315 Hz. Nas amostras com 

menores quantidades de EVA, a redução dos níveis sonoros em função 

da frequência foi menor. Ainda assim, é possível notar que todas as 

amostras com adição de EVA apresentaram características de 

isolamento ao ruído de impacto, quando comparados somente à laje 

com contrapiso convencional. ” (ZUCHETTO et. al., 2015, p.08).  



 
 
 
 

 

 
 

 

Conforme podemos ver no gráfico da fig.57 abaixo: 

 

Figura 57- Gráfico de Níveis sonoros de impacto padronizados L. 

Fonte: (ZUCHETTO; NUNES; TUTIKIAN,2015, p.08). 

 

 Os resultados experimentais com o uso do EVA em argamassas para 

contrapisos, “reduz o peso nas estruturas, melhora o isolamento acústico ao ruído 

de impacto e não compromete na sua resistência a tração e a compressão”. 

(ZUCHETTO et al ,2015, p.03). Os resultados apresentados conforme o gráfico da 

figura 57 acima, mostra que os níveis de impacto padronizado para os 

experimentos com adição de 80% de EVA, é melhor nas baixas frequências e 

“evidenciam que, de modo geral, o aumento na proporção de EVA, aumenta o 

isolamento acústico do sistema de piso. ” (ZUCHETTO et al ,2015, p.03) 

São importantes para pesquisas futuras, a aplicação das propostas de 

experimentos diretamente na construção. Os ensaios in loco, depois de conclusa 

a obra das edificações, utilizando essas soluções é relevante. Cabe como sugestão 

experimentos utilizando os métodos de engenharia sugeridos pela Norma NBR 

15575 (2013).  

 

 



 
 
 
 

 

 
 

4.3.2.2 Mantas de fibra de coco 

   

A fibra de coco, é um material alternativo, com características isolantes, 

resistente a impactos e imputrescível, pode representar como um novo conceito 

de mantas para o uso de sistemas não convencionais no mercado de reciclagem 

no país.  Como apresenta uma textura porosa e fibrosa, algumas pesquisas com 

esse tipo de material para desenvolvimento de mantas e painéis acústicos vem 

sendo realizadas nos últimos anos. O desenvolvimento dessas pesquisas com este 

material alternativo, que apresenta várias características de qualidade na sua 

composição, faz parte do processo de evolução que poderá ser aplicado e 

estudado in loco nas edificações. (VIEIRA, 2008). 

No Brasil a fibra de coco ainda está em desenvolvimento, experimentos em 

parceria com laboratórios, no caso do IPT, podem representar um amplo avanço 

para futuras pesquisas de desempenho.  

Segundo a empresa Amorim36 (1963) de confecção de mantas acústicas 

utilizando como matéria prima a fibra de coco. Sua aplicabilidade entre a laje e o 

contrapiso garante uma redução de ruídos de até 32dB, para lajes de 14 cm de 

espessura e manta de 10mm, com densidade da manta entre 100 e 140kg/m3.  

Como podemos ver abaixo na fig. 58, a empresa portuguesa Amorim33 sugere um 

sistema de aplicação da manta entre pisos para isolamento acústico de ruídos de 

impacto.  

 

 

 

                                                                 
 
36 AMORIM ISOLAMENTOS, 1963. Disponível em: <http://www.amorimisolamentos.com/>. Acessado 

em 08/12/16. 

http://www.amorimisolamentos.com/


 
 
 
 

 

 
 

 

Figura 58- Sistema de laje flutuante com manta de fibra de coco, apresentado pela empresa Amorim isolamentos 

S.A. 

Fonte: http://www.amorimisolamentos.com/xms/files/FICHA_TECNICA/2014-

09/AMORIM_ISOLAMENTOS_FT_LAJETA_FLUTUANTE_COM_FIBRA_DE_COCO_R02.pdf.  

 

 

A fibra de coco pode ser fabricada em placas ou mantas, em formato de 

placas que variam o nível de redução sonora conforme a sua espessura. Quando 

associado com outros componentes, como a laje de concreto, pode apresentar 

uma ótima resposta aos ruídos de impacto, e no uso de pisos flutuantes, como o 

exemplo dado na fig. 58 acima. Em outros casos considerados por Rodrigo 

Eduardo Catai, André Padilha Penteado, Paula Ferraretto Dalbello (2006, p.10), a 

fibra de coco pode ser “misturada ao aglomerado de cortiça expandito” e que 

“apresenta excelentes resultados na absorção de ondas de baixas frequências” 

(CATAI; PENTEADO; DALBELLO,2006, p.10). Sabemos que as baixas frequências 

estão diretamente associadas aos ruídos de impacto e que estes são considerados 

os mais difíceis de serem condicionados. 

