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RESUMO 
 
 
A norma de desempenho ABNT NBR 15 575 entrou em vigor em 19 de julho de 2013, 
definindo critérios e parâmetros de avaliação para edificações habitacionais quanto a seis 
partes principais: requisitos gerais (Parte 1), requisitos para os sistemas estruturais (Parte 
2), requisitos para os sistemas de pisos (Parte 3), requisitos para os sistemas de vedações 
verticais internas e externas – SVVIE (Parte 4), requisitos para os sistemas de coberturas 
(Parte 5) e requisitos para os sistemas hidrossanitários (Parte 6). Neste trabalho, foi 
estudado o desempenho acústico propiciado pelos sistemas de vedações verticais internas, 
tendo em vista a parte 4 da ABNT NBR 15 575. Inicialmente, foi feita uma ampla abordagem 
dos conceitos relativos à acústica. Em seguida, foram descritos os métodos de ensaio 
estipulados pela norma de desempenho e definidos a partir das ISO 140-4 e ISO 717-1, 
como forma de explicar e justificar os procedimentos adotados na pesquisa de campo. Feito 
isso, o trabalho passou a tratar da pesquisa de campo propriamente dita. Por meio dela, foi 
medido o isolamento sonoro contra ruído aéreo correspondente a quatro sistemas 
construtivos: alvenaria de blocos cerâmicos com 9 cm de espessura (Sistema 1), alvenaria 
de blocos de concreto com 9 cm de espessura (Sistema 2), alvenaria de blocos de concreto 
com 11,5 cm de espessura (Sistema 3) e alvenaria de blocos de concreto com 14 cm de 
espessura (Sistema 4). Os resultados obtidos foram analisados, discutidos e comparados 
tanto entre si quanto em relação a resultados de laboratório que já constavam da literatura. 
Em ordem crescente, os melhores desempenhos foram: Sistema 1, Sistema 2, Sistema 3 e 
Sistema 4.  Os resultados estiveram dentro do esperado. Entretanto, foi notável a 
proximidade em relação aos resultados de laboratório, o que pôde ser explicado em função 
do rigor executivo adotado em cada sistema e das condições adequadas do ambiente de 
ensaio. Além disso, foi observada uma adequação à Norma de Desempenho, de modo 
geral, relativamente baixa. Concluiu-se que é importante encontrar novos materiais e 
métodos executivos para se atingir mais facilmente os critérios estabelecidos. 
 
Palavras-chave: Norma de desempenho. Desempenho acústico. Edificação habitacional. 
Sistema de vedação vertical interna. Ruído aéreo. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

 

O Capítulo 1, conforme indica seu título, introduz o trabalho realizado, 

contextualizando o tema abordado e definindo sua importância. Além disso, são 

estabelecidos os objetivos almejados com o seu desenvolvimento. 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA E JUSTIFICATIVA 

Os primeiros textos de normalização referentes ao desempenho 

habitacional no Brasil foram construídos ainda na década passada. As normas 

estabelecidas entrariam em vigor em março de 2010, mas certas exigências 

ultrapassavam a capacidade econômica e tecnológica do país. 

Há cerca de dois anos, então, a Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT), atendendo à solicitação da Câmara Brasileira da Indústria da 

Construção (CBIC), revisou as normas de desempenho originalmente criadas e 

elaborou a ABNT NBR 15 575 “Edificações Habitacionais – Desempenho”. 

Em vigor desde 19 de julho de 2013, a norma supracitada representa um 

significativo avanço tecnológico para o setor da indústria da construção brasileira. 

Qualquer evolução que busque a excelência como fim deve, primordialmente, 

passar pela definição de critérios claros e precisos de avaliação da qualidade. Nesse 

sentido, a ABNT NBR 15 575 se configura como um passo notório e fundamental 

para a modernização da construção civil em nosso país (CBIC, 2013). 

A norma de desempenho referida é composta por seis partes. Cada uma 

apresenta uma série de subdivisões nas quais são tratados diferentes aspectos do 

desempenho habitacional. Ao longo deste trabalho, será estudado especificamente o 

desempenho acústico. Embora tal tema se faça presente em quase todas as partes 

da NBR 15 575 sob as devidas abordagens que lhe cabem, o foco adotado será a 

“Parte 4: Requisitos para os sistemas de vedações verticais internas e externas – 

SVVIE”, excluindo-se as vedações externas. 

Cabe, assim, o questionamento: por que “desempenho acústico”?
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Desde a Antiguidade Clássica, a arquitetura tem utilizado preceitos da 

acústica de modo a garantir uma perfeita adequação entre as obras e seus 

respectivos fins. Os gregos, por exemplo, faziam uso de terrenos inclinados como 

aliados na construção de seus teatros, localizando a cávea – trecho semicircular 

destinado à plateia – na parte de relevo mais elevado, e a orquestra e o palco no 

espaço logo abaixo, conforme ilustra a Figura 1.1: 

Figura 1.1 – Representação das partes componentes do teatro grego (SOUZA, 2012) 

 

A distribuição semicircular dos espectadores e o seu posicionamento em 

fileiras de alturas crescentes, além de aproveitar a topografia oferecida, otimizavam 

a captação sonora das representações teatrais pelo público. 

Já na Idade Média, o desenvolvimento arquitetônico teve sua 

representação máxima com as igrejas erguidas mediante a utilização de pedras e 

alvenaria – materiais de expressiva reflexão acústica. 

A cúpula – símbolo da influência bizantina – e o arco ogival – marco da 

arquitetura gótica – também devem ser lembrados como exemplos de estruturas 

cuja utilização está intrinsecamente ligada às suas funções sonoras. Ambos 

constituem recursos da arquitetura capazes de gerar focalização acústica, ilustrada 

nas figuras a seguir: 
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Figura 1.2 – Focalização acústica gerada pelo artifício da cúpula (SOUZA, 2012) 

 

Figura 1.3 – O arco ogival como recurso sonoro (SOUZA, 2012) 

 

Acústica e arquitetura tiveram seus caminhos cruzados em diversos 

outros momentos da história. Entretanto, apenas a partir de meados do século XX o 

estudo acústico recebeu caráter científico. Foi Wallace C. Sabine quem primeiro 

relacionou o tempo de reverberação, materiais e volume do ambiente, contribuindo 

expressivamente para alavancar o desenvolvimento dos princípios acústicos. 

Nos últimos anos, pode-se dizer que a qualidade acústica foi 

frequentemente subvalorizada em detrimento de fatores econômicos. A necessidade 

de rapidez na execução aliada à busca pela redução dos custos foi preponderante 

para o desenvolvimento da indústria da construção brasileira. Restou ao 

desempenho acústico, portanto, ceder seu espaço e tornar-se, muitas vezes, um 

atributo cuja excelência não era atingida sequer em obras de alto padrão. 
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Paradoxalmente, o isolamento sonoro nunca se fez tão necessário. Com 

espaços urbanos cada vez mais aglomerados e marcados por uma frota crescente 

de veículos automotivos, as distâncias se reduzem e os ruídos se configuram como 

um grave e moderno problema ambiental. 

A ABNT NBR 15 575, ao definir e explicitar critérios mínimos de 

desempenho acústico, nada mais é que uma resposta à necessidade patente de 

controlar e aprimorar a qualidade sonora das edificações. 

Além do desenvolvimento de técnicas e tecnologias capazes de garantir 

agilidade na execução de obras, cabe à indústria da construção se atentar ao 

conforto propiciado aos usuários de seus produtos. E, mais do que nunca, este é o 

momento de identificar o isolamento sonoro como requisito indispensável à 

qualidade de vida associada às edificações habitacionais. 

Vale ressaltar, ainda, a importância que a norma de desempenho em 

questão pode ter para as construtoras civis. A ABNT NBR 15 575, ao definir os 

parâmetros de adequação, também determina três possíveis classificações de 

desempenho: mínimo, intermediário e superior. As construtoras que se atentarem 

aos padrões estabelecidos e forem capazes de cumpri-los ou superá-los serão, 

assim, devidamente reconhecidas e terão em suas mãos um significativo 

instrumento de marketing. Por outro lado, a obra que não atingir os parâmetros 

mínimos poderá ocasionar ações judiciais e suas correspondentes sanções legais 

contra a construtora responsável. 

Estudar, analisar e, se possível, empreender novos materiais e métodos 

de garantir um desempenho acústico adequado é, portanto, um trabalho cujos 

resultados terão consequências bastante relevantes ao presente e futuro do setor da 

construção civil nacional. 

1.2 OBJETIVOS 

O trabalho que se segue possui os seguintes objetivos: 



 
Desempenho acústico segundo a norma de desempenho ABNT NBR 15 575 17 

 J. M. S. REZENDE, J. C. G. M. FILHO, N. L. F. NASCIMENTO Capítulo 1 

 

 Discorrer sobre o tema “Acústica”, de modo a apresentar as 

informações necessárias à pesquisa de campo desenvolvida e 

gerar uma base de conhecimento ampla capaz de auxiliar àqueles 

que buscarem informações gerais sobre o assunto; 

 Apresentar as orientações das normas ISO 140-4 e ISO 717-1, 

gerando o embasamento teórico necessário aos procedimentos 

realizados durante a pesquisa de campo; 

 Apresentar os requisitos, critérios e métodos de avaliação da ABNT 

NBR 15 575 quanto ao desempenho acústico de sistemas de 

vedações verticais internas em edificações habitacionais; 

 Realizar uma pesquisa de campo pela qual será medido o 

isolamento sonoro ao ruído aéreo propiciado por quatro sistemas 

construtivos diferentes; 

 Comparar os resultados obtidos a partir da pesquisa de campo em 

relação a parâmetros de laboratório da literatura e à luz da ABNT 

NBR 15 575. 
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CAPÍTULO 2 

REVISÃO DA LITERATURA 

 

O capítulo que se segue tem por objetivo a realização de uma revisão 

geral da literatura referente ao tema estudado, apresentando o embasamento teórico 

necessário à compreensão da pesquisa de campo desenvolvida. 

2.1 ACÚSTICA 

Sinteticamente, pode-se definir acústica como a ciência que visa ao 

estudo de sons e ondas sonoras (PAIXÃO, 2002). 

Bistafa (2011) conceitua a Acústica como a ciência do som, incluindo sua 

geração, transmissão e efeitos. A abrangência desta ciência é tamanha que 

contempla áreas de estudo desde a engenharia e geociências até biociências e 

artes, como indica a Figura 2.1: 

Figura 2.1 – Os diferentes setores dos estudos acústicos (BISTAFA, 2011) 
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Antes de analisar o desempenho acústico de sistemas específicos de 

vedação vertical interna, proposta essencial deste trabalho, é necessário um 

embasamento teórico no quesito “Acústica”. As maneiras como os fenômenos 

tratados por esta Ciência ocorrem e influenciam os SVVI são tratadas nos subtítulos 

a seguir. 

2.1.1 Conceitos Físicos da Acústica 

O tópico em questão será subdividido em uma série de subtítulos, a fim 

de melhor definir cada conceito acústico apresentado. 

2.1.1.1 Som 

Segundo Silva (2005), há dois conceitos envolvidos na palavra “som”: o 

som vibração, perturbação física, que percorre um meio de propagação, e o som 

sensação sonora, psicofisiológica, captado pelo ouvido. Para atingir o pavilhão 

auricular, o som necessita de um meio de propagação provido de inércia e de 

elasticidade. 

Segundo Paixão (2002), o som é uma forma de energia transmitida pelas 

sucessivas colisões das moléculas de um meio, representando uma série de 

compressões e rarefações, e assumindo velocidades diferentes em cada meio 

(sólido, líquido ou gasoso). 

2.1.1.2 Ondas sonoras 

Ondas sonoras são consideradas ondas mecânicas, pois somente se 

propagam através de um meio material. Têm origem a partir das oscilações de 

moléculas do meio de propagação em torno de suas posições de equilíbrio. As 

ondas sonoras são consideradas ondas de pressão, ou seja, ondas que se 

propagam a partir de variações de pressão do meio. Pode ser tomada como 

exemplo desse fenômeno a água superficial de uma lagoa (meio elástico), que, 

quando excitada, gera ondas: espaços de pressão e depressão (energia cinética) 

passando por uma região de referência (energia potencial) (CARVALHO, 2010). 
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2.1.1.3 Frequência sonora 

O conceito de frequência corresponde ao número de vibrações, isto é, 

ciclos de compressões e rarefações da partícula sujeita a estímulo sonoro em um 

segundo (BISTAFA, 2011). 

Os sons audíveis aos seres humanos estão numa faixa de 16~20 Hz até 

20 000~32 000 Hz, dependendo da situação do órgão auditivo (COSTA, 2003). Em 

outros animais, essa gama de valores de frequência aumenta, o que explica o 

porquê de alguns terem a capacidade de perceber sons que, aos seres humanos, 

são imperceptíveis. 

Os sons abaixo do limiar da audição (f < 20 Hz) são identificados como 

infrassons. Os sons com frequência acima de 20 kHz, o limiar da dor, são chamados 

ultrassons. 

Também é possível classificar os sons em agudos e graves. 

Sinteticamente, diz-se que um som é agudo quando sua frequência é alta, e grave 

quando possui baixa frequência. Em termos numéricos, geralmente sons acima de 5 

kHz são considerados como agudos, e abaixo de 300 Hz como graves. 

2.1.1.4 Comprimento de onda 

A grandeza “comprimento de onda” pode ser entendida como sendo a 

distância percorrida pela onda sonora segundo um ciclo completo de 

pressão/depressão, conforme ilustra a Figura 2.2: 

Figura 2.2 – Onda sonora de tom puro (CARVALHO, 2010) 

 



 
Desempenho acústico segundo a norma de desempenho ABNT NBR 15 575 21  

 J. M. S. REZENDE, J. C. G. M. FILHO, N. L. F. NASCIMENTO Capítulo 2 

 

Em termos matemáticos, pode-se dizer que o comprimento de onda 

corresponde à razão entre a velocidade da onda e sua respectiva frequência. Desse 

modo, o comprimento de onda é inversamente proporcional à frequência. 

Vale a pena destacar que, no ar, o comprimento de onda para uma 

frequência de 100 Hertz é igual a 3,43 metros (CARVALHO, 2010). 

2.1.1.5 Período 

Período consiste no valor de tempo necessário para a vibração completar 

um ciclo de compressão/rarefação (CARVALHO, 2010). Também se define período 

como o intervalo de tempo decorrido para completar-se um ciclo na curva de 

variação da pressão ambiente com o tempo (BISTAFA, 2011). 

2.1.1.6 Amplitude  

Souza (2012) explica que o deslocamento da partícula em relação ao seu 

centro de equilíbrio é diretamente proporcional à grandeza da pressão sonora 

exercida sobre a atmosfera. Esse deslocamento da partícula é denominado 

amplitude, conforme ilustra o gráfico a seguir, da Figura 2.3: 

Figura 2.3 – Amplitude da onda sonora (SOUZA, 2012) 

 

A amplitude está relacionada à intensidade sonora e à quantidade de 

energia transmitida pela onda ao meio de propagação. Quanto maior a amplitude, 

maiores são a intensidade sonora e a energia transmitida. 
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2.1.1.7 Forma da onda sonora 

A forma da onda sonora nada mais é que a representação gráfica em um 

sistema de coordenadas cartesianas dos deslocamentos das partículas do meio, 

decorrentes das oscilações sonoras ao longo do tempo (COSTA, 2003). 

Geralmente, os fenômenos ondulatórios obedecem a funções 

matemáticas periódicas. Para cada função, o comportamento da evolução da 

amplitude da onda ao longo do tempo é diferente e define uma forma de onda 

diferente. 

A maior parte dos timbres sonoros é constituída por formas de onda 

complexas, compostas a partir da superposição de sons simples, dos quais um, de 

maior intensidade e cuja frequência caracteriza a altura do som resultante, recebe a 

denominação de fundamental; e outros, de menor intensidade e cujas frequências 

são múltiplas da do som fundamental, são denominados como harmônicos. Na 

prática, qualquer forma de onda complexa pode ser decomposta em uma série 

infinita de ondas senoidais sobrepostas (COSTA, 2003). 

O timbre do som e a qualidade que permite ao ouvido a distinção da 

procedência do som são consequência do número e da intensidade dos harmônicos 

(COSTA, 2003). 

2.1.1.8 Ressonância 

Silva (2005, p. 142) define ressonância como o fenômeno de “um corpo 

entrar em vibração por influência de outro corpo vibrante”. Para exemplificar, o autor 

ainda cita o caso de “um vidro de janela que vibra devido ao movimento de uma 

ventoinha colocada a muitos metros de distância ou pela passagem de um veículo a 

muitas quadras afastadas desse local”. 

Cada objeto possui uma ou mais frequências que, quando excitadas por 

determinada onda sonora que as contenha, provoca sua vibração e, por 

consequência, a emissão de um som de igual frequência – a chamada frequência de 

ressonância. Em síntese, pode-se dizer que a incidência de uma onda sonora sobre 
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um corpo qualquer é capaz de fazer com que ele entre em vibração (DE MARCO, 

1982). 

Considerando-se duas paredes paralelas, pode-se dizer que o ar entre 

elas entrará em vibração – ou ressonância – quando a distância entre ambas for 

igual a 𝜆 2⁄  ou a um seu múltiplo, em que λ é o comprimento de onda (SILVA, 2005). 

2.1.1.9 Reflexão, refração, absorção e transmissão do som 

A propagação de uma onda sonora após a incidência sobre determinada 

superfície se dá através de três fenômenos distintos, em diferentes proporções. São 

eles: reflexão, absorção e transmissão (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO DRYWALL, 

2013). 

A reflexão representa a parcela da onda que, ao se chocar com uma 

superfície, retorna ao meio que a originou. Tal parcela depende de quão densa e 

estanque a superfície se apresenta. Maiores índices de densidade e estanqueidade 

correspondem, assim, a maiores graus de reflexão. 

Para os casos em que a dimensão do anteparo é muito maior que o 

comprimento da onda, pode-se representar a reflexão segundo o esquema da Figura 

2.4: 

Figura 2.4 – Representação do fenômeno de reflexão da onda sonora (CARVALHO, 2010) 

 

A absorção, por sua vez, pode ser definida como a parte da onda que é 

captada e dissipada através da superfície de incidência. A análise da absorção 

sonora associada a determinada sala será feita mais adiante, no tópico 2.1.2.4. 
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Já o conceito de transmissão é dado pela parcela de energia que não se 

refletiu ou foi absorvida pelo obstáculo, sendo capaz de atravessar a barreira 

imposta pela superfície. 

