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RESUMO 

 

A proximidade entre as unidades privativas nas edificações gera 

constantes reclamações por parte de seus usuários com relação ao conforto 

acústico. A partir disso, foram estabelecidos novos requisitos pela norma de 

desempenho ABNT - NBR 15575: 2013, levando a uma transformação de 

comportamento por parte das incorporadoras e construtoras, que deixaram de lado 

os procedimentos construtivos tradicionais e passaram a buscar a implantação de 

certos requisitos e padrões de qualidade antes não atendidos. O objetivo deste 

trabalho é confrontar as técnicas de execução dos pisos flutuantes realizados pelas 

construtoras, com as boas práticas construtivas e as recomendações necessárias 

para um melhor desempenho e eficácia do sistema de isolamento, contribuindo 

assim com o entendimento do problema acústico quanto ao ruído de impacto de 

lajes de pisos em edifícios de múltiplos pavimentos. Para tanto, foram realizados três 

estudo de caso, sendo dois deles em obras na cidade de Goiânia e um na cidade de 

Brasília. As três obras estão executando manta acústica em lajes e nesses 

acompanhamentos foram observadas as etapas de execução do piso flutuante. 

Dentre as formas de coleta de dados estão ainda um acervo de fotos realizadas em 

campo, informações obtidas nos contatos com os encarregados pelo serviço e com 

os engenheiros das respectivas obras.  As principais conclusões obtidas no trabalho 

foram a percepção da busca por um método construtivo eficiente e viável por parte 

das empresas, atendendo à norma de desempenho, apesar da perda do 

desempenho acústico do sistema de piso flutuante devido a algumas técnicas 

construtivas se distanciarem das boas práticas de execução.  

 

Palavras-chave: Isolamento acústico. Ruído de impacto. ABNT - NBR 15575:2013.
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M. O. A. Ogawa, M. C. Ávila F., P. F. Rassi 

1. INTRODUÇÃO 

 

Com o contínuo crescimento das cidades e seu aumento populacional a 

busca por espaços se torna cada vez maior, a verticalização, principalmente das 

unidades habitacionais, surgiu nesse contexto como umas das formas de otimização 

do espaço urbano, reduzindo exponencialmente as áreas requeridas para tal. Em 

contrapartida à alternativa utilizada surgem problemas relacionados, por exemplo, à 

falta de capacidade das vias de tráfego em suportar um maior número de pessoas, a 

necessidade de estacionamentos subterrâneos, a concentração da mesma 

população e dos mesmos serviços de infraestrutura em áreas cada vez menores, a 

convivência diária de famílias muito próximas uma das outras, entre outros. 

Essa proximidade presente nas edificações gera reclamações constantes 

por parte dos usuários com relação ao conforto acústico de seu espaço privado. Por 

muito tempo estas se direcionavam principalmente ao ambiente vizinho, que seria o 

responsável pelo incômodo acústico proveniente de suas atividades diárias. 

Entretanto, com a crescente conscientização dos consumidores de seu poder de 

demanda de qualidade, o aumento de insatisfações com o produto adquirido na 

indústria da construção se tornou evidente.  

A cultura criada no mercado, de redução de prazos e custos das obras 

para obtenção de preços e lucros sempre melhores, torna secundária a preocupação 

com elementos considerados até então não essenciais como o conforto acústico. 

Porém, as citadas mudanças de percepção de mercado, levaram a uma 

transformação de comportamento de incorporadoras e construtoras, que deixaram 

de lado os procedimentos construtivos tradicionais das edificações e passaram a 

buscar a implantação de certos requisitos e padrões de qualidade antes não 

atendidos.  

O advento da nova norma de desempenho NBR 15575 (ABNT, 2013), na 

qual se estabelece requisitos mínimos de atendimento e eficiência acústica, torna a 

temática do presente trabalho ainda mais atual, existindo níveis de importância e de 
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necessidade decorrentes de sua baixa implementação e do conhecimento restrito de 

técnicas construtivas para o isolamento acústico de lajes. 

Na atualização destas técnicas construtivas para o melhor conforto 

acústico de um ambiente deve-se considerar tanto características objetivas, as quais 

podem ser mensuradas, como características subjetivas, que variam de usuário para 

usuário. Níveis de ruídos exagerados podem afetar o bem estar, causando danos 

prejudiciais à saúde dos usuários, aumentando o estado de estresse e diminuindo a 

qualidade de vida destes. Estes ruídos podem ser definidos em dois tipos principais: 

o ruído aéreo e o ruído de impacto. Segundo a NBR 15575-3 (ABNT, 2013) o ruído 

aéreo é todo som produzido e transmitido através do ar, enquanto o ruído de 

impacto é todo som produzido pela percussão sobre um corpo sólido e transmitido 

através do ar, sendo caracterizado, conforme Bistafa (2011), como sons gerados por 

pisadas e quedas de objetos sobre lajes, provocando grande desconforto em prédios 

de apartamentos, por serem ouvidos claramente pelo vizinho de baixo. Isto ocorre 

porque se trata de uma eficiente excitação por contato, em que a laje se torna um 

irradiador de energia sonora em ampla faixa de frequências, devido ao movimento 

vibratório induzido pela excitação localizada. 

A análise das técnicas construtivas que serão estudadas neste trabalho 

requer a compreensão de alguns conceitos básicos que a temática envolve. De 

acordo com Souza (2006), o som tem sua origem na vibração de um objeto, 

provocando a vibração de partículas do meio e sendo capaz de ser captado pelo 

ouvido humano. Ao sofrer um estímulo sonoro (vibração) as partículas do meio de 

propagação do som são submetidas a sucessivas compressões e rarefações, de 

forma que o movimento de uma partícula provoca a vibração da partícula vizinha, 

resultando na propagação sonora. O número de vezes que uma partícula completa 

esse ciclo de compressão e rarefação em determinado intervalo de tempo ao redor 

de seu centro de equilíbrio, ou seja, o número de vezes que ela passa por uma 

mesma fase de vibração, é denominado frequência. As frequências audíveis para o 

ser humano encontram-se na faixa de 20 a 20.000 Hz.  

Em relação à onda sonora, ao se considerar, ainda, a distância entre duas 

dessas vibrações sucessivas a partir de uma fonte, o que caracterizaria a distância 

que o som percorre em cada ciclo completo de vibração, obtêm-se uma 
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característica de importância fundamental para o desempenho acústico de um 

ambiente: o comprimento de onda (SOUZA, 2006). 

Definidos conceitos básicos de acústica e o tipo de ruído a se isolar (ruído 

de impacto) tem-se possíveis soluções para a questão do isolamento acústico de 

lajes. Foram realizados estudos por Brondani (1999), Conrad e Hax (2002) e 

Medeiros (2003) que caracterizam técnicas construtivas e materiais que reduzem os 

níveis de ruído de impacto na laje.  

De acordo com Pedroso (2007), a utilização de piso flutuante tem 

apresentado vantagens significativas por atender o conforto acústico necessário 

ainda na fase de projeto, permitindo a utilização de revestimentos segundo a 

preferência do usuário. Segundo Bistafa (2011), essa solução consiste na aplicação 

de um material resiliente isolador entre a laje estrutural e o contrapiso criando uma 

base antivibratória entre eles com finalidade de amortecer a onda sonora. Esse 

material resiliente, que pode ser lã de vidro, lã de rocha, poliestireno expandido 

elastizado, entre diversos outros, deve ser aplicado de maneira que garanta a não 

existência de contato entre as duas superfícies (contrapiso e laje), sendo essa 

condição de desencontro entre elas de suma importância para redução dos sons 

transmitidos. Qualquer ponto de contato pode ocasionar ponte acústica, o que 

acarreta em perda parcial do isolamento. Para que isto não ocorra é necessário que 

o material resiliente envolva o contrapiso não só em sua interface contrapiso/laje, 

mas também em sua interface contrapiso/paredes. 

Assim como o sistema de pisos flutuantes, outras alternativas de 

isolamento acústico ao ruído de impacto não são totalmente difundidas entre os 

construtores, as formas consolidadas de estruturação de lajes e contrapisos ainda 

são utilizadas em larga escala, devido ao caráter tradicional e de grande inércia as 

alterações do mercado.  

Visto a importância do tema e a necessidade de sua discussão 

proveniente do seu conhecimento restrito, o objetivo geral desta monografia de 

trabalho de conclusão de curso é investigar falhas de execução das técnicas 

construtivas do piso flutuante que prejudicam o desempenho acústico do sistema de 

isolamento. 
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Como objetivos específicos, tem-se: 

 Esclarecer os principais conceitos teóricos sobre ondas sonoras e de acústica, os 

tipos de ruídos existentes, as características básicas dos materiais de isolamento 

acústico e mecanismos de propagação do ruído de impacto; 

 Investigar as soluções de isolamento acústico propostas atualmente no mercado; 

e 

 Com base em estudos de caso, detalhar algumas das técnicas construtivas das 

soluções estudadas e constatar as principais manifestações patológicas 

encontradas no processo construtivo do piso flutuante. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

No presente capítulo serão apresentados alguns conceitos de acústica, 

tipos de ruídos e seus mecanismos de propagação, assim como as principais 

técnicas de isolamento encontradas no mercado e características dos materiais 

utilizados, com exposição dos requisitos da nova norma de desempenho NBR 

15575-3 (ABNT, 2013), contribuindo no entendimento da questão do ruído de 

impacto e auxiliando na escolha e analise de suas soluções. 

 

2.1. SOM 

Os sons são vibrações das partículas do ar que se propagam a partir de 

estruturas vibrantes, porém nem toda estrutura que vibra gera som, sendo este a 

sensação produzida no sistema auditivo (BISTAFA, 2011). Assemelhando-se a 

Bistafa (2011), Souza (2006) define a origem do som na vibração de um objeto, que 

provoca a vibração de partículas do meio e é capaz de ser captado pelo ouvido 

humano.  

Essas vibrações de partículas necessitam de um meio material para se 

propagarem, ou seja, de partículas que possam vibrar e assim se espalharem. Por 

essa propriedade e devido sua direção de propagação ser a mesma direção de 

vibração o som é definido como uma onda mecânica longitudinal.  

 

2.2. FREQUÊNCIA, AMPLITUDE E COMPRIMENTO DE ONDA 

As vibrações sonoras se propagam no ar devido a pequenas alterações 

na pressão atmosférica. A partícula do meio ao sofrer um estímulo sonoro (vibração) 

passa por sucessivas compressões e rarefações, se deslocando em relação ao seu 

centro de equilíbrio e determinando a amplitude da onda “a” (SOUZA, 2006). 