Os índices apresentados pelos estudos da empresa quanto ao nível de 

pressão sonora de impactos para cada tipo de material e formatos das fibras de 

coco, foram: 
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 Espessura da laje (cm) ∆Lw (dB) 

Placa/Rolo de coco 

10mm, lajeta (betonilha) 

50mm 

 

14 

 

28 

Rolo de coco 10mm, 

lajeta (betonilha) 70mm 

14 32 

Rolo de coco15mm, 

lajeta (betonilha) 50mm 

14 29 

Placa de coco 20mm, 

lajeta (betonilha) 50mm 

14 29 

Placa de coco 20mm, 

lajeta (betonilha) 70mm 

14 31 

Fonte: AMORIM ISOLAMENTOS, 1963. Disponível em: <http://www.amorimisolamentos.com/> 

 

Como maneira de aumentar a resiliência em pisos flutuantes, um dos 

métodos utilizados para a isolação de impacto, aplica-se a manta entre a laje de 

concreto e o contrapiso, com acabamento do piso que poderá ser de acordo com 

a fig. 58 acima. (AMORIM ISOLAMENTOS S.A.1997)  
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                                                                                    Conclusões e Considerações 

finais 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

5.1 Considerações finais 

 

 

 A constante mudança da tecnologia dos materiais existentes no mercado 

da indústria de revestimentos acústicos, não consegue acompanhar os sistemas 

construtivos aplicados pelas construtoras. Independentemente da quantidade 

significativa desses produtos, a carência de mudanças no processo de 

desenvolvimento da construção civil ainda é significativa no Brasil.  

 A norma de desempenho NBR 15575 (2013), foi implementada com o 

objetivo de trazer avanços para a indústria da construção civil. Entre eles a 

melhoria na padronização em relação a qualidade ambiental, visando conforto e 

segurança ao usuário. Contudo, muitas pesquisas precisam ser realizadas neste 

sentido.  

 Observa-se um desconhecimento por parte das construtoras e 

incorporadoras na aplicação de seus critérios de desempenho estabelecidos pela 

norma, em especial nas exigências da qualidade acústica como do ruído de 

impacto em pisos. O aumento do custo total da obra, com a redução dos lucros 

ainda é uma barreira a ser enfrentada, pois a qualidade da obra afeta o modo de 

vida e saúde dos moradores.  

 Na solução dos problemas voltados para o ruído de impacto, em edifícios 

de múltiplos pavimentos habitacionais, estas melhorias podem ser 

implementadas sem grandes custos de obra. Muitos profissionais, arquitetos e 

engenheiros, desconhecem as possibilidades de emprego dos materiais de 

acabamentos e as formas de sua aplicação para as soluções dos ruídos de 

impacto. 



 
 
 
 

 

 
 

 Destaca-se a importância da aplicação do piso e laje flutuante para redução 

dos ruídos de impacto, com o uso de materiais resilientes, separando as 

estruturas e evitando as pontes acústicas e vibrações mecânicas. Outras soluções 

são o uso de materiais absorventes entre a laje e o forro que venham a ajudar na 

qualidade, no conforto acústico e o desenvolvimento de novos sistemas de 

construção, cuja possibilidade depende de ensaios realizáveis em laboratório. 

 Sem apresentar nenhum regime de punição por parte das incorporadoras 

pela não utilização e aplicação dos desempenhos mínimos estabelecidos pela 

norma NBR 15575 (2013), pode-se perceber que grande parte das empresas não 

possuem o interesse em se posicionar a favor desta qualidade acústica. O 

aumento do custo total da obra, com a redução dos lucros ainda é uma barreira a 

ser enfrentada prejudicando o usuário, interferindo na qualidade de vida e saúde 

dos moradores. 