A Figura 2.5 ilustra os três fenômenos de propagação sonora. 

Figura 2.5 – Formas de propagação da onda incidente sobre determinada superfície 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO DRYWALL, 2013) 

 

Por fim, a refração é caracterizada como a mudança de direção sofrida 

pela onda sonora em decorrência da mudança de um meio de propagação para 

outro, com índices de refração distintos. Desse modo, a velocidade e o comprimento 

de onda – fatores inalterados durante a reflexão – sofrem mudanças devido à 

refração. Em ambos os casos, porém, a frequência permanece a mesma. A Figura 

2.6 ilustra o fenômeno da refração. 

Figura 2.6 – Representação do fenômeno de refração da onda sonora (CARVALHO, 2010) 
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2.1.1.10 Difração 

Difração corresponde à capacidade do som de contornar um obstáculo. 

Esse fenômeno é mais notável quando as dimensões do obstáculo são bastante 

inferiores ao comprimento da onda propagada. 

As Figuras 2.7 e 2.8 retratam o comportamento da onda sonora frente a 

um obstáculo. 

Figura 2.7 – Difração em uma aresta (SILVA, 2005) 
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Figura 2.8 – Difração em um orifício (SILVA, 2005) 

 

Pelas figuras anteriores, observa-se que, ao encontrar uma barreira como 

um canto de parede, a onda muda sua direção. No caso de pequenas frestas, 

contudo, o orifício atua como um novo centro para sua propagação. Justifica-se, com 

isso, uma precaução redobrada com quaisquer frestas ou aberturas presente nas 

divisões ou paredes, por menores que sejam (SILVA, 2005). 

2.1.1.11 Reverberação 

Dá-se o nome de reverberação ao fenômeno caracterizado pela 

persistência do som em determinado ambiente, mesmo depois que sua emissão já 

tenha sido interrompida pela fonte geradora (COSTA, 2003). 

A definição de reverberação, também chamada de circunstância, pode 

facilmente ser confundida com o fenômeno do eco. Costa (2003, p. 44), contudo, 

explica que, “enquanto a reverberação caracteriza uma permanência do som no 

ambiente, o eco é caracterizado pela repetição distinta do mesmo”. 

O conceito de reverberação se mostra importante na medida em que 

influencia categoricamente a qualidade acústica de um local. Em excesso, a 

reverberação dificulta a inteligibilidade do som; em carência, ela pode prejudicar a 

audibilidade em pontos distantes da fonte. Surge, assim, a necessidade de definir 
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um parâmetro capaz de “medir” o fenômeno da reverberação. É o chamado “tempo 

de reverberação”, que será mais bem explicado adiante, no tópico 2.1.2.5. 

2.1.1.12 Ruído 

O termo ruído pode ser caracterizado como qualquer som cuja presença 

atrapalhe o desenvolvimento de determinada atividade. Desse modo, a definição de 

ruído engloba aspectos subjetivos, como o grau de percepção sonora do receptor, o 

ambiente analisado e as finalidades para as quais certa área foi designada. 

Bistafa (2011) define ruído como sendo um som indesejável, geralmente 

de conotação negativa. 

2.1.1.13 Ruído aéreo 

O ruído aéreo diz respeito aos originados inicialmente no ar e podem ser 

gerados pelos mais diversos emissores, externos ou internos, tais como: veículos, 

equipamentos de construção, buzinas, instrumentos musicais, sons de animais, a 

voz humana, entre outros. Após sua geração, ele se propaga tanto no ar quanto nos 

elementos da edificação como um todo. 

De forma geral, quando um elemento construtivo é exposto ao som, isto 

é, submetido a uma variação de pressão sonora, ele é forçado a vibrar. A facilidade 

com que este elemento vibra, de modo geral, é inversamente proporcional a sua 

massa. Ou seja, quanto maior a massa do elemento, menos ele vibrará, transmitindo 

um menor ruído. 

Essa afirmação, contudo, vem acompanhada de uma ressalva. A 

influência da massa no isolamento sonoro depende da frequência em que o ruído se 

encontra (SOUZA, 2012). Em frequências mais baixas, o aumento da massa do 

material tem menor impacto no isolamento sonoro do que quando aplicado 

frequências maiores. 

De acordo com Souza (2012, p. 84), os principais elementos das 

edificações responsáveis pela transmissão de ruídos aéreos para o interior de um 



 
Desempenho acústico segundo a norma de desempenho ABNT NBR 15 575 28  

 J. M. S. REZENDE, J. C. G. M. FILHO, N. L. F. NASCIMENTO Capítulo 2 

 

ambiente são janelas, portas, paredes, pisos, tetos, frestas ou fendas existentes nas 

superfícies que compõem o ambiente.  

Dessa forma, além de serem adotados materiais e sistemas construtivos 

que ofereçam um desempenho acústico satisfatório à luz da NBR 15 575, percebe-

se a extrema necessidade da boa execução dos métodos construtivos adotados. 

2.1.1.14 Ruído de impacto 

Ruído de impacto é o ruído resultante de uma percussão qualquer sobre 

um sólido (ou membrana flexível): impacto em pisos, móveis arrastados, marteladas, 

passos, entre outros. 

É importante ressaltar que um impacto sobre uma laje de piso em uma 

edificação promoverá fontes secundárias de ruído, além do ruído decorrente da sua 

vibração. Isso se deve ao fato de que todo o sistema estrutural do edifício e suas 

paredes sofrerão excitação (CARVALHO, 2010). 

2.1.1.15 Ruído residual 

Ruídos residuais (conhecidos também como ruídos de fundo) são aqueles 

produzidos no interior de determinado ambiente, normalmente em decorrência de 

atividades nele mesmo desenvolvidas. 

Visando ao conforto acústico adequado a cada espaço, nem sempre é 

recomendado que os ruídos residuais sejam completamente eliminados. Embora 

existam locais em que o silêncio o mais próximo possível do absoluto seja essencial 

a suas finalidades – estúdios ou câmaras acústicas, por exemplo –, ambientes 

comuns requerem somente uma redução dos ruídos neles presentes. Isso porque, 

devido à propriedade de mascaramento dos sons, a presença do ruído residual é 

capaz de reduzir a percepção de outros ruídos de menor intensidade e, por 

consequência, o incômodo por eles causado (SOUZA, 2012). 
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2.1.1.16 Ruído branco 

Conforme define Paixão (2002, p. 4), ruído branco “é aquele que tem a 

sua potência distribuída uniformemente no espectro de frequências, ou seja, sua 

potência média é constante se as medidas são feitas com largura de banda 

constante”. 

Em espectros com filtros de larguras de bandas de porcentagem 

constante em relação à frequência, o ruído branco cresce 3 dB em cada banda 

sucessiva cada vez que a frequência é duplicada, uma vez que a largura da banda 

também dobra (BISTAFA, 2011). 

2.1.1.17 Ruído rosa 

Define-se que ruído rosa é aquele cujo nível cai 3 dB por oitava. Esse tipo 

de ruído foi desenvolvido para fornecer nível sonoro constante através de todas as 

bandas de filtros de largura de bandas de porcentagem constante. Isto é, à medida 

que a largura de banda de porcentagem constante aumenta, a frequência decai de 

forma a compensar este aumento (BISTAFA, 2011). 

Paixão (2002, p. 4) caracteriza o ruído rosa como “aquele cuja densidade 

espectral de potência é proporcional ao inverso da frequência”. 

2.1.1.18 Intensidade sonora e nível de intensidade sonora 

A intensidade sonora “I”, medida em W/m², é a quantidade de energia 

sonora (potência sonora) “W”, em W, que atravessa um metro quadrado de área, 

perpendicular à direção em que o som se propaga. É descrita pela equação a seguir: 

𝐼 =
𝑊

𝑆
 

(2.1) 

Em que: 

I é a intensidade sonora (W/m²); 

W é a energia sonora (W); 
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S é a superfície sobre a qual o som incide (m²). 

Ao vibrar, um corpo transmite energia ao meio por meio da onda sonora. 

Quanto mais longe a fonte está de um objeto, é intuitivo que menor será a 

quantidade de energia sonora recebida por ele. Dessa forma, define-se a 

intensidade sonora, sinteticamente, como sendo a intensidade com que o som 

chega ao receptor (DE MARCO, 1982). 

O intervalo de intensidades sonoras a que o ouvido humano responde é 

bastante amplo, variando de 10-12 W/m2 até 1 W/m2. Desse modo, não seria prático 

trabalhar com essa unidade. Sendo assim, foi criado o conceito de Nível de 

Intensidade Sonora, que é expresso em decibels pela equação a seguir, tomando-se 

como referência I0 = 10-12 W/m2 (DE MARCO, 1982): 

NIS = 10log
I

Io
 

(2.2) 

Em que: 

NIS é o nível de intensidade sonora (dB); 

I é a intensidade do som em questão (W/m²); 

I0 é a intensidade de referência 10-12 (W/m²). 

Para uma frequência de 1000 Hz, o nível de intensidade sonora mínima 

(limiar de audibilidade) equivale a 10-12 W/m2 (0 dB) e o máximo (intensidade em que 

o ouvido começa a doer) equivale a 1 W/m2 (120 dB). Desse modo, a gama de 

intensidades audíveis ao ouvido humano é de 120 dB para um tom de referência de 

1000 Hz (DE MARCO, 1982). 

2.1.1.19 Potência sonora 

É a energia acústica total emitida por uma fonte em determinada unidade 

de tempo, medida em W (1 W = 1 J/s). Pode, também, ser entendida como a 

pressão resultante da emissão de energia acústica (SILVA, 2005). 
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2.1.1.20 Nível de pressão sonora Lj 

O nível de pressão sonora Lj é a medida física preferencialmente adotada 

para definir a sensação subjetiva da intensidade dos sons. Ele pode ser definido 

pela seguinte equação (BISTAFA, 2011): 

Lj = 20 x log10

P

Po
 

(2.3) 

Em que: 

Lj é o nível de pressão sonora; 

P é uma pressão acústica qualquer medida usualmente em dina/cm²; 

P0 é a pressão acústica mínima audível, igual a 0,0002 dina/cm², 

chamada pressão referencial mínima. 

É importante destacar que o nível de pressão sonora também é tratado 

por diversos autores pela sigla “NPS”, como se tem no trabalho de Paixão (2002), ou 

por apenas “L”, como destacado por Bistafa (2011). A denominação de “𝐿𝑗” foi 

padronizada neste trabalho de acordo com o padrão adotado na ISO 140-4. 

2.1.1.21 Impedância característica (z) 

Bistafa (2011) explicita que impedância acústica específica consiste na 

razão entre pressão sonora e a velocidade das partículas. 

Nos casos em que se trabalha com ondas planas ou algumas ondas 

esféricas (raios maiores que aproximadamente duas vezes λ), a impedância acústica 

específica é dada por: 

z =  ρc  (kg m2. s⁄ ) (2.4) 

  Em que: 
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ρ é a massa específica do material em kg/m³; 

c é a velocidade do som no meio de propagação (ar). 

O valor de ρc é denominado impedância característica do meio de 

propagação. A unidade de z – kg/m².s – é denominada rayls. À temperatura 

ambiente, o ar, por exemplo, tendo ρ = 1,2 kg/m³ e sendo c = 340 m/s tem-se uma 

impedância característica ρc = 408 rayls. 

2.1.1.22 Utilidade das grandezas pressão, intensidade e potência sonora 

Mesmo já definidas, as grandezas pressão, intensidade e potência 

requerem um subtítulo exclusivo para se explanar sobre suas utilidades. 

Potência sonora, dada em watts, consiste em unidade de energia sonora 

por unidade de tempo, J/s. Esta grandeza escalar é uma característica intrínseca da 

fonte sonora, independente do ambiente, e diz respeito à capacidade da fonte 

sonora de gerar som. A potência sonora de uma fonte não pode ser diretamente 

medida, apenas calculada por meio de medidas de pressão sonora ou até mesmo 

intensidade sonora (BISTAFA, 2011). 

Já intensidade sonora, expressa em W/m², é uma grandeza vetorial que 

indica a energia sonora por unidade de tempo por unidade de área. Simplificando, é 

o fluxo de energia sonora que atravessa uma superfície. A intensidade sonora tem 

como utilidade a localização e quantificação de fontes sonoras. Por exemplo, a 

medida de intensidade sonora próxima a um motor de automóvel pode ajudar a 

localizar e quantificar a parcela de potência sonora que é irradiada pelos diferentes 

componentes deste. A medição da intensidade sonora necessita de procedimentos e 

equipamentos específicos de medição (BISTAFA, 2011). 

Por último, pressão sonora é a grandeza mais ligada à sensação subjetiva 

de intensidade do som. Esta é a grandeza de medição mais importante quando se 

trata do som como efeito sobre o ser humano e expressa o quão intenso é algum 

som percebido pelo ouvido humano (BISTAFA, 2011). 
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2.1.1.23 Bel e decibel 

O bel é a unidade de intensidade física relativa ao som. Ela recebe esse 

nome em homenagem ao físico Alexander Graham Bell, inventor do telefone. 

Na medição dos níveis de ruído, a unidade adotada é o decibel (dB). Um 

decibel equivale a um décimo de um bel.  Uma relação em decibéis é igual a dez 

vezes o logaritmo de base 10 da razão entre duas quantidades de energia. 

Matematicamente, essa relação é definida pela equação (CARVALHO, 2010): 

i = 10 x log10

I

Io
 

(2.5) 

Em que:  

𝑖 é a intensidade física relativa expressa em dB; 

I é a intensidade física absoluta do mesmo som dada em potência por 

unidade de área (W/cm²); 

Io é a intensidade do som correspondente ao limiar da percepção (Io = 10-

16 W/cm² para 1000Hz). 

 Um valor em bel pode ser obtido também em função da pressão sonora 

presente no ambiente a partir da expressão (SILVA, 2005): 

𝑖 = 20 𝑥 log
𝑃

𝑃0
 (𝑑𝐵) 

(2.6) 

Em que: 

 P – pressão sonora qualquer, dada em unidade de pressão (dina/cm²); 

 P0 – pressão sonora mínima audível igual a 0,0002 dina/cm². 
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2.1.1.24 Soma e subtração em decibel 

Como o decibel é uma grandeza logarítmica, não se pode somá-lo 

linearmente: 70 dB + 80 dB ≠ 150 dB. Um exemplo prático do cálculo da soma em 

decibel é apresentado abaixo: 

70 dB = 10 x log10 I1/I0 = 107 

80 dB = 10 x log10 I2/I0 = 108 

NPS (dB) = 10 x log10 (107+ 108) = 10 x log10 (110000000) = 80,41 dB 

Vale ressaltar que o mesmo procedimento lógico é feito para a operação 

de subtração. 

2.1.1.25 Espectro sonoro 

Os sons produzidos em frequência única são chamados tons puros. 

Entretanto, naturalmente, os sons produzidos quase nunca são puros, mas sim uma 

combinação de diversas frequências. Essa combinação caracteriza o espectro 

sonoro. As figuras a seguir representam as formas de onda de um som puro (2.9) e 

de um espectro sonoro (2.10) (BISTAFA, 2011). 

Figura 2.9 – Forma de onda sonora pura (BISTAFA, 2011) 
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Figura 2.10 – Espectro sonoro (BISTAFA, 2011) 

 

No tom puro, as informações relativas à onda sonora, como frequência, 

período e amplitude da pressão sonora são facilmente identificadas em um 

registrador gráfico. Já no espectro sonoro, tais informações não são extraídas 

facilmente. Para resolver esse impasse, representa-se o espectro sonoro como uma 

série de Fourier (BISTAFA, 2011).  

Um gráfico de espectro sonoro é composto de barras, cada uma delas 

representando a amplitude de uma das frequências componentes do som analisado. 

Esse tipo de gráfico é utilizado em equipamentos eletrônicos, tais como analisadores 

de espectro ou em equalizadores. A transformada inversa de Fourier é a operação 

matemática que permite representar a forma da onda em relação ao seu espectro 

sonoro. As Figuras 2.11 e 2.12 representam, respectivamente, os espectros sonoros 

das formas de onda representadas pelas Figuras 2.9 e 2.10, obtidas a partir da 

transformada inversa de Fourier (BISTAFA, 2011): 

Figura 2.11 – Espectro da onda representada na Figura 2.9 (BISTAFA, 2011)  
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Figura 2.12 – Espectro da onda representada na Figura 2.10 (BISTAFA, 2011)  

 

Vale destacar que os aparelhos de medição acústica geralmente 

apresentam o espectro sonoro do ruído analisado em bandas de frequência. 

2.1.1.26 Bandas de frequências 

Visto que a gama de sons audíveis possui uma faixa bastante extensa 

(varia de 20 Hz a 20 kHz), é interessante dividi-la em intervalos para facilitar sua 

análise. Esses intervalos são denominados bandas de frequência. Nota-se que, 

logicamente, esse intervalo de frequências é situado entre duas frequências limites 

(NASCIMENTO, 2005). 

Na obtenção da frequência central de uma banda de frequência, basta 

calcular a média aritmética entre os dois valores limites (máximo e mínimo) da banda 

(NASCIMENTO, 2005). 

Existem três bandas de largura proporcionais normalizadas. Nelas, f2 

(maior frequência da banda) /f1 (menor frequência da banda), assume os valores 2, 

21/3 e 21/12. Essas bandas são denominadas, respectivamente, como bandas de 

oitava, bandas de um terço de oitava e bandas de um doze avos de oitava 

(NASCIMENTO, 2005). 

2.1.1.27 Percepção do som no ouvido humano 

Segundo Bistafa (2011), existe todo um complexo sistema biológico com 

um número extremamente alto de processos que envolvem a percepção do som 

pelo ser humano. A orelha, denominação preferível para o sistema auditivo, codifica 
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as informações contida contidas no som para serem interpretadas no cérebro por 

meio de uma série de elementos menores com funções específicas. 

Resumidamente, são sete processos necessários desde a geração do som, 

passando pelos três subsistemas existentes – orelha externa, média e interna - até a 

sua percepção pelo ser humano: 

1) o som é gerado; 

2) o som se propaga até a aurícula e, em seguida, para o interior do 

conduto auditivo externo; 

3) o tímpano vibra; 

4) os ossículos da orelha média vibram; 

5) ondas de pressão são transmitidas para o líquido no interior da 

cóclea; 

6) a cóclea codifica o som; 

7) o som codificado é transmitido ao cérebro via nervo auditivo. 