Bistafa (2011) define o comprimento de onda (λ) como a distância 

percorrida pela onda, a partir de qualquer valor de pressão, para que um ciclo 

completo de vibração se complete. 
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Segundo Souza (2006), o número de vezes que uma partícula completa 

um desses ciclos de compressão e rarefação em um determinado intervalo de 

tempo, ao redor de seu centro de equilíbrio, é denominado frequência, medida em 

Hertz (Hz), e que representa o número de ciclos realizados por segundo. Esta 

grandeza se correlaciona com o comprimento de onda e a velocidade do som: 

λ = c / f                                                                                                                       (1) 

Em que: 

λ = comprimento de onda (m);  

c = velocidade do som (m/s);  

f = frequência (c/s – ciclos por segundo ou em Hz). 

 As alterações de pressões dentro de determinadas faixas de valores e 

frequências de repetição produzem a sensação de som (GERGES, 1992). Sendo 

que a faixa de valores de frequências audíveis do homem se encontra entre 20 Hz e 

20000 Hz. 

 

2.3. NÍVEIS SONOROS 

A quantidade de energia sonora pode ser medida em três formas: a 

potência, a intensidade e a pressão sonora (CARVALHO, 2009). Bistafa (2011) faz 

uma analogia entre som e calor para um melhor entendimento dessas formas, a 

potência sonora de uma fonte se aproxima de um aquecedor elétrico que gera uma 

quantidade de energia térmica por unidade de tempo (J/s ou W), a intensidade 

sonora se relaciona com o calor produzido pelo aquecedor e que atravessa uma 

unidade de área, sendo, por fim, a pressão sonora equivalente à medida da 

temperatura de um determinado ponto do ambiente. 

O nível de potência sonora (NWS) pode ser definido como a taxa de 

energia emitida pela fonte emissora (CARVALHO, 2009): 

NWS = 10 log (W / Wo)                                                                                              (2) 
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Em que:  

NWS = nível de potência sonora (dB); 

W = potência sonora da fonte (W); 

Wo = potência sonora de referência dada por 10-12 Watts (W). 

O nível de intensidade sonora (NIS) é a quantidade de energia sonora 

passando por uma unidade de área em uma direção específica (CARVALHO, 2009): 

NIS = 10 log (I / Io)                                                                                                     (3) 

Em que:  

NIS = nível de intensidade sonora (dB); 

I = intensidade sonora em análise (W/m²); 

Io = intensidade de referência estabelecida 10-12 (W/m²). 

O nível de pressão sonora (NPS) é a quantidade de energia gerada pela 

fonte sonora que é responsável pela variação de velocidade das partículas no ar 

(CARVALHO, 2009): 

NPS = 20 log (P / Po)                                                                                                      (4) 

Em que: 

NPS = nível de pressão sonora (dB);  

P = pressão sonora em análise (Pa); 

Po = pressão de referência estabelecida 2 x 10-5 (Pa). 

A unidade de medida em decibel (dB) das grandezas pode ser explicada 

pela escala logarítmica desta que reduz a faixa de valores trabalhados em pressão 

atmosférica (Pa). 

Para Carvalho (2009) o nível mais usual dentre os três níveis sonoros é o 

de pressão sonora (NPS), pois inclui a resposta sonora do ambiente em relação à 
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fonte de emissão. A Tabela 1 exemplifica algumas pressões sonoras e níveis de 

pressão sonora para sons do cotidiano, com correspondentes sensações subjetivas 

de intensidade associadas a estes. 

 

2.4. RUÍDO 

Com a constante evolução do homem e do mundo capitalista mais formas 

de se atenuar os elementos nocivos à saúde deste são buscadas, paralelamente, os 

agentes responsáveis por tais danos crescem na proporção de desenvolvimento dos 

processos produtivos da sociedade contemporânea. Nesse sistema formado, o lar 

se concretiza como uma das maneiras de refúgio, uma tentativa de se isolar de tais 

fatores externos, sem que se consiga, porém êxito. Entre essas inúmeras 

interferências de outros ambientes se destacam como temática importante os atuais 

níveis sonoros elevados e sua constante motivação: o ruído.  

Sendo o som a sensação produzida no sistema auditivo, ruído é todo 

aquele som indesejado, em geral de conotação negativa (BISTAFA, 2011). 

Ampliando este conceito, segundo Pedroso (2007), todo o som que não puder ser 

codificado com algum significado ou informação para o ouvinte poderá se 

caracterizar como ruído. Nos vários entendimentos de sua definição percebe-se o 

caráter subjetivo de ruído, variando conforme o usuário em questão, o que para 

muitos pode se caracterizar como um conjunto de ruídos incômodos pode 

representar para outros uma harmonia sonora. 
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Tabela 1 - Níveis de pressão sonora 

Fonte: Bistafa, 2011. 

Sensação subjetiva de 
intensidade 

Descrição 
Pressão 
sonora       

(Pa) 

Nível de          
pressão sonora 

(dB) 

Estrondoso 

Perigo de ruptura do tímpano 

200 140 Avião a jato a 1 m 

Fogo de artilharia 

Limiar da dor 

63 130 Tambor de graves a 1 m  

Avião a jato a 5 m 

Muito barulhento 

Limiar do desconforto auditivo 

20 120 Avião a pistão a 3 m 

Broca pneumática 

Metrô 
6,3 110 

Próximo a uma britadeira 

Indústria barulhenta 
2 100 

Dentro de um avião 

Barulhento 

Banda ou orquestra sinfônica 
0,63 90 

Rua barulhenta 

Dentro de um automóvel em alta velocidade 

0,2 80 Escritório barulhento 

Aspirador de pó 

Moderado 

Rua de barulho médio 
0,063 70 

Pessoa falando a 1 m  

Escritório de barulho médio 
0,02 60 

Rádio com volume médio 

Tranquilo 

Restaurante tranquilo 
0,006 50 

Escritório aberto (com tratamento acústico) 

Sala de aula (ideal) 
0,002 40 

Escritório privado (ideal) 

Silencioso 

Teatro vazio 
0,0006 30 

Quarto de dormir 

Movimento de folhagem 
0,0002 20 

Estúdio de rádio e TV 

Muito silencioso 

Deserto ou região polar (sem vento) 
0,00006 10 

Respiração normal 

Laboratório de acústica (câmara anecoica) 
0,00002 0 

Limiar da audição  
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O ruído nas edificações pode ser proveniente de diversas fontes, 

originado em conversas, no caminhar, na queda de objetos, no funcionamento de 

máquinas, em instrumentos musicais, entre outros. Para que se encontrem as 

melhores formas de se mitigar os problemas gerados pelo desconforto acústico e se 

coloque em prática o modelo mais adequado de isolamento sonoro deve-se 

classificar o tipo de ruído existente, direcionando as soluções encontradas de acordo 

com seu tipo de fonte e de sua transmissão. A energia sonora pode ser transmitida 

via aérea (som carregado pelo ar) e/ou via sólido (som carregado pela estrutura), se 

dividindo os ruídos em ruídos aéreos e ruídos de impacto (GERGES, 1992).  

 

2.4.1. Transmissão do ruído aéreo 

Apesar da maioria das fontes produzirem tanto o ruído aéreo quanto o 

ruído de impacto, pode-se caracterizar aquele de acordo com a NBR 15575-3: 2013 

que define o ruído aéreo como todo som produzido e transmitido através do ar. Para 

Scherer (2005) esse ruído produzido ao incidir sobre uma superfície, provoca uma 

vibração na mesma, e esta vibração irradia energia para o outro lado, gerando um 

som no recinto.  

Quando essa onda sonora de energia incide sobre uma superfície divide-

se em duas, uma energia refletida e uma absorvida. Esta energia absorvida é 

composta de uma energia dissipada no interior do material e de uma energia 

transmitida (MÉNDEZ et al., 1994), sendo a transmissão do som aéreo representado 

na Figura 1. 

A transmissão sonora aérea ocorre em ambientes abertos, passando por 

aberturas como janelas, portas, sistemas de ventilação ou através de elementos 

divisórios, como as paredes de alvenaria (GARCIA, 2004). 
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Figura 1 - Transmissão do ruído aéreo 

Fonte: Leodoro - Nova Escola Abril Online, Ed. 03/99¹ apud Pedroso, 2007. 

 

 

2.4.2. Transmissão do ruído de impacto 

Conforme a NBR 15575-3: 2013 o ruído de impacto é todo som produzido 

pela percussão sobre um corpo sólido e transmitido através do ar, se tratando para 

Cornacchia (2009) de uma excitação por contato, na qual a estrutura se torna um 

eficiente sistema irradiador de energia em ampla faixa de frequência, em virtude de 

um movimento vibratório induzido pela excitação localizada como a da queda de 

objetos, do caminhar de uma pessoa, da utilização de uma ferramenta de impacto, 

etc. Essa excitação por contato (impacto) determina um movimento ondulatório e 

pode ser responsável por um grande desconforto acústico, pois excita a estrutura 

em todas as frequências, inclusive a crítica, ainda que os níveis de pressão sonora 

originados não sejam elevados (PEDROSO, 2007).  

As vibrações de sólidos e impactos, para Souza (2006), se transmitem 

sobre uma estrutura provocando posteriormente a vibração do ar (Figura 2), como 

exemplo, a queda de um objeto sobre a laje de um edifício fará com que a superfície 

desta vibre seguida da transmissão do som para os ambientes adjacentes e de uma 

vibração do ar, sendo captado pelo ouvido humano. A velocidade dessa transmissão 

é influenciada pelas propriedades físicas e mecânicas das superfícies impactadas 

(CARVALHO, 2009). 
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Figura 2 - Trasmissão de ruído 

Fonte: Gerges, 1992. 

 

 

2.5. PROPAGAÇÃO DO RUÍDO DE IMPACTO 

Enquanto o ruído aéreo se propaga apenas longitudinalmente, o ruído de 

impacto se propaga em todas as direções, tanto na longitudinal, como na 

transversal, ou nas direções de torção e de cisalhamento. A velocidade de 

transmissão das suas ondas de vibração vai variar de acordo com o tipo do material 

excitado (FERRAZ, 2008), sendo algumas dessas velocidades relacionadas a 

diferentes materiais exemplificadas na Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Velocidade de propagação das ondas de vibração em um meio material  

Fonte: Kinsler, 1973. 

Meio material Velocidade (m/s) 

Aço 6100 

Concreto 3100 

Madeira 3500 

Água 1481 

Ar 340 
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Essa velocidade de propagação está relacionada ao tipo de ligação entre 

as moléculas do meio, quanto mais rígida for essa ligação maior será a velocidade 

de transmissão da onda sonora (PEDROSO, 2007), explicando o porquê das 

velocidades maiores no aço e no concreto (meios sólidos) se comparadas com as 

velocidades na água (meio líquido) e no ar (meio gasoso).  