Por meio das análises realizadas nas normas de outros países, concluí-se 

que as normas no Brasil ainda estão atrasadas em relação as normas 

internacionais, pois o processo de implementação de novas regulamentações 

ainda é lento. O ideal seria uma norma de desempenho acústico, com sugestões 

de sistemas construtivos, e com índices mais acurados em especial em relação a 

critérios acústicos elevando o desempenho das edificações habitacionais, com 

dois índices diferentes para os tipos de ensaios propostos, como ensaios de 

campo e ensaios em laboratório. 

Apesar da grande evolução tecnológica no Brasil, o mercado da indústria de 

revestimentos acústicos ainda não é acessível às construções habitacionais de 

baixa renda. Portanto, existe a necessidade de buscar materiais de qualidade com 

um custo acessível. 

Outros países têm investido em pesquisa com materiais alternativos, 

reciclados ou naturais, e que apresentam um bom desempenho quanto aos 

ruídos de impacto. O emprego destes materiais na construção civil, auxilia no 

processo de sustentabilidade global, como os resíduos acumulados pelas 



 
 
 
 

 

 
 

indústrias de pneu e calçados. Nas literaturas e referências discutidas neste 

trabalho o melhor desempenho apresentado com relação a esses materiais 

alternativos, foi a fibra de coco, mostrando reduções de ruídos de impacto de até 

32dB.  

A aplicação de possíveis sistemas de materiais e processos construtivos, 

pode vir a apresentar soluções viáveis, com desempenhos favoráveis quanto ao 

condicionamento acústico de ruídos de impacto. A aplicação desses métodos 

diretamente nas construções viabiliza uma proposta de ensaios com esses 

materiais. 

Sabe-se que o uso do piso e laje flutuante ainda é o melhor método para 

redução dos ruídos de impacto. O uso de materiais resilientes, separando as 

estruturas e evitando as pontes acústicas e vibrações mecânicas é favorável ao 

resultado satisfatório de redução dos ruídos. 

 Nos ensaios realizados in loco, pelo IPT em parceria com a autora, pode-se 

concluir que apesar da edificação apresentar os requisitos mínimos de 

desempenho, com resultados satisfatórios de (L´nTw) nível sonoro de impacto 

padronizado, de 68dB, a percepção sensorial e auditiva no local é de um ambiente 

ruidoso.  

 A melhora desses resultados pode-se dar por meio do uso de materiais 

resilientes acústicos, tendo em vista que seria necessário a remoção do piso 

existente e aplicação da manta acústica sobre o contrapiso. O rodapé seria outro 

material que iria apresentar modificações quanto a sua instalação, devendo o 

mesmo estar sem contato com o piso. Diferente do que podemos observar na 

edificação existente. Pode-se concluir que existem vários meios de contato 

gerando pontes acústicas e vibrações entre sistemas.  

 A aplicação das técnicas e sistemas discutidos na pesquisa, para execução 

de novas edificações poderia contribuir com novos índices de desempenho 

entrepisos nas habitações.  Não condiz com o alto padrão, níveis baixos de 

desempenho acústicos de ruídos de impacto. No entanto as edificações existentes 



 
 
 
 

 

 
 

podem sofrer pequenas intervenções construtivas de acabamento para alcançar 

índices superiores de desempenho. 

 Como sugestão para futuras pesquisas deve-se destacar a importância da 

discussão do ruído de impacto em edifícios habitacionais de múltiplos 

pavimentos, e a consequência no conforto acústico, bem como a investigação de 

novos materiais naturais e reciclados para aplicação entre lajes e o contrapiso, 

como materiais resilientes acústicos.  
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Anexos 
 

 

Bom dia Renata, 

  

Os resultados de ensaio de impacto de piso são os seguintes: 

Nível de pressão sonora de impacto-padrão ponderado - L’nT,w =  68 dB – 

Incerteza de 1 dB. 

Para este resultado, conforme a norma NBR 15575, o desempenho deste piso 

atende ao mínimo que a norma estabelece, mesmo considerando a incerteza do 

ensaio. 

  

 
  

  

Freq. L'n 
100 48.4 
125 51.4 
160 57.5 
200 58.8 
250 61.6 
315 62.0 
400 63.0 
500 64.5 
630 66.3 
800 65.6 

1000 63.1 
1250 64.1 
1600 64.7 
2000 62.4 
2500 61.2 
3150 58.2 
4000 52.3 
5000 45.1 

  



 
 
 
 

 

 
 

  

  