Isto diz respeito ao som como sensação física. Já em relação ao som 

como sensação psicológica, conforme já foi citado no decorrer do trabalho, o 

sistema auditivo humano tem a capacidade de codificar e reconhecer sons em uma 

faixa de frequência de aproximadamente 20 Hz até 20 kHz. Isto compõe um 

altíssimo número de variações sonoras que o ouvido é capaz de reconhecer e 

distinguir. Entretanto, verifica-se que o ouvido humano tem uma capacidade de ouvir 

variável, dependente da frequência e do tipo de som analisado, como indica o 

gráfico da Figura 2.13 (SILVA, 2005). 
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Figura 2.13 – Capacidade auditiva humana (SILVA, 2005) 

 

Dessa forma, percebe-se que existem faixas de frequência em que a 

capacidade auditiva é boa para música e não tão boa para a palavra falada. Em 

outras faixas, ocorre o inverso, enquanto em algumas a capacidade auditiva é 

restrita para ambas (SILVA, 2005). 

De forma geral, o ser humano consegue perceber variações de pressão 

sonora da ordem de 1 dB para sons de baixos níveis sonoros (30 a 40 dB), em 

médias ou altas frequências. Em níveis sonoros elevados, é perceptível ao ser 

humano variações da ordem de 1/3 a 1/2 dB em quaisquer frequências. Essas 

mínimas variações perceptíveis ao ser humano são conhecidas como limiar 

diferencial da audição humana (BISTAFA, 2011). 

A sensação psicológica é um fenômeno curioso. Para um nível fixo de 

intensidade ou pressão sonora (dB), para cada frequência no espectro sonoro a 

sensação psicológica, a percepção e a sensibilidade auditiva variam bastante. O 

gráfico da Figura 2.14 ilustra as chamadas “curvas isofônicas”, dadas em fones, as 

quais representam a percepção sonora pelo ser humano para cada faixa de 

frequência (SILVA, 2005). 
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Figura 2.14 – Curvas isofônicas (SILVA, 2005) 

 

O gráfico anterior foi traçado com um som puro de 1000 Hz. Dessa forma, 

a aproximadamente 1000 Hz, a percepção sonora é igual à pressão ou intensidade 

sonora real. Para cada frequência diferente disso, percebe-se que a percepção 

sonora e a real pressão sonora são diferentes (SILVA, 2005). 

2.1.1.28 Filtros ponderadores 

Em função da diferente percepção psicológica ao som em diferentes 

frequências já descritas, houve a necessidade de uma ponderação com o objetivo 

de atingir um valor medido que se aproxime dessa percepção psicológica do ser 

humano. Nesse quesito, entram os filtros ponderadores (CARVALHO, 2010). 

Os filtros ponderadores nada mais são que a aplicação de funções de 

transferência no sinal de entrada dos medidores sonoros baseadas nas curvas 

isofônicas, de modo que o sinal de saída represente melhor o nível de audibilidade 

(BISTAFA, 2011). 

Existem filtros A, B, C e D, e suas funções são, segundo Bistafa (2011): 
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 Filtro A – desenfatiza as baixas frequências, aproximando o nível 

medido para a curva de 40 fones; 

 Filtro B – Aproxima o nível medido para a curva de 70 fones; 

 Filtro C – Aproxima o nível medido para a curva de 100 fones; 

 Filtro D – Desenvolvido para avaliação de ruídos de sobrevoos de 

aeronaves. 

Por meio do gráfico da Figura 2.15, é possível determinar quantos 

decibels serão adicionados ou retirados de cada valor de nível medido para cada 

frequência. 

Figura 2.15 – Curvas de ponderação A, B, C e D (BISTAFA, 2011) 

 

As utilizações de filtro ponderador nas medições eram relatadas na 

unidade do valor medido, isto é, dB(x). Caso se utilizasse filtro tipo A, dizia-se dB(A), 

e assim por diante. Atualmente, essa representação foi mudada para algo mais de 

acordo com o padrão de nomenclatura de índices. Dessa forma, o filtro ponderador 
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usado agora é indicado no nome do índice medido. Quando se mede o nível de 

pressão sonora L e se utiliza filtro tipo A, o nome do índice é LA. 

Existe também o filtro ponderador Z (frequência de ponderação zero), que 

foi criado com o intuito de substituir e padronizar o decibel linear ou apenas decibel, 

isto é, quando a medição é feita sem filtro ponderador. Antes disso, cada fabricante 

criava sua própria padronização de decibel linear, o que incompatibilizava medições 

de aparelhos diferentes algumas vezes (BISTAFA, 2011). 

O aparelho de medição in loco usado na pesquisa de campo realizada 

neste trabalho trabalha com medições com ponderação A no momento da medição, 

como é de praxe desses aparelhos. Essas medições passam por software 

posteriormente para se atingir o resultado final. Um dos processos é a retirada da 

ponderação A. Os resultados finais de DnT e DnT,w são exibidos em decibel 

ponderado Z, isto é, sem nenhum filtro ponderador. 

2.1.1.29 Incômodo do ruído 

O ser humano necessita de descanso, repouso, lazer e até mesmo 

concentração para viver com qualidade, exercendo suas atividades de forma 

eficiente, sem prejuízos à sua saúde e bem estar. Entretanto, o ruído pode 

influenciá-lo, mesmo fora do ambiente laboral. Daí a necessidade da melhoria da 

qualidade acústica em todas as edificações: residenciais, comerciais, industriais, de 

lazer etc. (PAIXÃO, 2002). 

O sono é uma das atividades mais prejudicadas pelo ruído, gerando 

bastante incômodo ao indivíduo. Esse problema se agrava mais ainda para os 

trabalhadores noturnos, que dormem em turnos alternados e, consequentemente, 

têm seu sono afetado pelo ruído diurno, mais intenso que o noturno. 

Logicamente, o problema do ruído não afeta apenas o sono das pessoas. 

Ele prejudica a privacidade e a concentração do indivíduo, nas mais diversas 

situações. Muitas vezes, as pessoas precisam mudar seus hábitos e sua rotina no 

ambiente domiciliar, de trabalho, além de outras situações diversas, em função de 

problemas relacionados ao barulho.  
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Existem diversas situações cotidianas que exemplificam o quão incômodo 

o ruído pode ser ao ser humano. Às vezes, a perturbação advém do simples fato de 

que há alguém provocando ruído; outras vezes, o incômodo é causado pela 

necessidade de se evitar um ruído que gere desconforto a outrem. Alguns exemplos 

são: 

 Necessidade de falar com menor intensidade em um consultório 

médico, para que ninguém fora do ambiente ouça a conversa; 

 Necessidade de retirar os calçados ao entrar no apartamento para 

que o barulho emitido não afete o vizinho; 

 Falta de concentração causada ao indivíduo que precisa focar em 

alguma atividade escolar ou no trabalho. 

2.1.2 Tratamento Acústico 

Pode-se dizer que um ambiente possui tratamento acústico adequado 

quando ele possui boas condições de audibilidade, bloqueia satisfatoriamente os 

ruídos externos e impede a passagem dos ruídos nele produzidos para o meio 

externo (CARVALHO, 2010). 

Há três procedimentos para execução do tratamento sonoro: isolamento 

atenuador, tratamento absorvente e uma combinação de ambos. O primeiro é 

recomendado quando o ouvinte se encontra em local diferente da fonte de ruído, 

bastando barrar a passagem da energia sonora através de um obstáculo físico ou 

painel isolante. Já o segundo, tratamento absorvente, é utilizado nos casos em que 

o ouvinte está no mesmo ambiente que a fonte emissora e consiste no revestimento 

das superfícies internas com material absorvente (SILVA, 2005). 

2.1.2.1 Isolamento sonoro 

Isolar acusticamente determinado recinto nada mais é que submetê-lo a 

um tratamento capaz de reduzir os ruídos externos a parâmetros compatíveis com a 

atividade nele desenvolvida (CARVALHO, 2010). Para isso, pode-se utilizar um 

painel, barreira ou parede divisória a fim de impedir ou reduzir a transmissão do som 
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entre ambientes vizinhos. Segundo Silva (2005), essa transmissão pode ocorrer por 

três caminhos: 

 Passagem direta por parede, painel ou barreira; 

 Passagem indireta por flanqueamento, estruturas vizinhas, lajes, 

pilares e/ou paredes confluentes; 

 Através de janelas, aberturas, portas, dutos de ar, eletrodutos, 

tubos de água, entreforros e/ou entrepisos. 

Embora geralmente os ruídos aéreos possam ser satisfatoriamente 

isolados por meio das lajes e paredes, há casos em que é necessário tratamento 

mais específico. O uso de lajes ou paredes duplas é um exemplo disso. 

Saber com certa precisão a capacidade de isolamento inerente a cada 

material, portanto, é essencial ao planejamento acústico de qualquer obra. Desse 

modo, conforme elucida Silva (2005, p. 101), “partes ou peças construtivas devem 

ser cortadas em painéis-modelo e levadas, previamente, para serem submetidas a 

testes de laboratório”. Os dados obtidos são, então, catalogados, publicados e 

passíveis de consulta pelos futuros usuários. 

Para medições pós-construtivas, contudo, é necessário realizar testes in 

loco que, ao final dos procedimentos normativos, indicarão o índice de isolamento 

sonoro para as faixas de frequência escolhidas. 

Vale ressaltar que o isolamento de um sistema construtivo é estabelecido, 

sobretudo, pelo seu componente mais fraco. Baseado nisso, De Marco (1982) faz as 

seguintes observações: 

 Se o ruído puder ser transmitido pela estrutura ou por janelas 

abertas, por exemplo, de nada adianta isolar duas salas adjacentes 

por uma parede muito isolante; 

 Tijolos vazados, concreto celular e outros materiais com muitos 

poros transmitem consideravelmente mais ruídos que materiais 

maciços de mesmo peso; 
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 O uso de forros falsos, leves, apoiados em paredes que não 

continuam até o teto pode facilmente canalizar ruídos para o 

ambiente. 

A capacidade de transmissão ou isolamento de uma parede pode ser 

caracterizada por meio de seu coeficiente de transmissão sonora, representado por 

τ. Maiores valores de τ correspondem, assim, a paredes menos isolantes (BISTAFA, 

2011). 

A isolação sonora típica de determinada parede é medida por um 

parâmetro derivado do coeficiente de transmissão. Trata-se da perda de transmissão 

sonora (PT), expressa pela seguinte equação: 

PT = 10 log
1

τ
 

(2.7) 

2.1.2.2 Lei da massa 

Silva (2005) explica que, de modo geral, o isolamento contra sons aéreos 

é regido pela chamada lei da massa ou da densidade. Segundo ela, o isolamento 

característico de uma parede está ligado à sua massa. Dobrando-se o seu peso, há 

um aumento de 4 a 5 dB em sua capacidade de isolamento. 

Para exemplificar, considera-se uma parede de 80 kg/m², cujo isolamento 

médio é de 38 dB. Aumentando-se a sua massa para 160 kg/m², nota-se que, pela 

lei da massa, ela passará a isolar cerca de 42 ou 43 dB. 

A perda de transmissão decorrente da lei da massa pode ser calculada 

por meio da seguinte equação: 

PT = 20 log(f . M) − 47 dB (2.8) 

Em que: 

f é a frequência do som incidente, em Hz; 



 
Desempenho acústico segundo a norma de desempenho ABNT NBR 15 575 45  

 J. M. S. REZENDE, J. C. G. M. FILHO, N. L. F. NASCIMENTO Capítulo 2 

 

M é a densidade superficial da parede, em kg/m². 

Vale lembrar que a equação anterior admite f . M > ρc, sendo ρc a 

impedância própria do meio de propagação. Além disso, ela só é válida para 

frequências compreendidas entre o dobro da frequência de ressonância (2fr) e a 

metade da frequência crítica (fc/2) (BISTAFA, 2011), conforme será explicado mais 

adiante, no subtítulo “Isolamento contra ruído aéreo”. 

O gráfico da Figura 2.16 relaciona os três parâmetros já mencionados: 

frequência, isolamento e densidade superficial. 

Figura 2.16 – Relação entre frequência, isolamento e densidade superficial segundo a lei da massa 

(CARVALHO, 2005) 

 

Pelo gráfico, é possível perceber que a relação existente entre a massa e 

o isolamento também é válida para a frequência e o isolamento: dobrando-se a 

frequência, há um aumento de aproximadamente 6 dB no isolamento. 

A seguir, na Tabela 2.1, são apresentadas as massas por volume de 

alguns materiais. 
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Material ou sistema
Massa/Volume 

(kg/m³)

Alvenaria tijolos cerâmicos furados 10 cm (com reboco) 1600

Alvenaria tijolos cerâmicos furados 10 cm (sem reboco) 1200

Alvenaria tijolos cerâmcos furados 25 cm (com reboco) 1800

Alvenaria tijolos cerâmicos maciços 10 cm (sem reboco) 1800

Pedra basáltica 2000

Bloco de concreto celular 10 cm, rebocado em ambas as faces (13 cm) 870

Concreto armado 2500

Espumas absorventes 32

Gesso 880

Pistofibra/Luxacustic 50

Madeira leve 500

Madeira pesada 1000

Telha de alumínio trapezoidal 5

Vidro liso 2500

Acrílico 1190

Tabela 2.1 – Densidade superficial para diferentes materiais (CARVALHO, 2005) 

Observa-se, com a lei da massa, que é necessário um incremento 

considerável da massa de uma parede para que seu isolamento aumente 

razoavelmente. É comum, portanto, a utilização de outros sistemas construtivos, 

como a chamada parede dupla, cujo isolamento é de 5 a 10 dB maior que o da 

parede simples, considerando-se a mesma massa para ambas (DE MARCO, 1982). 

2.1.2.3 Isolamento sonoro contra ruído aéreo 

Ao incidir sobre um obstáculo sólido, como uma parede, a frente de onda 

encontra um meio material com propriedades diferentes do seu meio de origem – o 

ar. A onda, então, deve percorrer a espessura da barreira, chegar ao lado oposto e, 

por fim, se propagar pelo ar do ambiente contíguo. Durante esse percurso, ocorrem 

duas mudanças do meio de propagação: ar-parede e parede-ar. A cada mudança, a 

intensidade de transmissão sonora ao meio seguinte sofre certa redução (BISTAFA, 

2011). 

Tomando-se como base um painel ideal, sólido e homogêneo, é possível 

estimar, teoricamente, a perda de transmissão sonora. Conforme retrata o gráfico da 

Figura 2.17 a seguir, essa perda está intimamente relacionada à frequência do som 

incidente. 
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Figura 2.17 – Curva característica de perda de transmissão em função da frequência do som 

incidente em painéis sólidos e homogêneos (BISTAFA, 2011) 

 

Como se vê, a curva pode ser subdividida em diferentes regiões. Cada 

uma destaca a propriedade da parede que mais influencia para a perda de 

transmissão. 

Para frequências inferiores à de ressonância (fr), o isolamento depende 

das características de rigidez da parede analisada. A partir da primeira frequência de 

ressonância, contudo, a perda de transmissão é controlada pelas ressonâncias 

mecânicas do painel no movimento de flexão. Conforme afirma Bistafa (2011, p. 

281), nessa região “o movimento do painel é amplificado, sendo o som incidente 

eficazmente transmitido pela parede, com queda da perda na transmissão”. 

Cada frequência de ressonância está associada a um modo particular de 

vibração de um painel ideal e é dada pela variação dos índices i e j na equação a 

seguir: 

frij
=

π

2
(√

B

M
) (

i

a2
+

j

b2
)  Hz [i, j = 1, 2, 3, … ] 

(2.9) 
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Em que: 

B é a rigidez à flexão; 

M é a densidade superficial; 

a é a largura do painel; 

b é o comprimento do painel. 

Bistafa (2011) esclarece que as frequências de ressonância estão ligadas 

à combinação construtiva de ondas de flexão que se propagam pelo painel e se 

refletem em suas bordas. As condições de contorno dessas bordas, portanto, 

influenciam as frequências de ressonância do painel estudado. 

Vale ressaltar que a equação anterior só é válida para painéis 

simplesmente apoiados. No caso de bordas engastadas, as frequências de 

ressonância se equivalem a duas vezes as obtidas pela fórmula dada. 

A partir do dobro da primeira frequência de ressonância (2fr), a perda de 

transmissão é dada pela já conhecida lei da massa, válida até a metade da chamada 

frequência crítica (fc/2). Depois desse ponto, há uma nova diminuição do isolamento 

devido à coincidência da frequência do som incidente com a frequência de uma 

vibração natural da parede, produzida na direção de sua superfície por ondas 

sonoras que nela incidem obliquamente (DE MARCO, 1982). Observa-se, então, 

uma nova região no gráfico, controlada pela coincidência. 

A frequência crítica, correspondente à menor frequência de coincidência, 

é dada pela seguinte equação: 

fr =
c2

2π
√

M

B
 

(2.10) 

Em que: 

c é a velocidade de propagação da onda sonora; 
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M é a densidade superficial; 

B é a rigidez à flexão. 

A seguir, o gráfico da Figura 2.18 mostra como determinar a frequência 

crítica de cada material em função de sua espessura. 

Figura 2.18 – Relação entre a espessura e a frequência crítica de painéis de diferentes materiais 

(BISTAFA, 2011) 

 

Para exemplificar a utilização do gráfico anterior, Bistafa (2011) cita uma 

divisória de compensado com 3 cm de espessura. Sua frequência crítica está em 

torno de 700 Hz, o que a coloca na região central da faixa de frequências coberta 

pela fala. Desse modo, um ambiente isolado por divisórias desse tipo terá sua 

privacidade prejudicada. 

2.1.2.4 Absorção sonora e a lã mineral 

Um material é considerado um bom absorvedor acústico quando grande 

parte da energia sonora nele incidente é retida e apenas uma pequena parcela se 

reflete (SILVA, 2005). 

Cada material tem um coeficiente de absorção (α) próprio que varia 

conforme a frequência do som que incide. Convenciona-se que qualquer abertura 

existente em uma parede absorve totalmente a energia sonora que nela penetra, ou 
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seja, tendo coeficiente de absorção igual a 1. Do mesmo modo, uma superfície 

infinitamente rígida e polida, capaz de refletir plenamente a energia incidente, tem 

coeficiente de absorção igual a zero (SILVA, 2005). 