Pedroso (2007) afirma, porém, que uma maior velocidade de propagação 

não significa uma maior quantidade de transmissão, existindo meios que permitem 

ao mesmo tempo altas velocidades de propagação e que reduzem 

significativamente a quantidade de energia sonora. Como por exemplo, os materiais 

resilientes que absorvem essa transmissão na razão direta de sua resiliência, e os 

sólidos porosos, que devido as suas cavidades internas cheias de ar geram uma 

série de reflexões da onda e acabam convertendo parte dessa energia em energia 

térmica. 

A Figura 3 ilustra a propagação do ruído de impacto, ao longo do 

comprimento de uma barra de aço golpeada em sua extremidade, com consequente 

emissão de ruído aéreo.   

 

Figura 3 - Impacto produzindo ondas de vibração na barra 

Fonte: Meisser, 1973² apud Ferraz, 2008. 
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Essa propagação da vibração pode ser reduzida, segundo Meisser (1973, 

apud FERRAZ, 2008) seccionando a mesma barra em duas partes e conectando 

estas por meio de um material resiliente. A quantidade de energia sonora transmitida 

dependerá da elasticidade do material interposto, quanto mais duro for este material 

maior será a propagação, e quanto mais flexível este, maior será absorção de 

energia sonora. 

 

Figura 4 - Corte na barra: material rígido e material flexível 

Fonte: Meisser, 1973 apud Hax, 2002. 

 

 

A quantidade de absorção de energia sonora proveniente desse sistema 

de interposição entre estruturas por meio de material resiliente (elástico) pode ser 

prejudicada pela existência de um material rígido unindo as duas partes. Desta 

maneira, as vibrações encontram um caminho apto para a sua propagação, sendo a 

maior parte da energia sonora transmitida por meio da ligação rígida (MEISSER, 

1973), com consequente redução da eficácia do material resiliente. Tal fenômeno é 

denominado ponte acústica (Figura 5). 

 

Figura 5 - Ponte acústica 

Fonte: Meisser, 1973 apud Hax, 2002. 
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2.6. ISOLAMENTO ACÚSTICO AO RUÍDO DE IMPACTO 

As técnicas construtivas e as melhores soluções encontradas para um 

eficiente sistema de isolamento acústico são cada vez mais estudadas, pois o 

número de usuários que sentem a necessidade de um conforto acústico da 

edificação está em constante crescimento. O advento da norma de desempenho 

NBR 15575 (ABNT, 2013), na qual se estabelece requisitos mínimos de atendimento 

e eficiência acústica, vem como um reflexo desse novo contexto em que se insere a 

indústria da construção civil. 

Esse isolamento buscado, com consequente atendimento do conforto 

acústico, é uma maneira de prover uma barreira para o fluxo de energia, barreira 

que impõe a atenuação da transmissão da energia sonora e de sua propagação 

(SHARLAND, 1979). A quantidade dessa energia isolada vai depender de inúmeros 

fatores, como as características do material utilizado para o isolamento, o tipo de 

ruído e características da fonte que se deseja isolar. 

A lei de Berger (lei fundamental do isolamento acústico) determina que 

um isolamento acústico é eficaz quando o material utilizado no isolamento apresenta 

sua resistividade acústica o mais distante possível da resistividade acústica do meio 

que se quer isolar. Segundo Nebauer (2009) essa resistividade de um material é 

obtida pela multiplicação entre a velocidade do som no elemento e a densidade 

deste. Altas resistividades definem os materiais acusticamente “duros” e baixas 

resistividades os acusticamente “moles”. 

Dessa forma para se isolar o som que se propaga no ar (meio 

acusticamente mole), o material isolante utilizado deve ser rígido e pesado (como 

exemplo as lajes de concreto), enquanto para o isolamento de sons que se 

propagam nos sólidos, deve-se utilizar materiais leves (NEUBAUER, 2009).  

Os materiais empregados nos diversos casos de isolamento têm 

características e objetivos diferentes entre si, não sendo dada a atenção apenas à 

função de “isolar” destes (entendida pela lei de Berger), mas também a sua função 

de absorver a onda sonora (PEREYRON, 2008), característica dos materiais 

porosos e resilientes e que são aproveitadas na correção acústica de ambientes.   
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O isolamento ao ruído de impacto é influenciado também pela quantidade 

de massa do material utilizado com essa finalidade, quanto maior a sua massa, 

maior será a resistência ao movimento do elemento e menor será a quantidade de 

energia sonora transmitida por ele (EGAN, 1988³ apud LOSSO e VIVEIROS, 2004). 

Sendo assim, uma maior espessura da laje, por exemplo, pode ser responsável por 

reduzir o ruído de impacto, pois acarreta em uma maior quantidade de matéria 

responsável por isolar a edificação.  

Por fim a quantidade de energia sonora isolada em um sistema 

dependerá ainda da frequência crítica do material isolante utilizado e da frequência 

da fonte sonora, pois as frequências abaixo da crítica atuam com isolamento 

negativo e geram um aumento do som ao invés de sua redução, recomendando-se 

assim elementos isolantes com baixos valores de frequência crítica (Pedroso, 2007). 

Méndez et al. (1994) definem essa frequência crítica como aquela para 

qual a velocidade de propagação da onda no meio sólido coincide com a velocidade 

de propagação do som no ar. Na Tabela 3 se encontram alguns desses valores para 

diferentes materiais.  

 

Tabela 3 - Frequências críticas de alguns materiais habitualmente aplicados em edifícios  

Fonte: Mateus, 2008. 

Material Frequência crítica (Hz x 1 cm) 

Alumínio 1200 

Concreto (denso) 1800 

Blocos leves de concreto 2100 

Parede de alvenaria de tijolo cerâmico 2700 

Madeira 9000 

Aglomerado de madeira 1600 

Vidro 1200 

Aço 1250 

Gesso acartonado 3800 
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2.7. PARÂMETROS DA ABNT - NBR 15575: 2013 PARA O RUÍDO DE IMPACTO 

A NBR 15575 define critérios qualitativos e quantitativos e métodos de 

avaliação que permitem mensurar o atendimento das exigências dos usuários em 

relação ao desempenho das edificações habitacionais e de seus sistemas (sistemas 

estruturais, sistemas de piso, sistemas de vedações verticais, sistemas de 

coberturas e sistemas hidrossanitários). Essas exigências estão relacionadas tanto a 

requisitos de segurança (estrutural, segurança contra o fogo, etc.), como a requisitos 

de habitabilidade (estanqueidade, desempenho térmico e acústico, funcionalidade e 

acessibilidade, etc.) e de sustentabilidade (durabilidade, impacto ambiental, etc.). 

A Norma de Desempenho é composta de seis partes, cada uma delas 

responsável por expor os requisitos e critérios de atendimento de um dos sistemas 

da edificação. Devido à discussão realizada no presente trabalho sobre o isolamento 

acústico ao ruído de impacto em lajes de edifícios, o sistema de pisos e seu 

desempenho, que são abordados na parte 3 da referida norma, são importantes 

objetos de estudo.  

Conforme a NBR 15575 - 3 (ABNT, 2013) são realizados ensaios em 

campo para se obter os valores normativos do nível de pressão sonora de impacto 

padrão do sistema de piso analisado e que serão utilizados para a verificação do 

atendimento dos requisitos de desempenho deste. Os equipamentos para produção 

de ruído de impacto e o microfone utilizados nos ensaios são representados nas 

Figuras 6 e 7 respectivamente.  

Figura 6 - Máquina de impacto 

Fonte: Própria. 

 

Figura 7 - Microfone 
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Fonte: Própria. 

 

 

Para aferir o nivel de pressão sonora de impacto padrão ponderado é 

realizado um ensaio de campo que consiste em três medições distintas: 

 Faz-se a medição do ruído de fundo no cômodo em questão; 

 Faz-se a medição da reverberação no como em questão; 

 Faz-se a medição do ruído de impacto gerado pela máquina de impacto 

posicionada no cômodo do pavimento imediatamente superior ao cômodo 

em questão. 

Para a medição do ruído de fundo são escolhidos três pontos no cômodo 

e é aferido o nível de pressão sonora no silêncio com o microfone posicionado nos 

pontos escolhidos, uma vez em cada ponto, afere-se com isso o ruído ambiente do 

cômodo sem qualquer interferência a não ser o som natural do ambiente externo. 

Para a medição de reverberação são feitas seis aferições do som de 

reverberação, que é o som residual que fica “preso” no ambiente do cômodo após 

um evento gerador de ruído, novamente o microfone é posicionado em três pontos 
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do cômodo e são feitas duas aferições em cada ponto, a partir do estouro de um 

balão no canto do cômodo. 

Para a medição do ruído de impacto são escolhidos quatro pontos de 

posicionamento da maquina de impacto no cômodo do pavimento imediatamente 

acima do cômodo onde serão feitas as aferições, a máquina deve ser posicionada 

formando 45° com as paredes, como mostrado na figura XX. Para cada uma dessas 

posições de impacto será medido o nível de pressão sonora em cinco pontos de 

recepção, durante 10 segundos em cada ponto, que também foram previamente 

definidos e marcados no cômodo receptor, diretamente abaixo do cômodo onde a 

máquina de impacto está posicionada. Observa-se na figura YY o posicionamento 

desses pontos de recepção. 

É preciso realizar essas três medições já que não é possível aferir 

diretamente o som que passa pelo sistema de piso isoladamente. Para isolar o nível 

de pressão sonora do ruído que passa pelo sistema subtrai-se do resultado da 

medição do ruído de impacto os resultados da medição de reverberação e de ruído 

de fundo.  

 

Figura 8 - Posicionamento da máquina de impacto no cômodo de origem 

Fonte: Própria. 
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Figura 9 - Posicionamento do microfone no cômodo receptor 

Fonte: Própria. 

 

 

Os valores encontrados nestes podem ser mensurados pelo método de 

engenharia, realizado em campo (descrito na ISO 140-7) e pelo método simplificado 

de campo (descrito na ISO 10052). Na Tabela 4 encontra-se o parâmetro de 

avaliação utilizado pela norma. 

 

Tabela 4 - Parâmetro acústico de avaliação 

Fonte: ABNT NBR 15575-3: 2013. 