Em homenagem ao professor Wallace C. Sabine, pioneiro da acústica 

arquitetônica, dá-se o nome de “Sabine métrico” – ou apenas “Sabine” – à unidade 

de área de absorção de 1 m². O conceito de “absorção total”, representado por A, é 

definido como o produto do coeficiente de absorção α de determinado material pela 

sua área S, em m²: 

A = S. α (2.11) 

Conforme esclarece De Marco (1982), a absorção sonora em determinado 

recinto pode ser expressa por: 

A = ∑ Si. αi + ∑ ni. Ai + xV (Sabines) (2.12) 

em que: 

Si é a superfície aparente de cada material, em m²; 

αi é o coeficiente de absorção de cada material; 

ni é a quantidade de objetos de absorção Ai; 

Ai é a absorção global de cada objeto, em Sabines; 

x é o coeficiente de absorção do ar, em Sabine/m³; 

V é o volume do recinto, em m³. 

A lã mineral é um importante material a ser utilizado como absorvedor 

sonoro. Utilizada entre placas de gesso, por exemplo, ela é capaz de gerar um novo 

meio de propagação ao sistema e, consequentemente, dificultar ainda mais a 

passagem de ruídos. Isso porque seu material fibroso aumenta a dissipação da 
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energia sonora na forma de calor – em outros termos, pode-se dizer que ela absorve 

parte da energia sonora incidente. 

2.1.2.5 Tempo de reverberação 

Em um ambiente fechado, todo som produzido é refletido múltiplas vezes 

devido ao contato com as paredes e demais superfícies. Com isso, o som acaba 

persistindo em nossos ouvidos por mais tempo do que o faria em ambientes abertos, 

mesmo depois que a fonte deixar de emiti-lo. 

De forma técnica, Silva (2005, p. 144) conceitua o tempo de reverberação 

como o “tempo necessário para que a densidade média da energia contida num 

volume dado caia a 10 -16 (watt/cm2) do seu valor inicial, isto é, de 60 dB, a partir do 

instante em que a fonte de excitação for extinta”. 

O termo “tempo de reverberação” pode ser mais bem entendido através 

da análise do gráfico da Figura 2.19. 

Figura 2.19 – Relação entre nível de intensidade sonora e tempo passado após cessar a fonte de 

excitação (SILVA, 2005) 
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No exemplo representado pelo gráfico, o tempo de reverberação seria de 

3,5 segundos, pois é este o tempo gasto para que o nível de intensidade sonora 

sofra uma redução de 60 dB. 

A persistência sonora em cada ambiente está ligada ao material de suas 

superfícies internas. Quanto mais rijas e polidas forem, mais vezes o som será 

refletido e, consequentemente, maior será o tempo de reverberação. Superfícies 

mais absorventes, por outro lado, resultam em um tempo de persistência menor e, 

portanto, em um tempo de reverberação mais próximo de zero (SILVA, 2005). 

A importância do parâmetro “tempo de reverberação” se dá na medida em 

que é ele um dos principais responsáveis pela qualificação da acústica de 

determinado local como boa ou ruim. Se, por exemplo, a reverberação persistir por 

tempo excessivo, a percepção nítida do som será prejudicada e, assim, a sua 

inteligibilidade. A Basílica de São Pedro, em Roma, e um dos salões da Biblioteca 

Pública de Los Angeles, na Califórnia, possuem tempos de reverberação bastante 

elevados – 10 e 25 segundos, respectivamente –, o que atrapalha notoriamente a 

acústica de ambos. 

Em contrapartida, tempos de reverberação demasiadamente baixos 

podem dificultar a audição em pontos afastados da fonte e, conforme explica De 

Marco (1982, p. 40), prejudicar “a percepção de alguns tipos especiais de fonte 

sonora (por exemplo, grandes orquestras, que precisam de um certo tempo de 

reverberação para fundir o som)”. 

Desse modo, cada ambiente possui um tempo de reverberação ideal, 

ótimo, que depende de seu volume e da finalidade a que se destina. O gráfico da 

Figura 2.20 a seguir traz o tempo de reverberação ótimo para cada tipo de recinto, 

na frequência de 500 Hz. 
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Figura 2.20 – Tempo de reverberação a 500 Hz em função do volume e finalidade de cada 

ambiente (SILVA, 2005) 

 

Para frequências acima de 500 Hz, o tempo de reverberação será sempre 

constante. Para aquelas abaixo de 500 Hz, deve-se utilizar o gráfico da Figura 2.21 

no intuito de encontrar os respectivos fatores de correção. 
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Figura 2.21 – Fator de correção para o tempo de reverberação em função de cada frequência 

(CARVALHO, 2010) 

 

O tempo de reverberação é considerado satisfatório caso não ultrapasse 

10%, para mais ou para menos, do tempo ótimo relativo ao ambiente analisado, em 

qualquer faixa de frequência (CARVALHO, 2010). 

Por fim, é importante explicar como, de fato, é feito o cálculo do tempo de 

reverberação. Foi Sabine quem primeiro observou a relação entre a reverberação do 

ambiente e a presença de absorvedores de som. Conforme descreve Carvalho 

(2010, p. 93), Sabine “usou a fonte de um órgão vibrante na frequência de 500 Hz e 

o receptor (ouvido humano) dentro da sala de aula. Com o auxílio de um 

cronômetro, Sabine media o tempo que o som do tubo do órgão parava de soar até 

o som cessar”. 

O desenvolvimento do experimento de Wallace Sabine o levou à seguinte 

fórmula para a determinação do tempo de reverberação: 

T60 =
0,161 V

∑ Snαn
 

(2.13) 

Em que: 

T60 é o tempo de reverberação, em segundos; 

V é o volume da sala considerada, em m3; 

Sn é a superfície dos materiais presentes no interior do ambiente receptor, 

em m2; 
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αn é o coeficiente de absorção de cada material; 

Sn.αn é a área equivalente de absorção de cada material individualmente. 

A fórmula de Sabine, todavia, necessita de correção no caso de 

superfícies altamente absorventes. Nesse sentido, Eyring apresenta uma fórmula 

mais elaborada para o cálculo do tempo de reverberação: 

T60 =
0,161V

−Sln(1 − αm) + xV
 

(2.14) 

Em que: 

T60, S e V têm o mesmo significado da fórmula de Sabine; 

αm é o coeficiente médio de absorção das diversas superfícies internas; 

ln é o logaritmo neperiano; 

x é o coeficiente de absorção para o ar. 

O coeficiente médio de absorção, utilizado na fórmula de Eyring, é 

definido pela fórmula: 

αm =
∑ Sα

S
 

(2.15) 

O valor encontrado para o parâmetro αm determina se deve ser 

aplicada a fórmula de Sabine ou de Eyring. Se o coeficiente médio de absorção 

resultar inferior a 0,5, caracterizando ambientes pouco absorventes, emprega-se a 

fórmula de Sabine. Em contrapartida, para valores superiores a 0,5 e, portanto, 

típicos de salas altamente absorventes, utiliza-se a fórmula de Eyring (SILVA, 2005). 
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2.1.3 Sistemas de vedação 

2.1.3.1 Definições básicas 

Edificação – Segundo Paixão (2002), entre as diversas conceituações 

possíveis, edificação é o produto da indústria da construção civil em geral – um 

edifício residencial (uni ou multi-familiar), comercial, industrial, de lazer, entre outros, 

cujo desempenho pode ser avaliado. 

Alvenaria – A alvenaria constitui um conjunto de tijolos ou blocos unidos 

através de argamassa no intuito de formar uma estrutura rígida e coesa. Ela pode 

ser dividida em três tipos, segundo seu propósito estrutural: de vedação, estrutural 

ou portante. A primeira não tem caráter estrutural algum em vista da edificação. A 

segunda possui como função, além de vedação e proteção contra intempéries, 

suportar os esforços impostos pela estrutura. A terceira tem caráter primeiramente 

de vedação, mas também absorve uma certa quantidade de esforços estruturais. 

Argamassa – Segundo a NBR 13281, a argamassa se define como 

“mistura homogênea de agregado(s) miúdo(s), aglomerante(s) inorgânico(s) e água, 

contendo ou não aditivos ou adições, com propriedades de aderência e 

endurecimento, podendo ser dosada em obra ou em instalação própria”. Ela pode 

ser utilizada para revestimento de tetos ou paredes e também para solidarizar as 

unidades de alvenaria. Apresentam certa proporção em volume ou massa entre seus 

componentes. Tal proporção é definida como traço e varia conforme a característica 

desejada para a argamassa. 

Traço – trata-se do termo utilizado para expressar a relação entre 

quantidades de materiais utilizadas, em massa ou em volume, para concretos e 

argamassas. Por exemplo, 1:2:9 (cimento, cal e areia). 
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2.1.3.2 Sistemas de vedação: drywall, bloco cerâmico e bloco de concreto 

a) Considerações e comparações 

O conceito de isolação sonora se refere à redução da transmissão sonora 

entre ambientes através de materiais ou sistemas construtivos que funcionem como 

barreiras físicas à propagação das ondas. 

O aumento da espessura das paredes, por exemplo, representa uma das 

formas mais básicas de se dificultar a passagem do som. Isso porque, conforme a lei 

das massas, o peso da parede contribui para a redução de suas vibrações e, 

consequentemente, para a melhoria de seu desempenho acústico. No Brasil, a 

densidade volumétrica da argamassa – característica essencial ao isolamento 

sonoro – varia entre 1970 kg/m³ e 2290 kg/m³, enquanto a do gesso é de 

aproximadamente 1100 kg/m³. 

Em seu trabalho intitulado “Nível de conforto acústico: uma proposta para 

edifícios residenciais”, Neto (2009) testou o desempenho acústico de paredes com 

reboco de argamassa, em laboratório, e gesso, em campo. Os resultados, 

apresentados na Tabela 2.2, mostram que, para a frequência de 1 Hz, a diferença 

entre o isolamento gerado pelo reboco de argamassa e aquele ocasionado pelo 

reboco de gesso varia de 1 a 2 dB, sendo pouco significativa. 
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Tabela 2.2 – Estudo do desempenho acústico em 1 kHz do reboco de argamassa e reboco de 

gesso (NETO, 2009) 

 

O incremento da espessura da alvenaria – seja de bloco cerâmico ou de 

bloco de concreto –, embora melhore o desempenho acústico, significa a diminuição 

do espaço útil dos ambientes e o aumento do peso da construção. Com isso, tal 

alternativa pode se tornar economicamente inviável (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA 

DO DRYWALL, 2013). 

Justifica-se, com isso, outro método capaz de promover a isolação sonora 

entre áreas adjacentes é a utilização do sistema construtivo massa-mola-massa, 

representado na forma do drywall. 

Como o próprio nome induz, a constituição do sistema massa-mola-

massa se dá pela junção de duas chapas – de gesso, por exemplo – e um espaço 

preenchido por ar ou outro material de elevada absorção sonora entre ambas. Desse 

modo, temos a “massa” composta pela primeira chapa, a “mola” definida pelo 

material capaz de amortecer e absorver grande parte da onda sonora incidente no 

sistema, e, novamente, a “massa” constituída pela segunda chapa de gesso: massa-

mola-massa. 

São dois os principais materiais utilizados como “mola”: o ar e a lã mineral 

(material fibroso). Ambos cumprem sua função no intuito de propiciar um novo meio 
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de propagação à onda que chega até eles. A fricção gerada entre a onda e o ar ou a 

lã dissipa parte da energia sonora na forma de calor, o que reduz sua intensidade e, 

por consequência, isola acusticamente a área envolvida pelo sistema 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO DRYWALL, 2013). 

A seguir, na Figura 2.22, apresenta-se um esquema que esclarece o 

funcionamento da composição massa-mola-massa através da descontinuidade dos 

meios: 

Figura 2.22 – Representação do sistema massa-mola-massa (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO 

DRYWALL, 2013) 

 

Visando à demonstração da eficácia do sistema abordado, a Figura 2.23 

faz uma comparação entre a parede convencional de concreto maciço e a parede 

composta por chapas de gesso preenchidas com lã mineral: 

Figura 2.23 – Comparação de desempenho acústico entre parede de concreto e sistema massa-

mola-massa (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO DRYWALL, 2013) 
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Pela ilustração acima, verifica-se que, para o mesmo desempenho 

acústico de 60 dB, é necessária uma espessura de 200 mm de concreto contra 

apenas 140 mm do sistema em drywall e lã mineral. Além disso, o peso do segundo 

é cerca de 10 vezes menor que o do primeiro. Com isso, observa-se que a utilização 

do sistema massa-mola-massa proporciona economia estrutural para a edificação e 

um considerável incremento do espaço útil dos ambientes. 

Agora, será exibida a comparação entre dois modelos de sistemas com o 

desempenho fixo de 38 dB, conforme a Figura 2.24: 

Figura 2.24 – Comparação de desempenho acústico entre sistemas de vedação com blocos de 

concreto e drywall (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO DRYWALL, 2013) 

 

Com a imagem, fica especialmente clara a diferença de espessura 

imperativa para garantir os mesmos 38 dB em cada modelo de vedação: 140 mm 

para blocos de concreto e apenas 95 mm para sistemas em drywall. Nesse aspecto, 

portanto, é visível o quão vantajosa pode ser a utilização desse terceiro modelo em 

detrimento dos mais convencionais de blocos de concreto. 

Encerrando as comparações, a Figura 2.25 expõe o desempenho 

propiciado pela lã mineral inserida no sistema massa-mola-massa em contraposição 

ao simples uso do ar como absorvedor acústico do mesmo sistema. Para a 

espessura de 95 mm, é verificado um aumento de desempenho de 6 a 8 dB com o 

preenchimento de lã mineral, conforme ilustrado na Figura 2.25. 
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Figura 2.25 – Comparação de desempenho acústico entre sistemas em drywall preenchido com ar 

e lã mineral (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO DRYWALL, 2013) 

 

b) Detalhes executivos visando ao melhor desempenho acústico 

A fim de proporcionar o melhor desempenho acústico possível para cada 

sistema de vedação e, consequentemente, enquadrá-lo aos padrões de exigência da 

ABNT NBR 15 575, é necessário se atentar para uma série de detalhes cuja 

execução correta é frequentemente menosprezada. 

Inicialmente, é importante ressaltar os aspectos inerentes aos sistemas 

mais convencionais: alvenaria de blocos cerâmicos e de blocos de concreto. 

Qualquer técnica que propicie a perfeita vedação, com fechamento completo de 

possíveis aberturas, deve ser levada em conta e executada cuidadosamente. Alguns 

exemplos são: 

 Execução da junta vertical; 

 Assentamento bem realizado dos blocos, evitando-se frestas; 

 Encunhamento das paredes devidamente executados, com o perfeito 

fechamento das paredes junto às lajes ou vigas superiores. 

A utilização de drywall como sistema de vedação também impõe uma 

série de técnicas cuja execução pode ser decisiva à obtenção de um desempenho 

acústico satisfatório. 
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Inicialmente, deve-se frisar a importância da banda acústica. A banda 

acústica é uma fita de espuma cuja fixação deve ser feita ao longo do perímetro 

completo da estrutura de paredes de drywall. É ela que absorverá as vibrações, 

compensará certas irregularidades da superfície e, principalmente, promoverá a 

completa vedação entre laje, pilares ou paredes laterais e os seus respectivos perfis 

estruturais. 

A Figura 2.26 adiante esboça o posicionamento da banda acústica. 

Figura 2.26 – Esquema ilustrativo do local de colocação da banda acústica em sistemas em 

drywall (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO DRYWALL, 2013) 

 

Outro aspecto a ser analisado é a instalação das caixas elétricas. 

Posicioná-las em paredes e alinhamentos idênticos contribui para a passagem dos 

ruídos entre os respectivos ambientes. Desse modo, o ideal é que, se tiverem de 

dividir a mesma parede, elas estejam defasadas em pelo menos 100 mm. Além 

disso, recomenda-se o uso da lã mineral como forma de preencher o contorno e o 

fundo das caixas elétricas, como ilustrado abaixo na Figura 2.27 (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DO DRYWALL, 2013): 
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Figura 2.27 – Instalação ideal das caixas elétricas (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO DRYWALL, 

2013) 

 

Quanto às tubulações de água e esgoto, aos eletrodutos e às já citadas 

caixas elétricas, deve-se garantir a correta acomodação da lã mineral em torno de 

cada peça através de cortes na manta, conforme mostra a Figura 2.28: 

Figura 2.28 – Cortes recomendados para isolação com lã mineral (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA 

DO DRYWALL, 2013) 
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No intuito de minimizar a passagem de som e a vibração ocasionada pela 

batida das portas, deve-se aplicar, no rebaixo do batente, a chamada batedeira de 

vedação. Com ela, é possível vedar a transmissão de ruídos enquanto as portas 

permanecerem cerradas e amortecer o choque causado pelo fechamento delas. 

2.2 AS NORMAS ISO 140-4 E ISO 717-1 

Inicialmente, é necessário definir alguns termos utilizados pela norma ISO 

140-4: 1998 e ISO 717-1: 1996 imprescindíveis ao entendimento pleno do tema 

desenvolvido e da pesquisa em campo cujos resultados serão alvo de discussão 

mais adiante. 

Os próximos subtítulos, portanto, têm por objetivo esclarecer os 

indicadores tratados por estas normas, suas diferenças e quais se aplicam à 

pesquisa desenvolvida, de modo simples, mas preciso. 

A parte 4 da norma ISO 140-4 especifica métodos para medição de 

campo das propriedades de isolamento para sons aéreos de paredes, pisos e portas 

de interiores entre dois recintos submetidos a campo sonoro difuso nos dois 

cômodos, e para determinação da proteção sonora oferecida aos usuários da 

edificação. 

É tratada a determinação do isolamento acústico de campo por três 

parâmetros e métodos diferentes: Dn, R’ e DnT. 

De antemão, é importante mencionar que o método adotado pela Norma 

de Desempenho para o Brasil é o que utiliza o parâmetro DnT. 

Os métodos disponibilizados na ISO 140-4 resultam em valores de 

isolamento sonoro de sons aéreos que são dependentes da frequência (f). 