Símbolo Descrição Norma Aplicação 

L'nT,w Nível de pressão sonora de impacto padrão ponderado 
ISO 140-7     
ISO 717-2 

Sistema de Piso 

 

Os valores mínimos de desempenho (isolamento) acústico estão 

especificados na Tabela 5, sendo que as medições do parâmetro L'nT,w são 

realizadas nos dormitórios das unidades habitacionais, onde os ensaios se dão com 

as portas e janelas fechadas e com o sistema de piso entregue pela construtora ou 

incorporadora. 
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 Tabela 5 - Critério e nível de pressão sonora de impacto padrão ponderado (L'nT,w) 

Fonte: ABNT NBR 15575-3: 2013. 

Elemento 
L'nT,w           

(dB) 

Sistema de piso separando unidades habitacionais autônomas posicionadas em 

pavimentos distintos  
≤ 80 

Sistema de piso de áreas de uso coletivo (atividade de lazer e esportivas, como home 

theater, salas de ginástica, salão de festas, salão de jogos, banheiros e vestiários 

coletivos, cozinhas e lavanderias coletivas) sobre unidades habitacionais autônomas 

≤ 55 

 

2.8. TÉCNICAS PARA ISOLAMENTO DE RUÍDO DE IMPACTO 

Isolamento acústico é, para Beraneck (1960), a capacidade que uma 

estrutura tem de reduzir o som que alcançaria um novo espaço, um ambiente 

receptor. O isolamento acústico de uma laje é indicado pelo nível de pressão sonora 

transmitida, ou seja, quanto maior o nível de pressão sonora transmitida menor é o 

isolamento acústico (PEREYRON, 2008).  

O controle do ruído se dá preferencialmente através de intervenção na 

estrutura ou na fonte por meio de sistemas de amortecimento (GARCIA, 2004). Na 

busca por alternativas que interrompam ou minimizem a transmissão do ruído de 

impacto pela estrutura da edificação Pedroso (2007) conclui que:  

 A transmissão do ruído nas estruturas pode ser minimizada pela interposição de 

um material flexível na origem do impacto ou no seu interior; 

 A eficácia do material flexível como isolante depende da sua rigidez dinâmica; 

 A capacidade de isolamento de um sistema depende da rigidez da estrutura e da 

sua frequência crítica. Essa condição está diretamente relacionada à espessura 

da laje estrutural e à posição de cargas complementares que poderão ter um 

efeito favorável ao diminuir a frequência crítica. 

A partir dessas observações podem-se conceber alguns métodos para 

isolamento do ruído de impacto em lajes: 
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 Utilização de forro falso no ambiente receptor; 

 Utilização de forrações com materiais macios no ambiente de origem do ruído, 

como carpetes e tapetes; 

 Utilização de material flexível (resiliente) entre o contrapiso e a laje estrutural, 

compondo o chamado piso flutuante; 

 Utilização do simples aumento da rigidez da estrutura pelo aumento da espessura 

da laje estrutural. 

Pode-se descartar por questão de inviabilidade o último método listado já 

que mesmo que o ruído de impacto possa ser reduzido com o simples aumento da 

espessura da laje estrutural essa diminuição se dá com o ganho de apenas 1dB 

para cada 1 cm de espessura aumentada da laje. Restam então três métodos 

principais, os três primeiros listados anteriormente, para realização do isolamento 

acústico em lajes (BRONDANI, 1999). 

Cabe ainda considerar mais uma alternativa: a adição de algum material 

que confira ao concreto da laje ou à argamassa do contrapiso essa característica de 

isolamento acústico. Essa alternativa é representada no presente trabalho pela 

vermiculita expandida. Porém, conclui-se que por ser um absorvedor acústico e não 

isolante propriamente dito o uso desse material é melhor empregado como um 

complemento a algum dos métodos listados anteriormente. As melhores maneiras 

de utilizar a vermiculita são: como aditivo mineral na argamassa de contrapiso, como 

componente adicional do próprio material resiliente usado no piso flutuante e/ou 

como preenchimento de forro falso. 

 

2.8.1. Forros falsos suspensos 

Esse método consiste na colocação de um forro falso no ambiente 

receptor de ruídos. O material que compõe o forro deve ser poroso e com boa 

quantidade de massa, executado de forma a deixar uma camada de ar entre o forro 

e a estrutura, pode-se também preencher essa camada com material absorvedor 

sonoro (MÉNDEZ et al., 1995). É importante observar o tipo de ligação do forro falso 

com a laje estrutural, salienta Pedroso (2007), já que ligações rígidas formam pontes 
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acústicas reduzindo o isolamento enquanto ligações elásticas proporcionam ganho 

em isolamento. 

 

Figura 10 - Redução da transmissão de ruídos de impacto por um forro falso suspenso 

Fonte: Conrad, 2002. 

 

 

O emprego desse método aumenta consideravelmente o isolamento no 

que diz respeito ao ruído aéreo, mas não aumenta o isolamento quanto ao ruído de 

impacto (DE MARCO, 1990).  

Medeiros (2003) realizou ensaios com 14 composições de forro de gesso 

acartonado, dentre elas composições com uma única camada de gesso até forros 

com múltiplas camadas de gesso, com e sem preenchimento da camada de ar com 

material absorvente. Ele conclui que a utilização de forros falsos não apresenta 

desempenho que justificaria seu uso como solução específica para o isolamento de 

ruído de impacto já que sua execução só tem ação isolante significativa contra o 

ruído aéreo, sem conseguir isolar o ruído que se transmite pela vibração das 

paredes tendo em vista que o piso do ambiente de transmissão permanece em 

contato com as placas formando uma grande ponte acústica. O pesquisador ainda 

ressalta que à medida que se acrescentam camadas e material absorvente o custo 
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do sistema aumenta muito, mas sua eficácia quanto ao isolamento do ruído de 

impacto não. 

 

2.8.2. Forrações de pisos 

Esse método se baseia na ideia de que um impacto sobre uma laje de 

concreto encontre primeiramente um anteparo elástico capaz de absorver e 

amortecer a vibração transitória gerada (BRONDANI, 1999). 

O revestimento, ou forração, do piso no ambiente emissor do ruído pode 

ser executado de diversas maneiras e com diversos materiais, dentre essas opções 

temos tapetes, carpetes, borrachas, vinílicos, cortiças, linóleos4, feltros, entre outros. 

No estudo de Conrad (2002) no qual ele compara diversos tipos de 

revestimentos para pisos quanto ao isolamento do ruído de impacto ele chega as 

seguintes conclusões: 

 Nos revestimentos em borracha o isolamento ao ruído de impacto é diretamente 

proporcional à espessura do revestimento; 

 Nos carpetes o isolamento é diretamente proporcional à altura do pêlo, para um 

mesmo padrão de textura; 

 Nos carpetes, com o uso de base isolante, o isolamento se manteve em valores 

muito próximos, de maneira independente à espessura ou tipo de textura do 

carpete. O que leva a conclusão que o isolante por si só é um bom isolante do 

ruído de impacto; 

 Nos pisos laminados de madeira com o uso de tapetes observou-se que o 

isolamento variava com a textura e a espessura do tapete. 

Na Tabela 6 têm-se um resumo dos resultados obtidos por Conrad 

(2002). 
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Tabela 6 - Variação de nível de pressão sonora de impacto em revestimentos de pisos 

Fonte: Conrad, 2002. 

Revestimento de pisos ∆Li (dB) 

Borracha 2,5 a 13,9 

Sintéticos 1,3 a 3,0 

Carpetes 7,6 a 27,7 

Carpetes com base isolante 33,0 a 39,1 

Laminados de madeira + piso flutuante 11,0 

Lam. Madeira + p. flutuante + tapete 22,4 a 30,2 

 

Observa-se que os melhores resultados são os apresentados por tapetes 

e carpetes, porém esses métodos não são muito aceitos por questões culturais e 

sanitárias já que tapetes e carpetes podem contribuir para a origem de doenças 

alérgicas (PEDROSO, 2007). 

 

2.8.3. Pisos flutuantes 

Esse método, que é o foco do presente trabalho, pode apresentar 

desempenho excelente, dependendo do material empregado, além de se adaptar a 

qualquer revestimento de piso (PEDROSO, 2007). Um piso é considerado um piso 

flutuante quando ele se encontra completamente separado da estrutura, ou seja, 

quando se tem um contrapiso apoiado sobre um material elástico sem contato direto 

com nenhuma parte da estrutura tem-se um piso flutuante (PEREYRON, 2008). 

Utiliza-se do conceito massa (contrapiso)-mola (material elástico ou resiliente)-

massa (laje estrutural). 

Esse método tem como ideia principal o isolamento da estrutura às 

vibrações oriundas de impactos no piso e para se obter o melhor desempenho 

possível do piso flutuante é preciso se atentar ao máximo à sua execução de 

maneira a se evitar a formação de uniões rígidas, chamadas de pontes acústicas, 

entre o piso e a estrutura (PEDROSO, 2007). 

O material elástico que é usado para fazer tal separação tem como 

função amortecer o ruído de impacto que em condições normais seria transmitido 
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diretamente do contrapiso para a laje estrutural e pode ser visualizado na Figura 11. 

Este material precisa atender a determinadas características como a resistência 

mecânica, resistência química, resistência à perfuração e resistência à combustão, 

mas, em especial, ele precisa ter resiliência; maior será sua eficiência como isolador 

quanto maior for sua resiliência (PEDROSO, 2007). 

 

Figura 11 - Esquema de uma correta execução de um piso flutuante 

Fonte: Gerges, 1992. 

 

 

Brondani (1999) e Pedroso (2007) em seus respectivos trabalhos 

analisaram diversas composições de pisos flutuantes, comparando diferentes 

materiais elásticos que cumpriam as condições necessárias para o princípio massa-

mola-massa associados a diferentes revestimentos para o piso. O primeiro focou-se 

nos revestimentos cerâmicos e de madeira enquanto o segundo usou porcelanatos e 

laminados de madeira. Os resultados de ambos os trabalhos se encontram 

resumidos na Tabela 7. 

Os dois pesquisadores (BRONDANI, 1999 e PEDROSO, 2007) após 

ensaiar todas essas composições de pisos flutuantes em seus respectivos trabalhos 

constataram que o melhor material a ser utilizado como camada elástica foi a lã de 

vidro, possibilitando ganhos de até 23 dB em relação ao sistema de referência, sem 

o uso de material elástico (NEUBAUER, 2009).  
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Tabela 7 - Nível de pressão sonora de impacto ponderado (dB) em composições com piso cerâmico, madeira, 
porcelanato e laminado de madeira  

 Fonte: Brondani, 1999 e Pedroso, 2007. 

Composição do modelo Lnw (dB) 

Laje + piso cerâmico 73 

Laje + lã de vidro 25 mm + piso cerâmico 49 

Laje + isopor 25 mm + piso cerâmico 55 

Laje + lençol de borracha + piso cerâmico 62 

Laje + piso madeira 67 

Laje + lã de vidro 25 mm + piso madeira 50 

Laje + isopor 25 mm + piso madeira 57 

Laje + lençol de borracha + piso madeira 67 

Laje + porcelanato 73 

Laje + lã de vidro 15 mm + porcelanato 50 

Laje + Ruberflex5 + porcelanato 62 

Laje + polietileno 5 mm + porcelanato 65 

Laje + isopor 25 mm + porcelanato 62 

Laje +laminado de madeira 75 

Laje + lã de vidro 15 mm + laminado de madeira 50 

Laje + Ruberflex + laminado de madeira 67 

Laje + polietileno 5 mm + laminado de madeira 67 

Laje + isopor 25 mm + laminado de madeira 63 

 

2.8.4. Fatores que influenciam o isolamento dos pisos flutuantes 

Segundo Pedroso (2007) observa-se alguns fatores que exercem 

influência sobre o desempenho de um piso flutuante: 

 A natureza da camada elástica ou tipo de material utilizado na camada elástica; 

 A espessura da camada elástica; 

 O carregamento da laje; 

 A espessura da laje. 
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Como constatado anteriormente, tem-se que quanto maior a resiliência do 

material que compõe a camada elástica mais eficiente será seu isolamento ao ruído 

de impacto. Ainda na análise da camada elástica à medida que se aumenta a 

espessura dessa camada diminui-se o fator de rigidez k  e consequentemente 

diminui-se sua frequência de ressonância f , dada pela equação: 

`
                                                                                                          (5) 

Em que: 

m = massa por m² de superfície do piso; 

m` = massa da carga acidental; 

k = fator de rigidez do material resiliente. 

Para frequências inferiores à f  a melhora no isolamento é muito pequena, 

podendo ser até negativa para frequências inferiores muito próximas à f , logo, para 

ter-se um bom isolamento ao ruído de impacto é preciso que a f  seja a menor 

possível evitando assim que se trabalhe com frequências inferiores a f  

(NEUBAUER, 2009). 

Em estudos realizados pela empresa Saint Gobain constatou-se que para 

espessuras entre 5 e 40 mm de lã de rocha ganha-se, em isolamento, 4 dB toda vez 

que se dobra a espessura da camada elástica, na Figura 12, que exemplifica esse 

aumento de isolamento, observa-se que ao dobrar a espessura da camada resiliente 

de 10 mm para 20 mm ganha-se 4 dB em isolamento (BRONDANI, 1999). 

Outra maneira de se reduzir a frequência de ressonância e, 

consequentemente, produzir efeito favorável ao isolamento, mas de forma limitada, é 

o aumento do carregamento da laje m’ (PEDROSO, 2007), exemplificado na Figura 

13. Observando a equação da frequência de ressonância constata-se essa 

possibilidade, já que a frequência de ressonância f0 é inversamente proporcional ao 

carregamento da laje m`, pela equação 5 . 
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Figura 12 - Espessura da camada resiliente 

Fonte: Brondani, 1999. 

 

 

Figura 13 - Carregamento da laje 

Fonte: Brondani, 1999. 

 

 

Por último, tem-se que a própria espessura da laje influencia no 

isolamento acústico, representado na Figura 14. Para cada 1 cm tem-se um ganho 

de, aproximadamente, 1 dB de isolamento (BRONDANI, 1999).  

Fica evidente que uma mesma composição de piso flutuante terá melhor 

desempenho em lajes mais espessas e mais rígidas. 
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Figura 14 - Espessura da laje 

Fonte: Brondani, 1999. 

 

 

2.9. MATERIAIS RESILIENTES 

De acordo com Brondani (1999), os materiais elásticos mais utilizados em 

pisos flutuantes e que são encontrados com maior facilidade no mercado são: 

espuma de polietileno; lã de vidro; borracha com baixa densidade; poliéster e 

poliestireno expandido elastizado (isopor). Além disso, estes materiais resilientes 

devem ter boa resistência mecânica, ter boa resistência química (não decompor-se, 

nem ter suas características alteradas pela umidade), ser incombustível e ser 

elástico, ou seja, ter baixa rigidez dinâmica (MÉNDEZ et al., 1995). 

Os materiais citados são apenas alguns exemplos comerciais desses 

materiais resilientes. No entanto, sistemas não convencionais estão sendo 

estudados e também podem ser usados. Pesquisas demonstram que resíduos como 

a casca de arroz, o pó do pneu (PAZ; SANTOS, 2002), a sola de sapato (HAX, 

2002), a fibra de coco e o aglomerado de cortiça (MORAIS et al., 2009) apresentam 

resultados expressivos, mostrando que poderiam substituir os materiais comerciais. 

Contudo, a adoção dos produtos reciclados ainda necessita de avaliações mais 

profundas, assim como busca por melhorias para a devida inserção no mercado da 

construção civil (CARVALHO, 2009). 

A Tabela 8 apresenta índices de melhora de ruído de impacto para alguns 

materiais resilientes convencionais utilizados em piso flutuante estudados no 

trabalho de Pedroso (2007). Rubberflex é o nome comercial dado para a manta de 
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borracha reciclada aglomerada com cola com espessura de 8,0 mm e Densiflex o 

nome comercial da manta desse mesmo material, mas com espessura de 4,0 mm. 

Isopor IV é um poliestireno expandido com densidade de 27,5 kg/m³, enquanto 

Isofoan, também chamado de isopor VII é um material de composição química 

idêntica ao poliestireno expandido, no entanto com densidade de 32,5 kg/m³. 

Observa-se que a lã de vidro apresenta o melhor resultado dentre os materiais 

convencionais. 

Tabela 8 - Melhora no isolamento do ruído de impacto de materiais convencionais para uso como material 

resiliente no piso flutuante  

Fonte: Pedroso, 2007. 

Material Resiliente Espessura (mm) ∆L (dB) 

Lã de vidro 15 23 

Isopor IV 27,5 11 

Ruberflex 8 11 

Isofoan 25 9 

Manta de Polietileno 15 8 

Densiflex 4 8 

 

2.9.1. Polietileno 

A manta de polietileno consiste em uma espuma leve, de célula fechada, 

com uma estrutura que se assemelha a uma colmeia (Figura 15). O polietileno é um 

polímero pertencente à classe dos termoplásticos (FERRAZ, 2008).  

Figura 15 - Manta de polietileno 

Fonte: Pedroso, 2007. 
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A Tabela 9 mostra as propriedades estruturais da manta de polietileno. 

Essas propriedades, assim como a caracterização do polímero, foram estudadas no 

trabalho de Machado (2003). O módulo de elasticidade da manta de polietileno foi 

dado em função da espessura do contrapiso. Considerou-se que a rigidez da manta 

trabalha numa faixa linear definida pela inclinação do módulo de elasticidade e que 

varia de acordo com a espessura da manta e com a deformação.  

 

Tabela 9 - Propriedades estruturais da manta de polietileno  

Fonte: Machado, 2003. 

Espessura do 

contrapiso 

(m) 

Módulo de 

elasticidade 

(MPa) 

Rigidez da manta (MPa/m) 

Espessura da manta (m) 

0,022 0,010 0,005 

0,02 0,0979 4,45 9,79 19,58 

0,04 0,0957 4,35 9,57 19,14 

0,08 0,0934 4,24 9,34 18,68 

 

2.9.2. Lã de vidro 

A lã de vidro é reconhecida como um excelente isolante térmico (Figura 

16). É um componente formado a partir de sílica e sódio aglomerados por resinas 

sintéticas em alto forno. Devido ao ótimo coeficiente de absorção sonora em função 

da porosidade da lã, a onda entra em contato com a lã e é rapidamente absorvida. 

Sua aplicação é indicada para pisos, forros ou na confecção de paredes duplas, no 

processo construtivo conhecido como massa-mola-massa, substituindo com 

vantagens as paredes monolíticas de alta densidade, dificultando a transmissão dos 

ruídos devido a sua descontinuidade e elasticidade (CATAI et al., 2006).  
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Figura 16 - Lã de vidro 

Fonte: Pedroso, 2007. 

 

 

Além disso, de acordo com Ferraz (2008) a lã de vidro apresenta diversas 

propriedades: incombustível; alta durabilidade; resistência a microrganismos e 

intempéries; dimensionalmente estável, resistência a altas temperaturas; fácil 

aplicabilidade; inquebrável, reduzindo as perdas nas obras; não deteriora as 

superfícies com as quais está em contato; não tem desempenho comprometido 

quando exposto à maresia. 

 

2.9.3. Espuma elastomérica 

Espuma elastomérica é uma espuma do poliuretano poliéster, auto-

extinguível, que possui as seguintes propriedades: tratadas com retardante a chama 

para melhorar sua propriedade quanto a segurança ao fogo; estão protegidas contra 

mofos, fungos e bactérias (Figura 17). É indicada para isolamentos acústicos em 

escritórios, auditórios, salas de treinamento e salas de som. Este tipo de material é 

oferecido no mercado em forma de placas de diversas espessuras e dimensões 

(CATAI et al., 2006).  
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Figura 17 - Espuma elastomérica 

Fonte: Isar, 2014. 

 

2.9.4. EVA 

Por outro lado, pesquisas com materiais alternativos utilizando resíduos 

como Co-Vinil, Acetato, popularmente conhecido como EVA (HAX, 2002), fibra de 

coco (MORAIS et al., 2009) e a casca de arroz (PAZ; SANTOS, 2002) demonstram 

grande potencial no isolamento do ruído de impacto. A Tabela 10 apresenta alguns 

resultados da pesquisa realizada com o uso do resíduo de EVA (HAX, 2002). 

Observa-se a expressividade dos resultados, apesar da necessidade de melhorias 

para alcançar materiais já consagrados no mercado, como a lã de vidro. 

Tabela 10 - Melhora no isolamento do ruído de impacto de misturas com resíduos de EVA para uso material 

resiliente no piso flutuante 

Fonte: Hax, 2002. 

Composição L’nT,w (dB) ∆L’ (dB) 

Laje com contrapiso cerâmico – Referência 69 - 

Resíduo de EVA: Cimento, traço 5:1, granulometria de 
3mm, e=25mm entre a laje e o contrapiso 

55 14 

Resíduo de EVA: Cimento, traço 5:1, granulometria de 
4,5mm, e=25mm entre a laje e o contrapiso 

57 12 

Resíduo de EVA: Cimento, traço 7:1 (70%), granulometria  
de 6mm, e=25mm entre a laje e o contrapiso 

61 8 
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2.9.5. Lã de rocha 

A lã de rocha pode ser aplicada em forros, divisórias, em dutos de ar 

condicionados, em tubulações com baixas, médias e altas temperaturas de 50°C a 

750°C (Figura 18). O mercado brasileiro oferece este material em forma de painéis e 

mantas revestidas ou não, com plástico auto-extinguível, de manta com “Kraft 

aluminizado”, de calhas e mantas com tela metálica para proporcionar maior 

resistência mecânica ao material (CATAI et al., 2006). Conforme Salvador (2001), a 

lã de rocha é composta de fibras originadas de basalto aglomerado com resina 

sintética. As principais características deste material são: isolante acústico; 

isolamento térmico; incomburente; pH neutro; anti-parasita; não corrosivo e 

imputrescível; não nocivo à saúde, mas seu manuseio e aplicação deverá ser feito 

com vestuário e luvas adequadas; não poluente; favorável custo benefício. 