Esse conjunto de valores pode ser convergido para um único valor 

singular, o qual caracteriza a performance acústica, através da aplicação da ISO 

717-1. O valor singular obtido através dessa, indicando “ponderação”, é expresso 

pela adição da letra subscrita “w” ao nome dado ao parâmetro medido inicialmente. 
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2.2.1 Definições 

Este tópico será subdividido no intuito de esclarecer os principais 

conceitos trabalhados com as ISO 140-4 e 717-1. 

2.2.1.1 Nível médio de pressão sonora em um cômodo, L 

Ao realizar-se a medição in loco, em um ponto de microfone, utilizando o 

sonômetro, são medidos níveis de pressão sonora para as bandas de frequências 

em questão. Para cada banda de frequência, há um nível de pressão sonora 

denominado pela ISO 140-4 por Lj. A Figura 2.29 a seguir ilustra a leitura de um 

sonômetro em bandas de terço de oitava na qual cada barra do gráfico indica Lj em 

uma banda: 

Figura 2.29 – Leitura de sonômetro em bandas de terço de oitava (acervo dos autores)

 

O nível médio de pressão sonora L, em decibéis, em um cômodo é 

expresso através da média logarítmica das medidas dos níveis de pressão sonora Lj 
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em diferentes pontos de microfone do recinto. O valor de L, para cada banda de 

frequência, é dado pela equação: 

L =   10 x log
1

n
 ∑ 10

Lj
10⁄

n

j=1

  (dB) 
(2.16) 

Este é o primeiro índice calculado tendo em mãos as medições 

realizadas. 

2.2.1.2 Diferença de nível, D 

 Este parâmetro consiste na diferença entre níveis médios de pressão 

sonora L1 e L2, expresso em decibéis, entre dois cômodos adjacentes, emissor e 

receptor, dada pela equação: 

D = L1 − L2 (2.17) 

2.2.1.3 Diferença de nível normalizada, Dn 

O Dn não é o parâmetro adotado no Brasil. 

Em sua tese de doutorado, Neto (2009) faz um comparativo entre 

desempenho acústico de paredes de blocos e tijolos cerâmicos entre Brasil e 

Portugal. É dito que a diferença de nível normalizada, Dn, era o parâmetro adotado 

por Portugal para adquirir, por meio de ponderação, o Dn,w, indicador do 

desempenho acústico de um sistema construtivo. Entretanto, também em Portugal 

esse parâmetro foi substituído pelo DnT,w, mesmo adotado no Brasil pela Norma de 

Desempenho. 

O parâmetro Dn, expresso em decibéis, refere-se à diferença de nível 

correspondente à área de absorção de referência no cômodo receptor. Dado pela 

equação (ISO 140-4, 1998): 
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Dn  =  D − 10 x log
A

A0
 (dB) 

(2.18) 

Em que: 

D é a diferença de nível; 

A é a área de absorção sonora equivalente do cômodo receptor, em m²; 

A0 é a área de absorção de referência (para cômodos em habitações ou 

de tamanhos comparáveis A0 = 10 m²); 

2.2.1.4 Diferença de nível padronizada, DnT 

Este é o parâmetro adotado no Brasil e indicado pela Norma de 

Desempenho em sua parte 4. 

É a diferença de nível “D”, em decibéis, correspondente a um valor de 

referência do tempo de reverberação no recinto receptor. Este parâmetro 

corresponde à diferença de nível de pressão sonora percebida entre dois ambientes 

levando também em conta a determinação do tempo de reverberação em campo. É 

definido pela expressão abaixo: 

DnT = D + log
T

T0
 (dB) 

(2.19) 

Em que: 

D é a diferença de nível; 

T é o tempo de reverberação no recinto receptor; 

T0 é o tempo de reverberação de referência. Para habitações, T0 = 0,5 s. 

A aproximação de T0 = 0,5 s é feita devido ao fato de que, em habitações 

mobiliadas, o tempo de reverberação é razoavelmente independente do volume e da 
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frequência e se aproxima bastante de 0,5 s. Esta padronização é equivalente a 

assumir A0 = 0,32 V, na qual: 

A0 é a área de absorção de referência (para cômodos em habitações ou 

de tamanhos comparáveis A0 = 10 m²); 

V é o volume do cômodo receptor, em m³. 

Essa aproximação faz o DnT tornar-se dependente da direção da 

transmissão sonora se os cômodos forem de volumes diferentes. Dessa forma, de 

acordo com Michalski (2011), quando A0 = 0,32V, podemos dizer que Dn = DnT. 

A metodologia indicada pela ISO 140-4 para medição do tempo de 

reverberação em campo é a ISO 354:1985 – Acoustics – Measurement of sound 

absorption in a reverberation room.  

Através do DnT, tem-se o espectro da diferença de nível padronizada em 

bandas de oitavas ou terços de oitavas, para determinadas faixas de frequências, 

que serão discutidas adiante. 

2.2.1.5 Diferença padronizada de nível ponderada, DnT,w 

Segundo o Manual de Desempenho Acústico em Sistemas Drywall, o 

índice DnT,w corresponde à “diferença padronizada de nível ponderada entre 

ambientes para ensaio de campo (mínimo exigido pela norma ABNT NBR 15 575-

4:2013)”. 

Através dos resultados de DnT adquiridos pelos ensaios de campo regidos 

pela norma ISO 140-4, utiliza-se da norma ISO 717-1 para se aplicar uma 

ponderação a estes resultados. Atinge-se, então, um valor único do isolamento 

sonoro entre ambientes internos DnT,w. O nome dado a este índice tem em “w”, o 

significado de ponderado. 

A diferença exata entre o os valores medidos em laboratório (Rw) e 

aqueles obtidos através do ensaio de campo (DnT,w) para o isolamento acústico 

depende das condições de contorno e da execução dos sistemas. Entretanto, pode-

se estimá-la em 5 dB (ABNT, 2013). 
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2.2.1.6 Índice de redução sonora, R 

Entre dois ambientes separados por uma parede existem três formas de 

propagação do som: transmissão direta, transmissão direta por fendas e 

transmissão lateral. Em medições laboratoriais, apenas a transmissão direta é 

tratada, uma vez que há alta preocupação e rigor para levar à zero as transmissões 

laterais e por fendas. Assim, em laboratório, chama-se índice de redução sonora R a 

expressão abaixo (Michalski, 2011): 

R = 10 x log 
W1

W2
 

(2.20) 

em que: 

W1 é a potência sonora incidente no elemento separador; 

W2 é a potência sonora transmitida pelo elemento separador. 

2.2.1.7 Índice de redução sonora ponderada, Rw 

O índice Rw é importante para a determinação da capacidade de redução 

dos ruídos aéreos típica de componentes isolados. Trata-se de um parâmetro 

medido em laboratório. 

Este índice é obtido através do método de ponderação descrito pela 

norma ISO 717-1, aplicado aos índices de redução sonora R de cada banda de 

frequência do componente ensaiado. 

2.2.1.8 Índice de redução sonora aparente, R’ 

O R’ não é o parâmetro adotado no Brasil. 

Para medições em campo, tem-se o parâmetro R’, índice de redução 

sonora aparente, que representa a razão logarítmica entre a potência sonora 

incidente na partição submetida à medição e a potência sonora presente no 

ambiente receptor, transmitida tanto diretamente quanto lateralmente. A expressão 

para seu cálculo é dada por: 
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R′ =  10 log 
W1

W2 + W3
 

(2.21) 

Em que W3 é a potência sonora transmitida pelos outros componentes do 

ambiente (transmissões laterais). 

A norma utiliza de nota para explicar que, geralmente, a pressão sonora 

transmitida para o ambiente receptor corresponde a uma soma de vários 

componentes. Assume, então, que, se houver a presença de campo sonoro difuso 

suficiente nos dois ambientes, o índice de redução sonora aparente pode ser 

calculado por: 

R′ = D + 10 log
S

A
 (dB) 

(2.22) 

Essa é a expressão usualmente utilizada para determinação do R’, em 

que: 

D é a diferença de nível; 

S é a área do elemento separador; 

A é a área de absorção sonora equivalente do cômodo receptor, em m². 

A norma ainda frisa que o índice R’ a potência sonora transmitida para o 

ambiente receptor está relacionada com a potência sonora incidente no elemento 

separador, independentemente da direção de medição entre os ambientes se os 

campos sonoros forem difusos nos dois cômodos. 

2.2.1.9 Perda de transmissão PT 

A ISO 140-4 explica que R, índice de redução sonora, pode ser 

interpretado como o mesmo que perda de transmissão PT já descrita anteriormente, 

dada pela equação (PAIXÃO, 2002): 
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PT = 10. log
1

τ 
 

(2.7) 

Em que τ é conhecido como coeficiente de transmissão e corresponde à 

razão entre intensidade sonora transmitida através do elemento separador e a 

incidente nele, dada por: 

τ =
I transmitida

I incidente
 

(2.23) 

O índice τ também pode ser descrito pela equação abaixo em função da 

área e do coeficiente de transmissão de cada barreira do recinto (paredes, piso e 

teto): 

τ =  ∑
Si x τi

Si

n

i=1

 
(2.24) 

2.2.2 Equipamento 

A ISO 140-4 define que os aparelhos de medição sonora deverão atender 

aos requerimentos de acurácia dos equipamentos classe 0 e classe 1 descritos nas 

normas IEC 60651 e IEC 60804. Os filtros devem atender aos requisitos definidos na 

IEC 61260. 

Mais importante, a norma especifica que, a menos que dito contrário pelo 

fabricante, todo o sistema de medição, incluindo (e principalmente) microfone, 

devem ser calibrados antes de cada utilização com um calibrador sonoro que atenda 

aos requisitos de acurácia classe 1 definidos na IEC 60942. Isto é, a cada vez que 

se iniciar uma medição, deve-se calibrar o sonômetro. 

Mais detalhes sobre os equipamentos constam do capítulo referente à 

pesquisa de campo. 
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2.2.3 Procedimento e Avaliação do teste 

Pela ISO 140-4, é permitida a realização de ensaios de campo utilizando 

bandas em terço de oitavas ou em bandas de oitavas. Entretanto, é recomendado 

sempre a utilização de bandas de terço de oitavas devido a sua melhor precisão e 

representatividade com a realidade. A utilização de bandas de oitavas deve ocorrer 

apenas quando houver a permissão do contratante dos ensaios. A ISO 717-1 alerta 

que pode haver diferenças entre o valor único de isolamento sonoro calculado, DnT,w, 

no caso em questão, para medições realizadas em terço de oitava e as realizadas 

em bandas de oitava. 

Em medições em que os ambientes tenham formatos e dimensões iguais, 

a ISO 140-4 indica que preferivelmente seja lançada mão de difusores sonoros nos 

dois cômodos, tais como peças de mobília. É dito que três ou quatro objetos devem 

bastar e que cada difusor deve ter área mínima de 1,0 m². 

2.2.4 Geração do Campo Sonoro no Ambiente Emissor 

O campo sonoro gerado no ambiente emissor deve ser contínuo na faixa 

de frequência considerada. Caso sejam utilizados filtros, eles devem ser de bandas 

de terço de oitavas ou maiores. Nesse quesito, o mais importante é que a diferença 

entre bandas adjacentes no espectro sonoro do cômodo emissor não ultrapasse 6 

dB. 

É importante, também, que todos os níveis de pressão sonora medidos 

em campo sejam pelo menos 10 dB maiores que o nível de ruído de fundo em cada 

banda de frequência. Do contrário, as devidas correções devem ser aplicadas e 

serão tratadas em tópicos mais adiante. 

É possível a utilização de uma ou mais fontes sonoras. Para mais de 

uma, contudo, existem recomendações específicas no intuito de conferir 

omnidirecionalidade ao campo sonoro. 

Utilizando apenas uma fonte sonora, a ISO 140-4 estabelece que é 

necessário a existência de pelo menos duas posições de fonte. Além disso, ela 

determina que, para avaliação do DnT em cômodos com volumes diferentes, o 
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ambiente emissor será aquele de maior volume. Para avaliação do R’, por sua vez, é 

permitida a utilização de medições nas duas direções (trocando emissor com 

receptor). 

É recomendado pela norma que as fontes sonoras sejam posicionadas 

próximas aos cantos do ambiente na diagonal e que seja mantida certa distância dos 

obstáculos (elemento separador e elementos laterais) para garantir que haja a 

existência de campo sonoro suficientemente difuso e que a incidência sonora direta 

nos elementos separadores não seja predominante no decorrer do ensaio, o que 

contribuiria para a transmissão sonora. 

É explicitado que os campos sonoros nos ambientes são fortemente 

dependentes do tipo e da posição da fonte sonora. O anexo A da ISO 140-4 expõe 

algumas particularidades em relação à posição de fontes direcionais e a 

necessidade de planos de medições para garantir que será analisado o cenário mais 

crítico. Porém, na pesquisa de campo a ser descrita neste trabalho, foi utilizada fonte 

omnidirecional, a qual não se enquadra em tais necessidades, pois já proporciona 

campo suficientemente difuso e não incidência direta nos obstáculos. 

Em relação às distâncias mínimas a serem obedecidas, e, sempre que 

possível, excedidas, na realização das medições, é imposto pela ISO 140-4 no que 

diz respeito à fonte: 

 1,0 m até qualquer posição de microfone; 

 0,7 m entre diferentes posições de fontes 

o Nesse caso, há a observação de que pelo menos duas 

posições de fontes devem ter pelo menos 1,4 m de distância 

entre elas; 

 0,5 m entre a fonte e barreiras do ambiente (incluindo piso e teto). 

2.2.5 Medição do Nível Médio de Pressão Sonora em Campo 

A medição dos níveis de pressão sonora pode ser realizada de três 

maneiras com relação aos microfones segundo a ISO 140-4: por um único microfone 
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(sonômetro) fixo colocado em diversas posições, por uma gama de microfones 

posicionados em diferentes pontos do ambiente simultaneamente ou por microfone 

móvel em movimento contínuo ou oscilatório. A pesquisa de campo utilizou o 

primeiro método, de apenas um microfone fixo colocado em diversas posições. 

A ISO 140-4 determina distâncias mínimas a serem obedecidas, e, 

sempre que possível, excedidas, em relação ao microfone. São elas: 

 0,7 m entre posições de microfones; 

 0,5 m entre posição de microfone e barreiras do ambiente; 

 1,0 m entre qualquer posição de microfone e a fonte sonora. 

A norma ISO 140-4 impõe também número mínimo de medições. Em 

situações como a realizada na pesquisa, com uma fonte sonora e um microfone fixo 

em diversas posições é dito que são necessárias pelo menos 5 posições de 

microfones e pelo menos 10 medições devem ser realizadas. Há então, a 

necessidade de pelo menos 2 posições de fontes. 

Há também instruções em relação ao tempo de cada leitura. A ISO 140-4 

diz que para as frequências abaixo de 400 Hz são necessários 6 segundos, 

enquanto que para frequências superiores a esse limite são necessários pelo menos 

4 segundos. Como são analisadas frequências abaixo e acima de 400 Hz, é comum 

adotar 10 segundos de medição para cada posição de microfone (sonômetro). 

Dessa forma, a medição do nível de pressão sonora para um único 

microfone fixo em um ambiente acontece da seguinte forma: 

 Marca-se as posições de fonte e microfone no ambiente; 

 Posiciona-se a fonte e microfone em suas primeiras posições; 

 Inicia-se a emissão de ruído pela fonte; 

 Faz-se a primeira leitura durante 10 segundos; 



 
Desempenho acústico segundo a norma de desempenho ABNT NBR 15 575 75  

 J. M. S. REZENDE, J. C. G. M. FILHO, N. L. F. NASCIMENTO Capítulo 2 

 

 Interrompe-se a leitura e posiciona-se o sonômetro na próxima posição 

de microfone; 

 Inicia-se novamente a leitura do sonômetro; 

 Faz-se o mesmo processo de mudança de posição de microfone até 

serem realizadas as cinco posições; 

 Pausa-se a fonte sonora e a muda para a segunda posição de fonte; 

 Inicia-se novamente o processo para as mesmas cinco posições de 

microfone. 

No quesito recomendações sobre as frequências, a ISO 140-4 recomenda 

que os testes sejam realizados com a presença de filtro em bandas de terço de 

oitava contendo pelo menos as seguintes frequências centrais, dadas em Hz – 

essas adotadas na pesquisa de campo: 

 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 

2000, 2500 e 3150 (Hz). 

Ainda sobre bandas de frequências, a norma em questão indica que se há 

o intuito em comparar os resultados de medições em campo com as de laboratório, 

podem ser adicionadas às frequências centrais citadas anteriormente as frequências 

de 4000 e 5000 Hz. Além disso, se houver necessidade de maior análise em relação 

a baixas frequências, a ISO 140-4 indica a adição das frequências centrais 50, 63 e 

80 Hz com devidas recomendações. 

No que diz respeito ao tempo de reverberação no ambiente receptor, que, 

de acordo com a ISO 140-4, tem sua metodologia de medição regularizada pela ISO 

354, há algumas maneiras de medir o tempo de reverberação. Pode ser usada fonte 

sonora geradora de ruído, com seu desligamento feito em seguida; estouro de balão 

ou até mesmo disparo de arma de fogo. O teste consiste em gerar um ruído 

impulsivo e medir-se o tempo de decaimento do mesmo. Com a medição, extrapola-

se o tempo medido para encontrar-se o tempo de decaimento de 60 dB. Cada banda 

de frequência presente no teste tem um tempo de reverberação diferente. Elas 
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devem ser adicionadas aos cálculos de DnT com as respectivas frequências de 

diferença de nível D vista no tópico 2.2.1.4. 

Ainda sobre o tempo de reverberação, a ISO 140-4 indica que o ruído 

gerado não deve ser abaixo de 20 dB e não excessivamente alto, a ponto de 

atrapalhar a adequação da curva de decaimento do nível de pressão sonora com 

uma linha reta, o que é considerado como uma medição adequada. As Figuras 2.30 

e 2.31, apresentadas a seguir, ilustram o gráfico indicado no sonômetro do tempo de 

reverberação, medido em campo, no ambiente receptor para as bandas de 

frequência 3150 e 100 Hz, indicando como é uma medição satisfatória e 

insatisfatória, respectivamente: 

Figura 2.30 – Gráfico do tempo de reverberação no ambiente receptor para a banda de frequência 

de 3150 Hz (acervo dos autores) 
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Figura 2.31 – Gráfico do tempo de reverberação no ambiente receptor para a banda de frequência 

de 100 Hz (acervo dos autores) 

 

A ISO 140-4 fixa o número mínimo de medições de decaimento de nível 

de pressão sonora como 6 medições no ambiente receptor. 