 

Figura 18 - Lã de rocha 

Fonte: Isar, 2014. 

 

 

2.9.6. Fibra de coco 

A fibra de coco misturada ao aglomerado de cortiça expandido apresenta 

excelentes resultados na absorção de ondas de baixa frequência, dificilmente 

alcançados por outros materiais. Ela também apresenta resistência e durabilidade 

cumprindo com as necessidades técnicas exigidas pelo mercado. Além de ser um 

material versátil e indicado para isolamento térmico e acústico, utiliza uma matéria 

prima natural e renovável (CATAI et al., 2006). 
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Dentre os materiais alternativos utilizados, os resultados obtidos com a 

fibra de coco e o aglomerado de cortiça tiveram ótimo desempenho quanto à 

melhora no isolamento do ruído de impacto (MORAIS et al., 2009). A Tabela 11 

apresenta os valores de ∆Lw para materiais alternativos como fibra de coco e o 

aglomerado de cortiça, assim como para alguns materiais convencionais utilizados 

no sistema de pisos flutuantes. A pesquisa de Morais et al. (2009) mostrou que a 

fibra de coco oferece vantagens como material resiliente no isolamento do ruído de 

impacto, superiores em relação aos demais materiais apresentados. Isso evidencia o 

potencial dos resíduos como material alternativo para confecção de pisos flutuantes. 

 

Tabela 11 - Melhora no isolamento do ruído de impacto de composições com os resíduos de fibra de coco e 

aglomerado de cortiça entre outros para o uso como material resiliente no piso flutuante 

Fonte: Morais et al., 2009. 

Material Resiliente Espessura (mm) ∆Lw 

Aglomerado de cortiça negra 30 23 

Fibra de coco em placa 30 34 

Poliestireno 30 20 

Borracha 10 22 

Polietileno 10  22 

  

2.9.7. Vermiculita 

De acordo com Oliveira et al. (2004), a vermiculita é um mineral da família 

das micas (aluminosilicato hidratado de ferro e de magnésio), constituído pela 

superposição de finas lamínulas que ao se submeter a altas temperaturas (cerca de 

1000°C) se expande até vinte vezes do seu volume original, deixando um grande 

vazio em seu interior. 

As principais características deste tipo de material são: baixa densidade 

que varia de 80 até 120kg/m³, baixa condutibilidade, incombustível, insolúvel em 

água, não é tóxico, não abrasivo, inodoro, não se decompõe, deteriora ou apodrece 

(CATAI et al., 2006). Segundo Oliveira (2004) a vermiculita dentro da construção civil 

pode ser aplicada para: enchimento de pisos, isolamento termo-acústico em 
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divisórias, forros, lajes e paredes, corta fogo, câmaras a prova de som, câmaras a 

prova de fogo, rebocos isolantes, etc. 

Em 2010 foi realizado um estudo na Universidade Federal de Santa Maria 

para obter resultados do isolamento ao ruído de impacto, referente às amostras de 

placa de borracha com vermiculita super fina, com espessuras de 5 mm, 10 mm e 15 

mm, realizados no Laboratório de Materiais de Construção Civil- LMCC. 

A avaliação do isolamento ao ruído de impacto, foi realizada na seguinte 

condição: a amostra no formato 1m² sob o piso padrão (contrapiso+porcelanato), na 

câmara para medição do ruído de impacto do laboratório, a qual é composta por 

duas câmaras sobrepostas e separadas por uma laje de concreto armado com 

espessura de 10 cm. Suas paredes são em alvenaria estrutural de blocos cerâmicos 

com espessura de 14 cm, sem reboco em ambos os lados. A porta é de madeira, 

dupla, tendo seus batentes vedados com borracha, proporcionando um bom 

isolamento ao ruído aéreo. A sala geradora de ruído ou câmara superior é o local 

onde o impacto é gerado por uma máquina. Na câmara inferior (receptora), o ruído 

gerado é medido como nível de pressão sonora em quatro posições distintas do 

microfone. Na figura 19 é possível observar uma amostra desse tipo de manta: 

 

Figura 19 - Placa de Borracha com Vermiculita (15mm) 

Fonte: Brasil Minérios 

 

As placas acústicas analisadas apresentaram resultados satisfatórios 

perante os índices L’nT,w solicitados para aprovação da norma 15575:2010 e também 
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em relação à viabilidade econômica, visto que o custo calculado para este produto 

está dentro do preço executado no mercado. Foi concluído, portanto, que o produto 

está pronto para ser comercializado na construção civil. 

 

2.10. TÉCNICAS CONSTRUTIVAS DE LAJES COM PISOS FLUTUANTES 

De acordo com Neubauer (2009), o essencial na execução de um sistema 

de um piso flutuante é evitar que se formem pontes acústicas entre o piso flutuante e 

a laje suporte e também entre o piso e as paredes, além de garantir o máximo de 

estanqueidade possível. A existência de ligação rígida, entre o acabamento do piso 

flutuante e a laje suporte pode ser visualizada na Figura 20. Nesta situação as ondas 

de vibração atravessam o piso flutuante, prejudicando o isolamento de todo o 

sistema. 

 

Figura 20 - Ligação rígida do piso flutuante 

Fonte: Pedroso, 2007. 

 

 

Dessa forma, qualquer elemento pontiagudo que possa furar a manta e 

originar uma ponte acústica deverá ser previamente removido. Pregos e ferragens 

são problemas comuns encontrados, assim como os pontos de massa na laje, 

oriundos da argamassa de assentamento e reboco, Os quais, dependendo do 

momento da execução, podem ser removidos facilmente com um picão.  

Para que haja uma boa execução do piso flutuante é importante que a laje 

suporte tenha sua face superior perfeitamente alisada (PEDROSO, 2007). Além 
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disso, o cuidado maior que deve ser tomado refere-se às bordas da argamassa de 

regularização ou contrapiso e as bordas do revestimento final. Estas não podem 

entrar em contato com as paredes, divisórias ou quaisquer equipamentos que 

possam transmitir vibrações, evitando as ligações rígidas. O material resiliente como 

num sistema de vedação hidráulica deve ter sua borda alguns centímetros acima do 

nível do piso. Os rodapés devem ser cuidadosamente colocados sobre uma junta 

elástica ou ser interpostos com mástique (resina utilizada para vedação elástica de 

juntas estáticas ou com ligeiro movimento), como pode ser observado na Figura 21.  

 

Figura 21 – Forma de execução correta do rodapé interposto com mástique 

Fonte: Litwinczik, 2012. 

 

 

Pode-se observar pelo trabalho de Brondani (1999) que ao separar 

ambientes através de uma parede, por exemplo o sistema de piso flutuante deve ser 

interrompido no limite da parede, impedindo o cobrimento total da laje pela camada 

resiliente (figura 22). 
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Figura 22 - Colocação da camada resiliente entre parede: (A) forma incorreta de colocação; e (B) forma correta 

de colocação 

Fonte: Brondani, 1999.  

 

 

Nas passagens com ou sem porta, o piso flutuante deve ser interrompido 

com uma junta elástica, devidamente protegida com um acabamento na sua parte 

superior, no espaço entre pisos contíguos (Figura 23). 

 

Figura 23 - Colocação da camada resiliente em vãos 

Fonte: Brondani, 1999. 

 

 

Não devem ser deixados espaços entre uma porção e outra do material 

resiliente ao serem feitas eventuais emendas. Na Figura 24 é mostrado como estas 

devem ser feitas, para evitar a ligação rígida entre o piso flutuante e a laje. O 
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material resiliente deve ser aplicado sem espaçamento, visando a homogeneidade e 

continuidade (PEDROSO, 2007). 

Figura 24 - Emendas no material elástico: (A) Faixas de material resiliente unidas por fita adesiva; e (B) faixas de 
material resiliente unidas por sobreposição 

Fonte: Brondani,1999. 

 

 

Para Brondani (1999), no caso de canalizações na laje suporte, deve-se 

evitar interrupções ou quebras na camada de material resiliente. As canalizações 

precisam estar inseridas na própria laje, ou devem ser regularizadas com argamassa 

anteriormente à colocação do material resiliente, que deve ser colocado sobre a 

canalização, como mostrado na Figura 25. 

Figura 25 - Aplicação da camada resiliente sobre canalizações: (A) Forma correta de execução; e (B) Forma 
incorreta de execução 

Fonte: Brondani, 1999. 
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Por fim, as canalizações que cruzam o piso flutuante devem ser 

recobertas com algum material elástico no trecho em que está em contato com a 

laje, como mostra a Figura 26. 

 

Figura 26 - Canalizações verticiais revestidas por material elástico 

Fonte: Litwinczik, 2012. 
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3. ESTUDOS DE CASOS 

 

No presente capítulo serão apresentados os estudos de casos realizados 

em duas obras de Goiânia e em uma de Brasília, com a descrição das técnicas 

construtivas do piso flutuante acompanhadas em cada uma delas pelos próprios 

autores, estando as três obras ainda em fase de construção no período de visitas. 

Dentre as formas de coleta de dados empregadas estão um acervo de fotos 

realizadas em campo, informações obtidas nos contatos com os encarregados pelo 

serviço e com os engenheiros das respectivas obras. As técnicas de execução do 

piso flutuante acompanhadas permitem um confronto com as boas práticas 

construtivas e as recomendações necessárias para um melhor desempenho e 

eficácia do sistema de isolamento, sendo expostas ainda as manifestações 

patológicas encontradas e uma análise dos métodos e materiais utilizados na sua 

execução. 

 

3.1. ESTUDO DE CASO I  

O primeiro estudo de caso foi realizado em uma obra de Goiânia, de 

responsabilidade de uma construtora renomada e de importante atuação no 

mercado da região, esta apresenta mais de trinta anos de trajetória, efetuando 

grandes obras públicas e com cerca de 20 anos de atuação na construção de 

edifícios residenciais. O empreendimento visitado constitui-se em um edifício 

residencial com duas torres, trinta e três pavimentos, apresentando apartamentos de 

três quartos e com mais de 90 m² de área privativa, sendo considerado um projeto 

de médio padrão. 