Quanto ao ruído residual, a ISO 140-4 explica que é necessária a sua 

medição, uma vez que ele pode mascarar e interferir nas medições de níveis de 

pressão sonora. A medição consiste em realizar a leitura de nível de pressão sonora 

sem nenhuma ativação de sinal de fonte sonora, apenas com o ruído presente no 

ambiente decorrente do exterior. 

O nível de ruído residual presente no ambiente deve ser no mínimo 6 dB, 

e preferencialmente 10 dB, abaixo do nível de pressão sonora, que combina ruído 

da fonte com ruído residual. 

Em situações em que o ruído residual estiver 10 dB ou mais abaixo no 

nível de pressão sonora medido, não há a necessidade de computá-lo nos cálculos. 

Já em situações em que o nível de ruído residual está entre 6 e 10 dB abaixo do 

nível medido, a ISO 140-4 impõe a correção para o nível de pressão sonora L pela 

equação abaixo: 
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L = 10 log  (10
Lsb

10⁄ − 10
Lb

10⁄ ) (dB) (2.25) 

em que: 

L é o nível de pressão sonora ajustado, em dB; 

Lsb é o nível de pressão sonora medido, contendo ruído de sinal de fonte 

e ruído residual, em dB; 

Lb é o nível de ruído residual, em dB. 

Há ainda a situação em que o nível de ruído residual for menos de 6 dB 

abaixo do nível medido in loco. Nesse caso, a ISO 140-4 indica a aplicação da 

correção de 1,3 dB, que é referente quando a diferença entre os dois são 6 dB. Além 

disso, é frisada pela norma a necessidade de estar explícito em laudos se foram ou 

não aplicadas correções de níveis de pressão sonora devido a ruídos residuais. 

2.2.6 Expressão dos Resultados e Obtenção de C, Ctr e DnT,w 

Neste tópico são tratadas especificações em relação à exposição dos 

resultados e à obtenção do DnT,w de acordo com a ISO 140-4 e a ISO 717-1. Nessas 

normas constam as referidas instruções para todos os tipos de ensaios possíveis 

regulamentados pela ISO 140-4. Além disso, a ISO 717-1 trata não apenas da parte 

4 da ISO 140, mas também das partes 3, 5, 9 e 10. Especificações essas que não 

são o foco deste trabalho. 

Dessa forma, este tópico tem como intuito discorrer sobre as 

especificações das ISO 140-4 e 717-1 no que tange a expressão dos resultados de 

DnT e a obtenção dos valores de C, Ctr (valores de adaptação de espectros sonoros 

para diferentes situações, no caso em questão aplicados ao DnT,w, que são descritos 

adiante) e DnT,w para bandas de terço de oitava. 

A ISO 140-4 se preocupa com uma padronização para exposição dos 

resultados em laudos de medições. Para isso, impõe que os valores da curva de DnT 

(assim como Dn e R’, quando estes são os avaliados, o que não é o caso) devem 
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estar expostos em todas as bandas de frequências presentes nas medições, com 

uma casa decimal. Impõe também que os resultados de DnT sejam expostos tanto 

em tabela quanto em gráfico. O DnT (dB), nas ordenadas (20 mm para 10 dB), 

versus a frequência (Hz), nas abscissas (5 mm para cada banda de terço de oitava). 

Em relação à determinação do DnT,w, o processo descrito pela ISO 717-1 

para sua determinação consiste em um processo de translação gráfica. Consiste em 

plotar o gráfico da curva do DnT juntamente à curva referência para bandas de terço 

de oitava, a última indicada na Figura 2.32. 

Figura 2.32 – Curva de referência para ruído aéreo em bandas de terço de oitava (ISO 717-1) 

 

Feita a plotagem, deve-se transladar a curva de referência no sentido das 

ordenadas em 1 dB. Realiza-se, então, o somatório entre os desvios negativos, 

sendo os desvios negativos para quando o valor de DnT ficou menor que o da curva 

de referência transladada. Tendo em mãos o valor do somatório dos desvios 

negativos citado anteriormente, translada-se novamente a curva de referência em 1 

dB e repete-se o processo. Isso deve ocorrer até o somatório dos desvios negativos 

ser máximo e não maior que 32 dB. 
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Atingido esse valor de somatório de desvios, interrompe-se o processo e 

se obtém a nova curva, que foi a transladada anteriormente até se atingir o valor em 

questão. 

Para essa nova curva, o valor de DnT,w, em dB, é o referente à frequência 

de 500 Hz. 

Resta agora determinar os valores de C e Ctr, os termos de adaptação de 

espectros sonoros para diferentes situações. Esses termos têm como função 

adaptar o valor único de isolamento sonoro DnT,w (e também os outros índices de 

isolamento sonoro, tais como Rw, Dn, etc.) de modo que seja levado em 

consideração as diferentes formas de espectro sonoros para os variados tipos de 

ruído. Esses são ruídos rosa, representados por C, e ruídos de tráfego, 

representados por Ctr (ISO 717-1). 

A Tabela 2.3 a seguir indica qual termo de adaptação de espectros 

sonoros são os relevantes para cada situação descrita: 

Tabela 2.3 – Relevância dos termos de adaptação de espectros sonoros (ISO 717-1)

 

No que diz respeito ao cálculo dos valores de C e Ctr, são dados pela ISO 

717-1 os espectros sonoros 1 e 2, referentes a cada termo de adaptação, 

respectivamente. Essas curvas são ponderadas em filtros ponderadores tipo A. As 

curvas 1 e 2 e seus referentes valores para determinação dos termos de adaptação 

para bandas de terço de oitava são dadas pela Figura 2.33 e pela Tabela 2.4. 

 

 

Tipo de ruído Termo de adaptação de espectro sonoro relevante

Atividades diárias (conversas, música, rádio, TV)

Crianças brincando

Ferrovias de média e alto velocidade de tráfego

Rodovias com tráfego > 80 km/h

Avião a jato, distância próxima

Fábricas emitindo principalmente ruídos em médias e altas frequências

Tráfego urbano

Ferrovias de baixa velocidade de tráfego

Aeronave movida à hélice

Avião à jato, longa distância

Música em discotecas

Fábricas emitindo principalmente ruídos em baixas e médias frequências

C (espectro número 1)

Ctr (espectro número 2)
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Figura 2.33 – Curvas 1 e 2 para determinação dos termos de adaptação de espectros sonoros C e 

Ctr, respectivamente, para bandas de terço de oitava (ISO 717-1) 

 

Tabela 2.4 – Valores curvas 1 e 2 dos níveis sonoros para calcular C e Ctr (ISO 717-1) 

 

Frequência

Hz

Espectro sonoro nº 1 para calcular C Espectro sonoro nº 2 para calcular Ctr

100 -29 -20

125 -26 -20

160 -23 -18

200 -21 -16

250 -19 -15

315 -17 -14

400 -15 -13

500 -13 -12

630 -12 -11

800 -11 -9

1000 -10 -8

1250 -9 -9

1600 -9 -10

2000 -9 -11

2500 -9 -13

3150 -9 -15

Níveis sonoros Lij, dB

bandas em terço de oitava
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Sendo j o índice do espectro sonoro de adaptação usado (1 ou 2), a 

expressão para o cálculo de um Cj qualquer é dada por: 

Cj =  XA,j 
−  Xw (2.26) 

em que: 

j é o índice do espectro sonoro de adaptação usado, nos 1 ou 2; 

Xw é o valor único calculado pela curva DnT e a curva de referência, isto 

é, o DnT,w; 

O parâmetro XA,j é calculado por: 

XAj
=  −10 log ∑ 10(Lij−DnT,i) 10⁄  (dB) (2.27) 

em que: 

i é o índice da banda de frequência em terço de oitava em questão entre 

100 Hz e 3150 Hz; 

Lij são os níveis sonoros da Tabela 2.4 para a banda de frequência i e 

para o espectro sonoro j; 

DnT,i é o valor de DnT para a banda de frequência i com uma casa decimal. 

No caso em que é usado espectro sonoro de adaptação número 1, isto é, 

j = 1, tem-se XA,1. Ele caracteriza a diferença no ambiente emissor, entre os níveis 

dos ambientes emissor e receptor, ponderados em filtro A, para ruído rosa.  

Já quando usado o espectro número 2, tem-se XA,2, que caracteriza a 

diferença entre os níveis sonoros entre os ambientes emissor (ambiente externo em 

frente à fachada) e receptor, ponderados em filtro A, para ruídos de tráfego. 

Dessa forma, a expressão final dos resultados deve conter a forma da 

expressão abaixo: 



 
Desempenho acústico segundo a norma de desempenho ABNT NBR 15 575 83  

 J. M. S. REZENDE, J. C. G. M. FILHO, N. L. F. NASCIMENTO Capítulo 2 

 

DnT,w ( C ; Ctr) =          (    ;      ) dB 

A ISO 140-4, com relação à C e Ctr, determina que apenas os seus 

valores devem constar dos resultados, dispensando o desenvolvimento pelo qual 

foram alcançados. Já para o DnT e DnT,w, a norma indica que é importante que 

estejam expostas tanto a curva DnT calculada quanto a curva de referência e a curva 

de referência transladada. A Figura 2.34 a seguir expõe o exemplo padrão que 

consta na ISO 140-4 para a exposição de resultados em gráficos da diferença 

padronizada de nível ponderada, DnT,w, em bandas de terço de oitava entre 100 Hz e 

3150 Hz: 

Figura 2.34 – Exemplo para exposição dos resultados e dos gráficos (ISO 140-4) 

 

2.3 A NORMA ABNT NBR 15 575:2013 

Com o intuito de diminuir a prolixidade no decorrer deste trabalho, o termo 

“Norma de Desempenho”, ou simplesmente “Norma”, será aplicado dizendo sempre 

respeito à norma ABNT NBR 15 575:2013 – Edificações habitacionais – 
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Desempenho. Nesses casos, a norma se tratará da versão de 2013, em regimento 

desde 19 de julho desse ano, a menos que se diga explicitamente o contrário. 

Neste capítulo, serão apresentados comentários sobre a criação da 

Norma e sua devida estrutura e importância. Mais adiante, serão expostos os 

requisitos, critérios e métodos de avaliação da “Parte 4: Requisitos para os sistemas 

de vedações internas e externas SVVIE”, e realizar-se-á uma análise deles. 

2.3.1 Importância 

Os textos referentes à normalização do desempenho de habitações vêm 

sendo desenvolvidos desde a década passada. A previsão era de que, em março de 

2010, o trabalho realizado até então fosse consolidado através da entrada em vigor 

da primeira norma de desempenho habitacional (NETO, 2009). 

Entretanto, enquanto algumas exigências estavam além da capacidade 

econômica do país, outras se encontravam relativamente abaixo das expectativas 

dos consumidores. Em suma, havia dissonâncias entre os interesses de diferentes 

setores da sociedade e a norma propriamente dita que inviabilizavam a sua perfeita 

aplicação. 

Dessa forma, a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), 

atendendo à solicitação da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) em 

conjunto a universidades, órgãos governamentais, associações de profissionais, 

setor produtivo e instituições técnicas, promoveu a revisão do texto original da 

norma de modo que, em 19 julho de 2013, entrasse oficialmente em vigor a ABNT 

NBR 15 575 “Edificações Habitacionais – Desempenho”. 

A norma acima referida tem sua importância vinculada à necessidade 

patente de se estabelecer métodos capazes de avaliar satisfatoriamente diferentes 

setores das edificações habitacionais. Trata-se, assim, de um avanço – ainda que 

tardio – para a indústria da construção civil brasileira. 

Vale ressaltar que a ABNT NBR 15 575 não tem por escopo a 

constituição de parâmetros cuja conformidade seja demasiadamente difícil de ser 

alcançada. Tampouco determina critérios de desempenho que se encontram além 
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do atual cenário construtivo do país. Pelo contrário, a norma tem por intuito a 

simples regularização daquilo que, indiretamente, já se exigia da “boa construção 

civil” em termos de edificações habitacionais. 

Desse modo, pode-se afirmar que a ABNT NBR 15 575 surge como uma 

soma de esforços cujo intento máximo é definir critérios normativos capazes de criar 

uma base sólida para o progresso da construção civil nacional. Ao estabelecer 

parâmetros, objetivos e quantitativos passíveis de medição, a norma promove, 

conforme esclarece o Guia CBIC (2013, p. 10), o “disciplinamento das relações entre 

os elos da cadeia econômica (rastreabilidade), a diminuição das incertezas dos 

critérios subjetivos (perícias), a instrumentação do Código de Defesa do 

Consumidor, o estímulo à redução da concorrência predatória e um instrumento de 

diferenciação das empresas”. 

2.3.2 Estrutura da Norma 

A referida Norma, foco do estudo realizado, é composta por 6 (seis) 

partes: 

 NBR 15 575 – 1 Edificações habitacionais – Desempenho – Parte 

1: Requisitos gerais; 

 NBR 15 575 – 2 Edificações habitacionais – Parte 2: Requisitos 

para os sistemas estruturais; 

 NBR 15 575 – 3 Edificações habitacionais – Parte 3: Requisitos 

para os sistemas de pisos; 

 NBR 15 575 – 4 Edificações habitacionais – Parte 4: Requisitos 

para os sistemas de vedações verticais internas e externas – 

SVVIE; 

 NBR 15 575 – 5 Edificações habitacionais – Parte 5: Requisitos 

para os sistemas de coberturas; 

 NBR 15 575 – 6 Edificações habitacionais –Parte 6: Requisitos 

para os sistemas hidrossanitários. 
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Cada parte trata sempre dos mesmos 3 (três) tópicos e seus respectivos 

sub tópicos que determinam os requisitos gerais do usuário. Esses requisitos estão 

listados nos itens 4.2 a 4.4 da Parte 1: Requisitos gerais. Atendidos os requisitos e 

critérios estabelecidos na Norma, os requisitos do usuário são considerados 

atendidos (ABNT, 2013). São eles: 

 Segurança 

o Segurança estrutural 

o Segurança contra o fogo 

o Segurança no uso e na operação 

 Habitabilidade 

o Estanqueidade 

o Desempenho térmico 

o Desempenho acústico 

o Desempenho lumínico 

o Saúde, higiene e qualidade do ar 

o Funcionalidade e acessibilidade 

o Conforto tátil e antropodinâmico 

 Sustentabilidade 

o Durabilidade 

o Manutenibilidade 

o Impacto ambiental 
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2.3.3 Desempenho Acústico na Parte 4: Desempenho de Vedações Internas e 

Externas SVVIE 

A parte 4 da norma ABNT NBR 15 575:2013 se refere ao desempenho 

das vedações internas e externas. São tratados todos os campos abordados pela 

norma, inclusive o desempenho acústico, foco deste trabalho. 

Dentro do quesito desempenho acústico, são estabelecidos os requisitos, 

critérios e métodos para avaliação do desempenho acústico dos SVVIE entre 

unidades autônomas e entre dependências de uma unidade e áreas comuns (ABNT, 

2013). 

2.3.3.1 Métodos de avaliação 

Para a avaliação do isolamento acústico de um sistema de vedação 

interna ou externa, a presente parte da Norma possibilita a utilização de três 

métodos. Cada um se adequa à determinada situação, conforme explicarão os 

subtítulos a seguir. 

a) Método de precisão realizado em laboratório 

O primeiro método descrito tem como função a avaliação do isolamento 

acústico em laboratório de componentes isolados. Devem-se realizar ensaios em 

cada componente construtivo – parede, janela, porta e outros –, e somente a partir 

dos vários resultados isolados eles poderão ser combinados com o intuito de atingir 

um valor global para o isolamento acústico do sistema construtivo (ABNT, 2013). 

Para a realização dos ensaios de laboratório, a NBR 15 575-4 indica a 

ISO 10140-2 como fonte descritiva da metodologia de ensaio para se atingir os 

valores dos índices de redução sonora (R) para cada banda de frequência; e a ISO 

717-1 como forma de se atingir um valor único de isolamento acústico Rw (índice de 

redução sonora ponderado) por meio de ponderação a partir das várias leituras de 

cada ensaio. Nesse método, são medidos ruído aéreo, ruído residual (sinônimo de 

ruído de fundo) e tempo de reverberação. 
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O valor de isolamento acústico global em laboratório (Rw) alcançado 

servirá de dado de entrada nos projetos para possibilitar a estimativa do 

desempenho acústico de um sistema construtivo ainda na fase de projeto. 

É de caráter obrigatório os fornecedores disponibilizarem aos projetistas 

este parâmetro. Só assim será possibilitada a boa realização do projeto e a 

antecipação do desempenho acústico da edificação como um todo, evitando 

intervenções de reforço acústico por desconformidades com a citada Norma. 

b) Método de engenharia realizado em campo 

A Norma de Desempenho permite duas possibilidades para realização de 

ensaios in-situ para determinação do isolamento acústico dos SVVIE. O método de 

engenharia é a forma mais rigorosa para este quesito. 

O ensaio para SVVI (sistemas de vedação vertical interna) consiste na 

determinação do isolamento global do sistema construtivo de forma direta, 

diferentemente dos ensaios em laboratório, nos quais se ensaia cada componente. 

A norma indicada pela NBR 15 575 como metodologia de ensaio é a ISO 

140-4. A partir das várias leituras do ensaio, isto é, dos valores de DnT para cada 

banda de frequência, como forma de se atingir um valor único de isolamento 

acústico global in-situ (DnT,w), é indicada a ISO 717-1. Nesse método, são medidos 

ruído aéreo, ruído residual (sinônimo de ruído de fundo) e tempo de reverberação. 

Essa descrição também é válida para SVVE (sistemas de vedação vertical 

externa), porém é indicada a ISO 140-5 e o parâmetro buscado é o D2m,nT,w, valor 

para isolamento acústico de fachadas para uma fonte de ruído aéreo a 2 metros de 

distância. 

Entre os métodos de campo, o de engenharia é o método tecnicamente 

mais completo e por isso é recomendado a sua utilização (BARRY, 2006 apud 

NETO, 2009). 