Nesse estudo de caso foi analisada a execução de um sistema de piso 

flutuante como forma de se atenuar o ruído de impacto da laje maciça, entretanto o 

uso do material resiliente foi feito apenas na cobertura do edifício, devido ao seu uso 

como área comum e como forma de reduzir o incômodo gerado nos apartamentos 

de baixo. A manta empregada foi de polietileno expandido com espessura de 8 mm, 
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sendo a laje, em projeto, de concreto armado e com espessura mínima de 10 cm. As 

paredes dos cômodos tratados com a manta são de alvenaria em blocos cerâmicos 

(9 x 19 x 19 cm), sendo seu assentamento executado em meia vez e o acabamento 

utilizado nos tetos dos cômodos imediatamente abaixo da cobertura é de forro de 

gesso em placa com 3 cm de espessura. 

 

3.1.1. Descrição do procedimento de execução do piso flutuante 

O procedimento de execução do sistema iniciou-se com uma limpeza da 

área a ser revestida com a manta, e com a abertura das bobinas do material, que 

foram dispostas sem sobreposição e unidas nas junções com fita adesiva de 

empacotar (comum), evitando-se assim o vazamento de argamassa entre as frestas 

(Figura 27).  

 

Figura 27 - Detalhe da união das junções da manta de polietileno com fita adesiva 

 

 

As taliscas de nível do contrapiso foram realizadas anteriormente a 

colocação da manta e, por esta razão foram feitos recortes na manta para aplica-la, 

conforme o detalhe da Figura 28, além disso, nos encontros com a parede não se 

efetuou a subida do material resiliente acima do nível do piso (Figura 29). 
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O contrapiso empregado foi reforçado com a disposição de uma tela de 

aço eletrossoldada, com abertura da malha de 15 cm x 15 cm, aço CA 60 e diâmetro 

de 3,4 mm. A tela apoiou-se diretamente sobre a manta (Figura 29), evitando-se o 

cobrimento das taliscas por esta. O procedimento utilizado após a aplicação das 

telas foi o tradicional de argamassa farofa com espessura de 6 cm aproximadamente 

e traço definido pela Tabela 12. 

Figura 28 - Detalhe da execução das taliscas. 

 

 

Tabela 12 - Traço da argamassa farofa de contrapiso (padiolas de 82 litros) 

Material Quantidade 

Cimento AC II 1 saco (50 kg) 

Areia Média 2 padiolas 

 

Figura 29 - Armação do contrapiso. 
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3.1.2. Análise crítica da execução 

Compreendendo-se os mecanismos de transmissão e propagação do 

ruído de impacto na estrutura de um material e a função do material elástico 

(resiliente) utilizado na execução de um sistema de piso flutuante, de isolar e 

absorver as vibrações provenientes do impacto sobre o piso, percebe-se que a ideia 

principal na disposição da manta acústica é a de se impedir o contato direto entre o 

contrapiso e a estrutura (laje, vigas e pilares) e as paredes do edifício. Desta 

maneira, evita-se que as vibrações encontrem um caminho apto para a sua 

propagação, ou seja, evita-se a formação de pontes acústicas.  

Analisa-se assim, nesse estudo de caso, que teria sido muito importante 

subir a manta acústica no encontro com as paredes, deixando-se uma borda acima 

do nível do contrapiso executado e que impediria sua comunicação com a estrutura. 

Ressalta-se também que o recorte realizado na manta para o posicionamento das 

taliscas provoca o fenômeno de ponte acústica descrito, devendo-se, portanto, 

efetuá-las sobre o próprio material resiliente, evitando o contato direto do piso com a 

laje. 

Verifica-se ainda na obra que o contrapiso foi estruturado com uma tela 

eletrossoldada. A recomendação dessa armação e a espessura mínima que será 

utilizada de argamassa dependem da intensidade da compressão que sofre o 

material resiliente interposto, pois quanto maior for essa compressão maior será o 

esforço de tração a que estará sujeito o contrapiso (Barros; Bernardes; Nakamura, 

2010). Na tabela 13 são mostradas algumas dessas recomendações de acordo com 

a compressibilidade da camada de isolamento utilizada.  
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Tabela 13 - Armadura e espessura mínima de contrapiso recomendadas para piso flutuante 

Fonte: Barros; Bernardes; Nakamura, 2010. 

Camada de isolamento  Contrapiso 

Classe de compressibilidade 
Espessura mínima 

(mm) 
Características da armadura 

Espessura ≤ 3 mm, desconsiderada a 
compressibilidade 

30  0,9x0,9 / 50x50 (220 g/m²) 

40  Possível sem armadura 

Espessura ≤ 3 mm e compressibilidade ≤ 0,5 
mm 

40  0,9x0,9 / 50x50 (220 g/m²) 

50  Possível sem armadura 

0,5 < compressibilidade ≤ 3 mm 
40  0,9x0,9 / 50x50 (220 g/m²) 

50  Possível sem armadura 

3 < compressibilidade ≤ 12 mm 
40  1,4x1,8 / 100x100 (335 g/m³) 

50  0,9x0,9 / 50x50 (220 g/m²) 

 

Outro aspecto que deve ser observado é a posição da tela de reforço 

dentro do contrapiso. Carasek et al. (2014) recomendam que a tela deve estar 

posicionada na metade da espessura para a qual o contrapiso foi projetado (Figura 

30) e que a espessura mínima de um de contrapiso flutuante é de 5 cm. Para 

garantir o correto posicionamento da tela eletrossoldada e evitar o contato desta 

com os outros componentes do sistema, deve-se utilizar espaçadores (Figura 31). 

No caso da obra em questão, não foram usados espaçadores, ficando a tela apoiada 

diretamente sobre a manta. Da forma como foi colocada a tela nessa obra, acredita-

se que ela terá uma contribuição muito pequena para evitar a fissuração do 

contrapiso.  

Figura 30 - Ilustração das camadas do contrapiso com manta acústica e tela 

Fonte: Carasek et al., 2014. 
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Figura 31 - Espaçadores para evitar contato da tela com os demais componentes do sistema 

Fonte: Revista Téchne, 2014. 

   

3.2. ESTUDO DE CASO II 

O segundo estudo de caso foi feito em uma obra também de Goiânia, 

executada por uma grande construtora, já consolidada no mercado e com quase 20 

anos de atuação em diversos segmentos como shoppings centers, usinas 

hidrelétricas e edifícios comerciais e residenciais. A obra consiste em uma torre 

única com mais de 4.000 m² de terreno, e de apartamentos de quatro suítes, com 

mais de 260 m² cada unidade, sendo considerado um projeto de alto padrão. 

O método aplicado para o isolamento acústico do ruído de impacto da 

obra em questão também foi o sistema de piso flutuante, o material resiliente (manta 

acústica) escolhido para interpor o contrapiso, e seu revestimento final, da estrutura 

do edifício foi de borracha processada, na espessura de 8 mm. O sistema foi 

utilizado principalmente nos dormitórios dos apartamentos, sendo a laje, em projeto, 

maciça de concreto armado e com espessura mínima de 15 cm. As paredes dos 

cômodos tratados com a manta são de alvenaria em blocos cerâmicos (9 cm x 19 

cm x 19 cm), sendo seu assentamento executado em meia vez nas paredes internas 

e em uma vez nas paredes externas (fachada), o seu revestimento utilizado é o de 

massa PVA sobre o reboco. 
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3.2.1. Descrição do procedimento de execução do piso flutuante e análises 

visuais após a execução 

A laje foi inicialmente limpa, realizando-se a correção de imperfeições 

acentuadas para a disposição da manta, esta foi posta sobre a laje sem que se 

efetuasse uma sobreposição de bordas entre as emendas ou uma união das junções 

com fita adesiva. O posicionamento das taliscas foi feito sobre o próprio material 

resiliente, conforme ilustrado na Figura 32.  

 

Figura 32 - Disposição da manta e posicionamento das taliscas 

 

 

Posteriormente ao posicionamento das taliscas foi colocada uma lona 

plástica por cima da manta (Figura 33), sendo realizada também a subida da 

camada resiliente nos encontros com as paredes, deixando-se uma borda de 2 a 3 

cm acima do nível previsto para o piso, nesses encontros o sistema foi apoiado em 

uma peça de isopor, sendo recortados os excessos na altura após a execução do 

contrapiso (Figura 34). 
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Figura 33 - Disposição da lona sobre a manta 

 

Nos cantos em que os ângulos formados pelas paredes ou pilares são 

maiores que 180º foram dispostas telas galvanizadas sobre a lona e por fim o 

contrapiso foi executado de duas maneiras distintas no edifício, na primeira delas 

utilizou-se a argamassa autonivelante em alguns ambientes, enquanto em outros o 

contrapiso feito foi com o mesmo processo de argamassa farofa do contrapiso 

tradicional (Figura 34). Os contrapisos executados na obra, tanto com argamassa 

autonivelante como com argamassa farofa, têm espessuras entre 6 cm e 8 cm e 

seus traços definidos nas Tabelas 14 e 15 respectivamente.  

 

Tabela 14 - Traço do Contrapiso Autonivelante fornecido 

Material Quantidade (Kg/m³) 

Cimento CP V 350 

Areia Natural 775 

Areia Artificial 775 

Aditivo Polifuncional 2,3 (lts) 

Água 230 

 

Tabela 15 - Traço da argamassa farofa de contrapiso (padiolas de 54 litros) 

Material Quantidade 

Cimento CP II Z 1 saco (50 kg) 

Areia Média 2 padiolas 
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Nos ambientes em que foi utilizado o contrapiso autonivelante observou-

se a ocorrência de uma grande quantidade de fissuras, sendo que os principais tipos 

se concentraram nos encontros entre o piso flutuante e a parede (Figura 35), 

próximos aos pilares do edifício (Figura 36) e nos cantos e quinas das paredes de 

alvenaria (Figura 37). 

Figura 34 - Execução do contrapiso com argamassa “farofa” 

 

 

Figura 35 - Fissura no encontro com a parede 
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Figura 36 - Fissura próxima ao pilar. 

  

 

Figura 37 - Fissura no canto da parede. 

 

 

O contrapiso autonivelante apresentou também a penetração de 

argamassa, em alguns pontos, entre a lona e o material resiliente nos encontros das 

paredes (Figura 38). 