Para a realização da pesquisa de campo do trabalho, o método de 

engenharia foi o adotado para a avaliação do desempenho acústico dos sistemas 
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construtivos de vedação interna proposto no capítulo “Pesquisa de campo” deste 

trabalho. Assim, foi utilizada a ISO 140-4 como embasamento metodológico para a 

realização dos ensaios e a ISO 717-1 para a obtenção de um valor único para o 

isolamento acústico DnT,w. 

c) Método simplificado de campo 

O segundo método de avaliação in-situ do desempenho acústico de um 

sistema de vedação, tanto interna como externa, é pelo método simplificado. Este é 

adotado em situações nas quais não há a possibilidade de medição do tempo de 

reverberação ou as condições de ruído de fundo impossibilitam a medição dele. 

A norma indicada pela NBR 15 575 como metodologia de ensaio é a ISO 

10052. Através da metodologia descrita na norma, é possível atingir um valor 

aproximado de isolamento acústico global do sistema em questão. 

2.3.3.2 Requisitos e critérios de avaliação 

De forma geral os parâmetros que podem ser usados como critérios de 

avaliação para SVVIE (interna e externa) são os da Tabela 2.5 a seguir: 

Tabela 2.5 – Parâmetros acústicos de verificação (ABNT, 2013) 

 

Visando ao requisito de desempenho acústico imposto pela Norma de 

Desempenho para SVVI (sistemas de vedação vertical interna), é utilizado como 

critério o parâmetro o Rw - índice de redução sonora ponderado - ou o DnT,w - a 
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diferença padronizada de nível ponderada - determinado por um dos três métodos 

indicados pela Norma de Desempenho. 

Em caso de ensaios de campo SVVI (interna), o critério indicado de 

avaliação adotado pela Norma é o DnT,w, que pode ser determinado através dos dois 

métodos de campo indicados, o de engenharia ou o simplificado. 

Como já mencionado, o método de engenharia foi o utilizado na pesquisa 

de campo por sua maior acurácia. É explicitado na Norma que as medições devem 

ser realizadas com portas e janelas fechadas, como foram entregues pela empresa 

construtora ou incorporadora. 

É importante ressaltar que, quando se diz desempenho acústico de 

“paredes internas”, não há a intenção de medir-se o isolamento acústico de paredes 

de uma mesma unidade habitacional, mas sim entre dois ambientes separados por 

paredes internas à edificação. Assim, como pode ser percebido na Tabela 2.6, que 

apresenta os requisitos mínimos (nível M) de DnT,w, os requisitos a serem atingidos 

de isolamento acústico são ou entre unidades habitacionais autônomas (paredes de 

geminação) ou entre uma unidade habitacional autônoma e uma área comum: 

Tabela 2.6 – Valores mínimos da diferença padronizada de nível ponderada, DnT,w, entre 

ambientes (ABNT, 2013) 

 

Percebe-se, então, que a avaliação do isolamento acústico não está 

obrigatoriamente ligada a todas as paredes internas da edificação, mas apenas às 
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que se encaixam em categorias da Tabela 2.6. Essas são consideradas as paredes 

mais críticas e, se elas atenderem às especificações mínimas (M) da Norma de 

Desempenho, considera-se que todos os sistemas de vedação vertical interna estão 

regularizados perante a citada Norma. 

A NBR 15 575 impõe o nível de desempenho mínimo M como obrigatório. 

Entretanto, existem também como opcionais outros dois níveis de desempenho, o 

intermediário I e o superior S. 

Ao implementar à Norma esses níveis mais altos de desempenho, 

atingidos geralmente com materiais e métodos de melhores qualidades, buscou-se 

criar, além de maiores benefícios ao usuário, um instrumento de diferenciação de 

empresas (CBIC, 2013). Afinal, dizer que seu produto tem nível de desempenho 

superior embasado na “Norma de Desempenho” dá a qualquer empresa uma arma 

de marketing para ser explorada a seu gosto. 

Em seu anexo F, a NBR 15 575 apresenta, conforme mostra a Tabela 2.7, 

os três níveis de desempenho possíveis para SVVI ensaiados em campo e 

regulados por DnT,w. 
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Tabela 2.7 – Diferença padronizada de nível ponderada entre ambientes DnT,w para ensaio de 

campo (ABNT, 2013) 

 

É importante ressaltar um erro presente na Tabela 2.7. Na segunda linha 

de requisitos, em “Parede entre unidades habitacionais autônomas (parede de 

geminação), no caso de pelo menos um dos ambientes ser dormitório”, o limite entre 

nível intermediário I e nível superior S não está bem delimitado. Dessa forma, se o 

valor de DnT,w de uma parede for exatamente 55 dB, esta se encaixa nesses dois 

níveis de desempenho. 

Fazendo um comparativo entre os requisitos para SVVI de DnT,w (ensaios 

de campo) e Rw (ensaios de laboratório, expostos abaixo pela Tabela 2.8), percebe-

se que o erro relatado acima não acontece para o parâmetro de laboratório Rw: 
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Tabela 2.8 – Índice de redução sonora ponderado, Rw, de componentes construtivos utilizados nas 

vedações entre ambientes (ABNT, 2013) 

 

Os resultados de laboratório Rw e de campo DnT,w se diferem devido às 

condições de contorno e execução dos sistemas construtivos, como citado na nota 

da acima. O normal é que o DnT,w tenha sempre um valor menor que o Rw devido à 

vários fatores, tais como existência de frestas, transmissão marginal pelas estruturas 

adjacentes que existem nos sistemas reais e são minimizadas em laboratório para 

tenderem à zero, variações de espessuras de rebocos, pinturas, cortes na alvenaria 

para passagem de tubulações e depois preenchidas com argamassa, caixinhas 

elétricas, quadros de distribuição elétrica, efeitos de ressonância não considerados 

etc. 

A Norma considera que a diferença padrão entre Rw e DnT,w é da ordem 

de 5 decibels. Assim, comparando-se as Tabelas 2.7 e 2.8, percebe-se essa 

diferença de 5 dB nos requisitos dos SVVI entre laboratório e campo. 
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A partir da Tabela 2.9 apresentada a seguir, presente no anexo F da 

Norma de Desempenho, é indicado suscintamente o que significa e qual a influência 

do valor de isolamento sonoro de campo para SVVI, DnT,w, em relação à 

inteligibilidade da fala: 

Tabela 2.9 – Influência da DnT,w sobre a inteligibilidade da fala para ruído no ambiente interno em 

torno de 35 dB a 40 dB (ABNT, 2013) 

 

Nessa questão, percebe-se que o que é proposto na NBR 15 575 não é o 

total isolamento e a não existência de audibilidade, visto que isso, nas obras 

habitacionais comuns, seria inviável e até indesejável. 

. Utilizando da básica aproximação de inteligibilidade da fala fornecida 

pela Norma, observa-se que, se uma parede, por exemplo, entre unidades 

habitacionais autônomas e sendo um dos ambientes o dormitório (este é o requisito 

mais rigoroso), tivesse DnT,w igual a 45 dB, na situação proposta pela Tabela 2.9 o 

ruído ainda seria audível – mesmo que não entendido – no ambiente adjacente. 

Ainda assim, essa parede estaria de acordo com a NBR 15 575 para desempenho 

M. 

Em outra situação, analisa-se, por exemplo, uma parede cega de sala 

entre uma unidade habitacional e uma área comum como um corredor (esse é o 

requisito menos rigoroso). Se o DnT,w dessa parede fosse igual a 30 dB, o isolamento 

sonoro dela estaria 5 dB abaixo do que necessitaria para apresentar inteligibilidade 

“claramente audível: ouve e entende”. Isto é, a fala seria ainda mais perceptível e 

clara. Mesmo assim essa parede estaria de acordo com a NBR 15 575 para 

desempenho M. 
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CAPÍTULO 3 

PESQUISA DE CAMPO 

 

Este capítulo tem como intuito explanar o decorrer da pesquisa de campo 

tratada pelo trabalho. Assim, são discutidos aqui as variáveis independentes 

ensaiadas e as constantes de compatibilidade dos ensaios para possibilitar a 

comparação entre os diferentes sistemas construtivos trabalhados. 

Além disso, são apresentados o processo metodológico adotado de 

acordo com as especificações das ISO 140-4 ISO 717-1 tratadas no capítulo anterior 

e considerações acerca dos ensaios realizados. 

3.1 A PESQUISA 

A pesquisa de campo analisada neste trabalho diz respeito à medição do 

nível de pressão sonora em um ambiente emissor e receptor a partir de uma fonte 

de ruído posicionada do cômodo emissor. Dessa forma, determina-se o isolamento 

sonoro proporcionado pelo sistema de vedação ensaiado. 

A partir das considerações expostas neste trabalho a respeito das normas 

ISO 140-4 e ISO 717-1, sabe-se que são possíveis três tipos de medições de 

isolamento ao ruído aéreo: com um único microfone fixo, com diferentes microfones 

posicionados em diversas posições simultaneamente e com um único microfone 

móvel com movimento constante ou oscilatório. 

O método de medição adotado foi o usado normalmente pela empresa 

parceira realizadora dos ensaios: com um único microfone fixo e reposicionando-o 

para cada leitura. 

A metodologia utilizada para as medições, além de estar de acordo com 

as ISO 140-4 e ISO 717-1, também teve influência da empresa parceira, uma vez 

que foi proposta uma metodologia mais prática, de forma a evitar maiores 

deslocamentos. Assim, estando em um ambiente, eram realizadas todas as 
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medições necessárias: nível de pressão sonora, nível de ruído residual e 

tempo de reverberação (este último no ambiente receptor). 

Foi utilizado ruído rosa (item 2.1.1.18) como fonte de ruído, e não o ruído 

branco, tanto para as medições de nível de pressão sonora quanto para tempo de 

reverberação. Essa decisão partiu de indicação da empresa parceira, uma vez que, 

com o ruído rosa, já haviam sido obtidos melhores resultados em baixas frequências 

anteriormente. Neto (2009), por exemplo, utilizou ruído branco para a medição de 

nível de pressão sonora. 

A medição do nível de pressão sonora, Lj, para um único microfone fixo 

em um ambiente aconteceu da seguinte maneira: 

 Foram marcadas as posições de fonte e microfone no ambiente; 

 Posicionou-se a fonte e microfone em suas primeiras posições; 

 Iniciou-se a emissão de ruído rosa pela fonte; 

 Fez-se a primeira leitura durante 10 segundos; 

 Interrompeu-se a leitura e posicionou-se o sonômetro na próxima 

posição de microfone; 

 Iniciou-se novamente a leitura do sonômetro; 

 Fez-se o mesmo processo de mudança de posição de microfone até 

que fossem efetuadas todas as posições do ambiente; 

 A fonte sonora foi pausada e mudada para a segunda posição de fonte; 

 Iniciou-se novamente o processo para as mesmas posições de 

microfone, agora para a nova posição de fonte de ruído. 

Uma vez realizada a medição do nível de pressão sonora no ambiente 

emissor, partiu-se então para a medição do nível de pressão sonora no ambiente 

receptor. 

No ambiente receptor, realizou-se a medição do nível de pressão sonora 

da mesma forma exposta acima. Entretanto, a fonte sonora, que teve duas posições, 

encontrava-se posicionada no ambiente emissor e o microfone fixo, que teve seis 

posições, encontrava-se posicionado no ambiente receptor. 



 
Desempenho acústico segundo a norma de desempenho ABNT NBR 15 575 97  

 J. M. S. REZENDE, J. C. G. M. FILHO, N. L. F. NASCIMENTO Capítulo 3 

 

Da mesma forma que no ambiente emissor, no receptor foi realizada a 

medição do nível de ruído residual posteriormente à medição do nível de pressão 

sonora. 

Em seguida, realizou-se a última medição necessária para finalizar as 

medições para um sistema construtivo: o tempo de reverberação. Para isso, foram 

fixadas seis medições, uma em cada local do ambiente receptor. Esses locais foram 

os mesmos utilizados anteriormente para medir o nível de pressão sonora no 

ambiente receptor. 

Para a medição do tempo de reverberação foi utilizado estouro de balão 

de ar entre as opções possíveis (fonte sonora interrompida ou disparo de arma, por 

exemplo). Houve também preocupação com os balões estarem bastante cheios e 

serem estourados com alguma estrutura esbelta (no caso, uma lapiseira), o que 

proporcionou melhor adequação da curva de decaimento com a linha de referência. 

Assim, o processo utilizado para a medição de tempo de reverberação foi o 

seguinte: 

 Posicionou-se o microfone em umas das posições; 

 Posicionou-se o balão a 1,5 m de altura; 

 Iniciou-se a medição sem existência de ruído; 

 Estourou-se o balão 1 segundo depois; 

 Mediu-se o tempo de decaimento do nível de ruído impulsivo gerado; 

 Verificou-se o ajuste da curva de decaimento à linha de referência; 

 Se não houve ajuste, estourou-se outro balão e repetiu-se a leitura até 

este acontecer; 

 Se houve o ajuste, posicionou-se o microfone e o balão nas próximas 

posições; 

Esse foi o processo adotado para a realização dos ensaios. Essa 

metodologia foi seguida em todos os sistemas construtivos ensaiados. 

Com isso, finalizou-se a parte da pesquisa realizada em campo. Restou 

ainda o tratamento dos dados, realizado em escritório pela empresa parceira através 

de software privado de propriedade da mesma. 
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O processamento dos dados consiste em estimar o tempo de 

reverberação para o decaimento de 60 segundos, isto é, o T60 para cada banda de 

frequência. Em seguida, incorpora-se os tempos de reverberação aos seus 

respectivos níveis de pressão sonora L através da equação 2.19 descrita no item 

2.2.1.4, atingindo-se então os valores, para cada banda de frequência, da diferença 

padronizada de nível DnT. 

Tendo em mãos a curva DnT de cada sistema calculada e a curva de 

referência da ISO 717-1, realizou-se o processo de translação da norma em questão 

dessa curva de referência pelo processo descrito na revisão da literatura do 

trabalho, no item 2.2.6. O valor da diferença padronizada de nível ponderada, DnT,w, 

é o valor referente a 500 Hz da curva transladada.  

3.2 VARIÁVEIS INDEPENDENTES 

As variáveis independentes da pesquisa de campo correspondem aos 

sistemas construtivos ensaiados através da metodologia exposta acima. São eles: 

 

 Sistema 1 - alvenaria de blocos cerâmicos – 9 cm de espessura; 

 Sistema 2 - alvenaria de blocos de concreto – 9 cm de espessura; 

 Sistema 3 - alvenaria de blocos de concreto – 11,5 cm de espessura; 

 Sistema 4 - alvenaria de blocos de concreto – 14 cm de espessura. 

3.3 CONSTANTES DE COMPATIBILIDADE DOS ENSAIOS 

A fim de padronizar e compatibilizar os ensaios propostos, possibilitando 

a comparação dos isolamentos sonoros proporcionados pelos sistemas construtivos 

propostos, foi necessária a imposição de diversas constantes de compatibilidade. 

Todas essas constantes tiverem a função de possibilitar a existência de 

um campo sonoro difuso e, principalmente, de restringir ao máximo a transmissão 

marginal que poderia existir entre os ambientes. 
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Além disso, foram construídos dois ambientes separados por uma única 

parede cega. A vedação posicionada como separadora dos ambientes foi a vedação 

alvo dos ensaios. 

A cada semana, essa vedação era demolida e era construído, na mesma 

linha, o próximo sistema de vedação, na sequência indicada no item de variáveis 

independentes. 

Dessa forma, as constantes de compatibilidade dos ensaios definidas 

foram: 

 Juntas de assentamento horizontal de 1,0 cm de espessura; 

 Juntas de assentamento vertical de 1,0 cm de espessura; 

 Uso de chapisco rolado; 

 Revestimento de argamassa com espessura de 1,5 cm; 

 Traço da argamassa de junta horizontal e vertical padronizado em 

1:2:9; 

 Traço do chapisco de 1:3; 

 Traço da argamassa de reboco padronizado 1:2:9; 

 Traço da argamassa de emboço padronizado 1:2:9; 

 Fixação da alvenaria realizada por meio de tela eletrosoldada a cada 2 

fiadas; 

3.4 EQUIPAMENTO 

Tendo em consideração as recomendações das ISO 140-4 e ISO 717-1 

tratados no capítulo anterior e as da empresa parceira, que disponibilizou e conduziu 

os ensaios, os equipamentos adotados para a realização da pesquisa foram: 

 Sonômetro; 

 Calibrador sonoro; 

 Tripé de sonômetro; 

 Fonte sonora dodecaedro (omnidirecional); 

 Tripé da fonte sonora; 

 Amplificador de fonte sonora; 
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 Notebook; 

 Estabilizador; 

 Cabos Neutrix, USB, saída de som P2-P10, cabo de força; 

 Balões. 

3.5 CONSIDERAÇÕES SOBRE A REALIZAÇÃO DOS ENSAIOS 

Além dos ambientes emissor e receptor, foi construída uma terceira 

câmara com objetivo de realizar o fechamento das primeiras, de forma que fosse 

reduzida a entrada de ruído externo nos ambientes de ensaio. O fechamento no 

fundo do ambiente receptor foi realizado em drywall, simulando o comportamento de 

uma janela, para que os resultados apresentassem maior semelhança a situações 

reais. A Figura 3.1 ilustra a vista superior da concepção do local. Considerando um 

pé direito de 3 m, o ambiente receptor tem área de 12,87 m² e volume igual a 38,61 

m³, enquanto o emissor tem área de 15,76 m² e volume de 47,3 m³. 

Figura 3.1 – Croqui da vista superior das câmaras (Acervo dos autores) 
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CAPÍTULO 4 

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

O capítulo que segue visa à apresentação dos resultados obtidos com a 

pesquisa de campo. Além disso, serão feitas as devidas discussões, análises e 

comparações. 

4.1 RESULTADOS DO DESEMPENHO ACÚSTICO 

Os resultados da pesquisa de campo realizada como parte do trabalho 

serão apresentados, de modo sucinto, ao longo dos subtítulos a seguir. As 

discussões cabíveis a cada sistema ensaiado, contudo, serão feitas apenas no item 

5.2. 

Conforme explicado durante o tópico relativo às ISO 140-4 e ISO 717-1, 

os resultados dos ensaios devem conter as seguintes informações: 

 Descrição da correção de ruído residual aplicada; 

 Gráfico contendo as seguintes curvas: 

o Curva de referência, presente na ISO 717-1; 

o Curva traçada a partir dos valores de DnT obtidos para cada 

banda de frequência ensaiada; 

 Curva de referência transladada pelo método descrito pela ISO 717-1; 

 Tabela dos valores de DnT para cada banda de frequência; 

 Curva referente ao tempo de reverberação T60; 

 Tabela dos valores do tempo de reverberação para cada banda de 

frequência. 