Figura 38 - Penetração de argamassa entre a manta e a lona. 
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3.2.2. Análise crítica 

Observa-se nesse segundo estudo de caso que não foi feita a 

sobreposição da manta acústica nas bordas entre as emendas. Isto se opõe a 

recomendação do próprio fabricante da manta, que recomenda um transpasse de no 

mínimo 5 cm entre as faixas. Por outro lado, percebe-se que a subida do material 

resiliente no encontro com as paredes, deixando-se uma borda acima do nível do 

contrapiso, e a execução das taliscas sobre a manta evitam o contato do contrapiso 

com elementos rígidos da estrutura, promovendo um melhor desempenho do 

sistema. 

O uso da lona entre a manta e a argamassa impede aderência desta 

naquela, sendo que o isopor empregado no encontro com as paredes permite uma 

maior movimentação (trabalho) do sistema de piso flutuante. Chama-se a atenção, 

porém, para a grande quantidade de fissuras verificadas na obra ainda sim, as quais 

poderiam ser evitadas com a aplicação de reforço no contrapiso por uma tela de aço 

eletrossoldada ou por adição de fibras na argamassa. 

 

3.3.  ESTUDO DE CASO III 

O terceiro estudo de caso foi feito em uma obra localizada em Brasília, 

executada por uma grande construtora, já consolidada no mercado e com 38 anos 

de atuação e mais de 100 empreendimentos realizados. A obra está localizada num 

terreno de 1.800 m² e consiste em uma torre única de 15 pavimentos com 9 

unidades por pavimento, cada unidade tem aproximadamente 60 m², sendo 

considerado um empreendimento de baixo padrão. 

A obra analisada para o terceiro estudo de caso não empregou ainda 

nenhum método para isolamento acústico do ruído de impacto, mas realizou um 

estudo com três composições de pisos flutuantes diferentes executadas em um 

cômodo cada a fim de realizar ensaios e avaliar cada composição. As mantas 

escolhidas foram de polietileno expandido com espessura de 5 mm e de borracha 

reciclada com espessuras de 5 e 8 mm. A laje estrutural possui 10 cm, as paredes 

dos cômodos que receberam as composições foram construídas com blocos de 
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concreto cujas dimensões variam conforme o projeto de paginação da alvenaria, 

mas a espessura das paredes é constante e igual a 20 cm, as paredes receberam 

revestimento de massa PVA sobre o reboco e o revestimento do teto dos pisos 

imediatamente inferiores aos pisos com manta é de gesso corrido diretamente na 

laje estrutural. 

 

3.3.1. Descrição do procedimento de execução do piso flutuante e análises 

visuais após a execução 

A primeira composição consiste no uso de uma manta de polietileno 

expandido com espessura de 5 mm instalada sobre a laje estrutural e coberta por 

contrapiso de aproximadamente 3 cm de espessura, com traço de 1:3 (1 parte de 

cimento para 3 partes de areia). Não foi utilizado nenhum reforço, como por 

exemplo, tela de aço, no contrapiso (Figura 39). 

 

Figura 39 - Cômodo executado com a primeira composição. 

 

 

O processo construtivo desse piso flutuante consistiu em desenrolar a 

manta sobre a laje estrutural de forma que a manta cobrisse todo o piso do cômodo 

e subisse alguns centímetros nas paredes já rebocadas, executar o taliscamento 
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sobre a manta e, por fim, o contrapiso diretamente sobre a manta. Na junta entre 

dois rolos de manta foi usado de um traspasse entre as folhas de manta, como 

observado na Figura 40. 

 

Figura 40 - Sobreposição das folhas de manta. 

 

 

Como o piso flutuante só foi executado no quarto e não houve uma 

preocupação em executar qualquer forma de junta que evitaria uma fissuração na 

região da porta, na interface entre o piso flutuante e o piso convencional, observou-

se a formação dessa fissura de maneira evidente exatamente sobre o limite da 

manta (Figura 41). 

Outra patologia ocorreu no canto do cômodo, como observa-se na Figura 

40, onde nota-se que o canto do contrapiso rígido se fissurou devido ao excesso de 

movimento gerado pela deformação do material resiliente. 
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Figura 41 - Fissura na porta na primeira composição. 

 

 

Figura 42 - Fissura no canto do cômodo 

 

 

A segunda composição testada nessa obra é bastante similar à primeira: 

foi usada uma manta sobre a laje estrutural e executado o contrapiso de 3 cm de 

espessura diretamente sobre a manta, mas nessa composição a manta utilizada é 

de borracha reciclada com espessura de 8 mm e 600 kg/m³ (Figura 43). Novamente, 

nenhum reforço foi aplicado ao contrapiso. 
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Figura 43 - Cômodo executado com a segunda composição 

 

 

Quanto ao processo executivo, a única diferença dessa composição para 

a primeira é que nessa não há trespasse (sobreposição) entre as folhas de manta, 

que foram simplesmente encostadas e uma fita adesiva foi usada para uni-las. 

Novamente houve a formação de fissura na região da porta onde há 

interface entre o piso flutuante e o piso convencional (Figura 44). 

 

Figura 44 - Fissura na porta na segunda composição 
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A terceira e última composição testada é aquela que mais se difere das 

demais, pois foi usada uma manta sobre o contrapiso, o qual fora executado 

diretamente sobre a laje estrutural; a manta foi fixada a este contrapiso pela ação de 

uma cola de poliuretano, e, por fim, executado o revestimento do piso sobre a 

manta. A manta utilizada, como a da segunda composição, é de borracha reciclada, 

mas com espessura de 5 mm e densidade de 700 kg/m³.  

O processo construtivo dessa composição consiste em preparar a cola, 

misturando seus dois componentes (esta cola foi desenvolvida pelo fabricante 

especificamente para esse tipo de manta) e depois espalhá-la sobre o contrapiso; 

este procedimento deve ser feito por etapas e de acordo com a posição das folhas 

da manta, já que, após preparada, a cola deve receber a manta sobre ela em, no 

máximo, 30 minutos. Em seguida, deve-se desenrolar a manta sobre a cola, após 

seca a cola aplicar uma fina camada de argamassa colante AC-III, de 

aproximadamente 2 mm de espessura, sobre a manta e após 24 horas assentar o 

piso sobre essa camada com o uso de argamassa colante AC I. Nas Figuras 45 a 48 

podem ser observadas algumas etapas dessa instalação. 

 

Figura 45 - Preparo das folhas de manta 
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Figura 46 - Preparo da cola de PU. (A) adicionando os dois componentes, (B) misturando os componentes e (C) 

mistura pronta. 

 

 

A superfície do contrapiso deve ser limpa, é importante retirar toda a 

poeira, antes de receber a cola.  

 

Figura 47 - Aplicação da cola sobre o contrapiso. 

 

 

Nessa composição não houve o uso de fita adesiva ou de trespasse 

(sobreposição) entre as folhas de manta, elas são simplesmente encostadas quando 

coladas ao contrapiso (Figura 49). 

 

 

C B A 
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Figura 48 - Aplicação da manta sobre a cola. 

 

 

Figura 49 - Detalhe da união entre folhas de manta. 

 

 

3.3.2. Análise crítica 

Observados os processos executivos das três composições deste estudo 

de caso percebe-se que a não execução de algum mecanismo que isole a região do 

piso flutuante da região de piso convencional certamente acarretará perda de 
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desempenho já que se forma uma grande ponte acústica devido ao fato de não 

haver real descontinuidade entre o piso que receberá o impacto e o contrapiso da 

região sem manta que transmitirá o ruído diretamente a laje estrutural, esse mesmo 

equívoco gerou a patologia da fissura que pode prejudicar o próprio acabamento do 

piso na primeira e na segunda composição.  

Conclui-se, também, que a primeira e segunda composição se 

executadas em todo o apartamento e não só num cômodo pequeno muito 

provavelmente acarretariam na formação de diversas fissuras já que o contrapiso 

empregado é muito fino, apenas 3 cm, e não é reforçado com tela, em desacordo 

com todas as instruções de instalação de fabricantes de manta pesquisadas que 

aconselham contrapiso reforçado com tela e de espessura mínima de 4 a 5 cm.  

Vale ainda comentar que dentre as obras estudadas a obra referente ao 

terceiro estudo de caso foi a única a se atentar ao detalhe de instalar a manta 

acústica após a finalização do reboco das paredes, evitando qualquer encontro entre 

o contrapiso e o reboco de forma a verdadeiramente isolar o revestimento do piso e 

o contrapiso da estrutura do prédio. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O conforto acústico é cada vez mais buscado na indústria da construção 

civil, não só influenciado por constantes reclamações de usuários, mas também pela 

concretização de parâmetros de atendimento impostos na norma de desempenho 

ABNT - NBR 15575 – 3: 2013. Dentre as várias alternativas expostas para 

solucionar a atenuação do ruído de impacto, o piso flutuante apresentou-se como 

importante opção ao resolver o problema sonoro ainda na fase de projeto do edifício,  

sem restringir a escolha do acabamento do piso. 

Observando os três estudos de caso realizados, nota-se que há um 

esforço por parte das construtoras em definir um método construtivo, viável e 

eficiente, que atenda às exigências da norma de desempenho, porém, ainda estão 

sendo cometidos alguns equívocos. Os quais podem ser de duas naturezas: aqueles 

que prejudicam o desempenho do sistema como isolante acústico e aqueles que 

afetam a execução do acabamento do piso. 

Como exemplo de falhas de execução identificados nas obras visitadas 

que podem afetar o desempenho acústico, devido a formação de pontes acústicas, 

podem ser citados: 

 os recortes da manta para taliscamento; 

 a não instalação da manta entre o contrapiso e a parede; 

 o uso de manta danificada; 

 a não execução de uma medida que mantenha a camada resiliente 

contínua, como o uso de fita adesiva ou trespasse de mantas; 

 a execução do piso flutuante antecedendo a execução do reboco das 

paredes sem implementar uma medida que separe o contrapiso do reboco 

que será executado. 

Já quanto a outros problemas causados pela execução inadequada desses 

novos sistemas, que prejudicam a boa execução do acabamento do piso ou acabam 

gerando muito retrabalho, podem ser citados: 
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 a não utilização de reforço no contrapiso, o que acarreta a formação de 

fissuras no contrapiso ou até mesmo fissuras no revestimento cerâmico 

aplicado sobre ele; 

 a execução de contrapiso muito fino que também acarreta a formação de 

fissuras. 

Desta forma, percebe-se a grande importância do tema estudado e a 

necessidade dos engenheiros dominarem os novos conceitos bem como as técnicas 

construtivas capazes de proporcionar isolamento acústico às lajes de um edifício de 

múltiplos pavimentos, das quais o piso flutuante se mostra uma ótima opção, de 

forma a serem capazes de projetar e executar soluções adequadas ao atendimento 

da NBR 15575 (ABNT, 2013). 
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