 Valor de DnT,w e os valores de adaptação de espectro sonoro C e Ctr. 

As curvas mencionadas serão apresentadas conforme o seguinte padrão 

de cores: 

 Curva de referência, em verde; 

 Curva traçada a partir dos valores de DnT, em azul;
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 Curva de referência transladada, em alaranjado. 

4.1.1 Sistema 1: Bloco Cerâmico (9 cm) 

O sistema 1, ensaiado com blocos cerâmicos de 9 cm de espessura, 

apresentou uma diferença entre o nível de pressão sonora medido e o nível de ruído 

residual inferior a 6 dB. Foi necessário, então, conforme a determinação da ISO 140-

4, aplicar ao nível de pressão sonora L a correção de 1,3 dB em relação ao ruído 

residual. 

O gráfico da Figura 4.1 e a Tabela 4.1 seguintes representam os valores 

de DnT para cada banda de frequência ensaiada: 

Figura 4.1 – Valores de DnT para cada banda de frequência referentes ao Sistema 1: Bloco cerâmico (9 

cm) 
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Tabela 4.1 – Valores de DnT para cada banda de frequência referentes ao Sistema 1: Bloco cerâmico (9 

cm) 

 

A partir do gráfico e tabela apresentados, foi feita a avaliação pela 

ponderação da ISO 717-1, obtendo-se o seguinte resultado: 

DnT,w ( C ; Ctr ) = 34 ( 0 ; -2 ) dB 

O gráfico e a tabela relativos ao tempo de reverberação para o sistema 1, 

por sua vez, são apresentados em seguida: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frequência 

(Hz)

DnT (1/3 oitava) 

(dB)

50 -

63 -

80 -

100 ≥ 26,7

125 ≥ 26,7

160 ≥ 25,5

200 ≥ 28,9

250 28

315 26,8

400 27,2

500 29,5

630 31,2

800 32,9

1000 34,3

1250 35,8

1600 37

2000 38,4

2500 ≥ 39,5

3150 ≥ 38,7

4000 -

5000 -
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Figura 4.2 - Tempo de reverberação T60 para cada banda de frequência referente ao Sistema 1: Bloco 

cerâmico (9 cm) 

 

Tabela 4.2 – Tempo de reverberação T60 para cada banda de frequência referente ao Sistema 1: Bloco 

cerâmico (9 cm) 

 

 

Frequência 

(Hz)

T60 (1/3 oitava) 

(s)

50 -

63 -

80 -

100 3,66

125 3,22

160 2,96

200 3,2

250 3,01

315 2,04

400 2,34

500 3,18

630 3,38

800 3,42

1000 2,87

1250 2,49

1600 2,14

2000 1,93

2500 1,68

3150 1,43

4000 -

5000 -
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4.1.2. Sistema 2: Bloco De Concreto (9 cm) 

O sistema 2, ensaiado com blocos de concreto de 9 cm de espessura, 

apresentou uma diferença entre o nível de pressão sonora medido e o nível de ruído 

residual superior a 10 dB. Não foi necessário, portanto, conforme determina a ISO 

140-4, aplicar ao nível de pressão sonora L qualquer correção em relação ao ruído 

residual. 

O gráfico da Figura 4.3 e a Tabela 4.3 seguintes representam os valores 

de DnT para cada banda de frequência ensaiada: 

Figura 4.3 – Valores de DnT para cada banda de frequência referentes ao Sistema 2: Bloco de concreto 

(9 cm) 
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Tabela 4.3 – Valores de DnT para cada banda de frequência referentes ao Sistema 2: Bloco de concreto 

(9 cm) 

 

A partir do gráfico e tabela apresentados, foi feita a avaliação pela 

ponderação da ISO 717-1, obtendo-se o seguinte resultado: 

DnT,w ( C ; Ctr ) = 40 ( -1 ; -4 ) dB 

O gráfico da Figura 4.4 e a Tabela 4.4 relativos ao tempo de reverberação 

para o sistema 2, por sua vez, são apresentados em seguida: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frequência 

(Hz)

DnT (1/3 oitava) 

(dB)

50 -

63 -

80 -

100 31,3

125 31,8

160 28,2

200 32,8

250 30,6

315 27,9

400 32,3

500 33,4

630 37,1

800 40,4

1000 41,4

1250 46

1600 46,8

2000 45,9

2500 48,4

3150 51,4

4000 -

5000 -
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Figura 4.4 - Tempo de reverberação para cada banda de frequência referente ao Sistema 2: Bloco de 

concreto (9 cm) 

 

Tabela 4.4 – Tempo de reverberação para cada banda de frequência referente ao Sistema 2: Bloco de 

concreto (9 cm) 

 

Frequência 

(Hz)

T60 (1/3 oitava) 

(s)

50 -

63 -

80 -

100 3,66

125 3,22

160 2,96

200 3,21

250 3,01

315 2,04

400 3,24

500 3,18

630 3,38

800 3,42

1000 2,87

1250 2,49

1600 2,14

2000 1,93

2500 1,68

3150 1,43

4000 -

5000 -
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4.1.3. Sistema 3: Bloco De Concreto (11,5 cm) 

O sistema 3, ensaiado com blocos de concreto de 11,5 cm de espessura, 

apresentou uma diferença entre o nível de pressão sonora medido e o nível de ruído 

residual superior a 10 dB. Não foi necessário, portanto, conforme determina a ISO 

140-4, aplicar ao nível de pressão sonora L qualquer correção em relação ao ruído 

residual. 

O gráfico da Figura 4.5 e a Tabela 4.5 seguintes representam os valores 

de DnT para cada banda de frequência ensaiada: 

Figura 4.5 – Valores de DnT para cada banda de frequência referentes ao Sistema 3: Bloco de concreto 

(11,5 cm) 
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Tabela 4.5 – Valores de DnT para cada banda de frequência referentes ao Sistema 3: Bloco de concreto 

(11,5 cm) 

 

A partir do gráfico e tabela apresentados, foi feita a avaliação pela 

ponderação da ISO 717-1, obtendo-se o seguinte resultado: 

DnT,w ( C ; Ctr ) = 40 ( -1 ; -3 ) dB 

O gráfico e a tabela relativos ao tempo de reverberação para o sistema 3, 

por sua vez, são apresentados em seguida: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frequência 

(Hz)

DnT (1/3 oitava) 

(dB)

50 -

63 -

80 -

100 35,6

125 35

160 31,2

200 34

250 30,3

315 30,6

400 34,6

500 33,4

630 36,8

800 39,3

1000 40,6

1250 44,6

1600 43,1

2000 44,1

2500 44,9

3150 45,2

4000 -

5000 -
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Figura 4.6 - Tempo de reverberação para cada banda de frequência referente ao Sistema 3: Bloco de 

concreto (11,5 cm) 

 

Tabela 4.6 – Tempo de reverberação para cada banda de frequência referente ao Sistema 3: Bloco de 

concreto (11,5 cm) 

 

Frequência 

(Hz)

T60 (1/3 oitava) 

(s)

50 -

63 -

80 -

100 3,5

125 3,09

160 2,96

200 2,97

250 3,04

315 1,87

400 3,93

500 2,43

630 3,58

800 3,68

1000 3,11

1250 2,61

1600 2,28

2000 2,05

2500 1,7

3150 1,4

4000 -

5000 -
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4.1.4. Sistema 4: Bloco De Concreto (14 cm) 

O sistema 4, ensaiado com blocos de concreto de 14 cm de espessura, 

apresentou uma diferença entre o nível de pressão sonora medido e o nível de ruído 

residual superior a 10 dB. Não foi necessário, portanto, conforme determina a ISO 

140-4, aplicar ao nível de pressão sonora L qualquer correção em relação ao ruído 

residual. 

O gráfico da Figura 4.7 e a Tabela 4.7 seguintes representam os valores 

de DnT para cada banda de frequência ensaiada: 

Figura 4.7 – Valores de DnT para cada banda de frequência referentes ao Sistema 4: Bloco de concreto 

(14 cm) 
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Tabela 4.7 – Valores de DnT para cada banda de frequência referentes ao Sistema 4: Bloco de concreto 

(14 cm) 

 

A partir do gráfico e tabela apresentados, foi feita a avaliação pela 

ponderação da ISO 717-1, obtendo-se o seguinte resultado: 

DnT,w ( C ; Ctr ) = 45 ( -1 ; -3 ) dB 

O gráfico da Figura 4.8 e a Tabela 4.8 relativos ao tempo de reverberação 

para o sistema 4, por sua vez, são apresentados em seguida: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frequência 

(Hz)

DnT (1/3 oitava) 

(dB)

50 -

63 -

80 -

100 39

125 38,9

160 37,2

200 34,1

250 35,5

315 35

400 39,6

500 40,8

630 43,1

800 46,1

1000 46,7

1250 47,5

1600 49,6

2000 49,7

2500 49,2

3150 49,4

4000 -

5000 -
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Figura 4.8 - Tempo de reverberação para cada banda de frequência referente ao Sistema 4: Bloco de 

concreto (14 cm) 

 

Tabela 4.8 – Tempo de reverberação para cada banda de frequência referente ao Sistema 4: Bloco de 

concreto (14 cm) 

 

Frequência 

(Hz)

T60 (1/3 oitava) 

(s)

50 -

63 -

80 -

100 3,66

125 3,22

160 2,96

200 3,21

250 3,01

315 2,04

400 3,24

500 3,18

630 3,38

800 3,42

1000 2,87

1250 2,49

1600 2,14

2000 1,93

2500 1,68

3150 1,43

4000 -

5000 -



 
Desempenho acústico segundo a norma de desempenho ABNT NBR 15 575 114  

 J. M. S. REZENDE, J. C. G. M. FILHO, N. L. F. NASCIMENTO Capítulo 4 

 

4.2 DISCUSSÃO GLOBAL DOS RESULTADOS 

Este tópico tem como objetivo a discussão global dos resultados expostos 

no item anterior, confrontando-os de forma a determinar o grau de conformidade de 

cada sistema construtivo frente a cada situação estipulada pela Norma de 

Desempenho. Além disso, serão analisados os porquês das diferenças observadas 

entre eles e a adequação desses resultados com o que se era esperado. 

Primeiramente, será feita uma observação quanto ao sistema construtivo 

1, de blocos cerâmicos de 9 cm de espessura. Apenas nele houve necessidade de 

correção do ruído residual. Isso porque, como explanado no tópico 2.2.5, referente 

às normas ISO 140-4 e 717-1, para uma diferença entre o nível de ruído residual e o 

nível de pressão sonora medido abaixo de 6 dB, aplica-se uma correção ao nível L 

de 1,3 dB. Foi esse o processo adotado nesse sistema construtivo. 

Os tempos de reverberação em cada terço de oitava foram adicionados 

aos cálculos através de sua incorporação ao DnT. Em cada banda de terço de oitava, 

medida de 100 Hz a 3150 Hz em todos os sistemas, esse processo foi realizado 

através da equação 2.19 descrita no item 2.2.1.4, que expressa a determinação de 

DnT. 

Foi notada uma pequena variação na comparação dos tempos de 

reverberação de cada sistema. Isso pode ser explicado pelo fato de o ambiente de 

medição ser exatamente o mesmo, com exceção, é claro, do elemento separador 

ensaiado. É esse elemento separador, principalmente, que explica as pequenas 

variações percebidas entre os tempos de reverberação de cada sistema. 

Os gráficos de DnT apresentados nos itens contidos no tópico 5.1 contêm 

três curvas cada. A curva azul representa os valores de DnT para cada banda de 

terço de oitava obtidos através das medições de campo, inseridas posteriormente na 

equação 2.19 supracitada. A curva verde se trata da curva de referência para 

bandas de terço de oitava designada pela ISO 717-1 para a ponderação de DnT. Por 

último, a curva laranja indica a curva de referência anterior transladada pelo método 

da ISO 717-1 descrito no item 2.2.6. É importante ressaltar que, como explicado no 
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item 2.2.6, o DnT,w é o valor referente a 500 Hz, em dB, da curva de referência da 

ISO 717-1 transladada. 

Os resultados das curvas de DnT de todos os sistemas ensaiados 

apresentam o mesmo padrão, no qual o DnT aumenta frente à elevação da 

frequência. Esse aspecto das curvas pode ser explicado pela maior dificuldade que 

elementos esbeltos de pequenas dimensões, como paredes, apresentam para isolar 

baixas frequências, visto que seus comprimentos de onda são muito grandes – 

frequentemente da ordem de metros. Assim, percebe-se que uma parede terá mais 

dificuldade para isolar uma onda com comprimento de onda da ordem de metros do 

que de milímetros ou micrometros. 

Analisou-se a adequação dos sistemas ensaiados a cada situação de 

parede exposta pela Norma de Desempenho por meio da comparação do valor de 

DnT,w com a Tabela 2.7, exposta no item 2.3.3.2. 

Para facilitar a visualização e comparação dos resultados com os 

parâmetros de desempenho impostos pela Norma, são apresentadas as Tabelas 4.9 

e 4.10: 

Tabela 4.9 – Relação entre os resultados dos Sistemas 1 e 2 e o nível de adequação  
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Tabela 4.10 – Relação entre os resultados dos Sistemas 3 e 4 e o nível de adequação 

Além disso, os resultados foram comparados com a Tabela 4.11, 

elaborada a partir de uma compilação de resultados de laboratório extraídos do guia 

CBIC (2013), que diz respeito aos valores de isolamento sonoro de laboratório Rw 

dos sistemas ensaiados. Dessa forma, é possível determinar a adequação dos 

resultados com os desempenhos padrões esperados. Faz-se necessária a ressalva 

de que os valores de DnT,w são, de modo estimado, 5 dB abaixo dos valores de Rw. 

Tabela 4.11 – Valores de índice de redução sonora Rw referentes aos sistemas ensaiados (CBIC, 2013) 

 

A estimativa de que os valores de DnT,w estão cerca de 5 dB abaixo dos 

de Rw já leva em conta erros construtivos corriqueiros. Conforme se observa na 

Tabela 4.11, todos os resultados de DnT,w da pesquisa atingiram valores superiores 

aos estimados a partir de Rw. O principal motivo para tal fato são as disposições 

Sistema Construtivo Rw  (dB)
DnT,w  esperado 

(estimativa) (dB)
DnT,w  obtido (dB)

1 - Bloco cerâmico (9 cm) 38 33 34

2 - Bloco de concreto (9 cm) 41 36 40

3 - Bloco de concreto (11,5 cm) 42 37 40

4 - Bloco de concreto (14 cm) 45 40 45
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construtivas e os cuidados tomados nas questões executivas das câmaras como um 

todo, conforme explicado no capítulo 3 sobre a pesquisa de campo. 

Dessa forma, mesmo antes da realização da análise e da comparação 

dos resultados, já é perceptível que técnicas executivas corretas e rigorosas 

aplicadas a qualquer sistema construtivo têm um impacto significativo em seu 

desempenho acústico. 

O DnT,w apresentado pelo sistema 1, de bloco cerâmico de 9 cm de 

espessura, foi igual a 34 dB. Esse foi o pior desempenho acústico dos quatro 

sistemas ensaiados. Entretanto, pela estimativa proporcionada pelo valor de Rw, 

percebe-se que o resultado foi conforme o esperado, e até 1 dB acima disso. 

Em relação aos parâmetros de adaptação de espectro sonoro C, de ruído 

rosa, e Ctr, de ruído de trânsito, tem-se os valores 0 e -2, respectivamente. Isto é, em 

situações onde esses tipos de ruído se aplicam, eles podem ser somados ao DnT,w 

pelo projetista de forma que o DnT,w resultante retrate de maneira mais realista a 

situação. 

No sistema 1, foi percebida uma adequação extremamente baixa à 

Norma. Com um DnT,w de 34 dB, apenas se a parede do sistema 1 fosse uma parede 

cega de salas e cozinhas entre uma unidade habitacional e áreas comuns de 

trânsito eventual ela estaria em conformidade com a Norma de Desempenho, e 

somente em nível mínimo M. 

Essas áreas comuns de trânsito eventual dizem respeito a corredores e 

escadarias. Em situações nas quais poderiam se aplicar a esses ambientes as 

correções, por exemplo, de ruído de tráfego Ctr = -2, tem-se um DnT,w de 32 dB, o 

que quase não se adequa nem ao critério menos exigente de desempenho da 

Norma, o 4º. 

O sistema 2 corresponde à vedação de blocos de concreto com 9 cm de 

espessura. Nesse sistema e nos subsequentes, ao realizar-se as medições, 

percebeu-se uma diferença maior que 10 dB entre o nível de pressão sonora medido 

L e o nível de ruído residual. Dessa forma, como explicado no item 2.2.5, essa 

situação não necessita de correção devido ao ruído residual. 



 
Desempenho acústico segundo a norma de desempenho ABNT NBR 15 575 118  

 J. M. S. REZENDE, J. C. G. M. FILHO, N. L. F. NASCIMENTO Capítulo 4 

 

O DnT,w para o sistema 2 foi igual a 40 dB. Além disso, em relação aos 

parâmetros de adaptação de espectro sonoro C, de ruído rosa, e Ctr, de ruído de 

trânsito, tem-se os valores -1 e -4, respectivamente. 

Nesse sistema, nota-se mais acentuadamente o quão influentes são as 

questões construtivas, uma vez que o resultado obtido de DnT,w, 40 dB, foi quase o 

mesmo que o valor de laboratório Rw, 41 dB, e não os 36 dB previstos pela 

estimativa da Tabela 4.11. 

No sistema 2 já se percebe certa adequação à Norma, ainda que com 

baixo desempenho, com exceção dos critérios mais exigentes, o 2º e o 5º da Tabela 

4.9, nos quais não há sequer conformidade mínima. São esses os critérios para 

paredes de geminação com pelo menos um ambiente sendo dormitório e para 

paredes cegas entre uma unidade habitacional e áreas comuns de permanência de 

pessoas. 

Tendo em mãos um DnT,w de 40 dB, nota-se que, analisando os critérios 

da Tabela 4.9, a parede do sistema 2 se encaixa em nível de desempenho mínimo 

M no 1º, 3º e 6º critérios. 

Já para o 4º critério, o menos exigente, de paredes de salas ou cozinhas 

entre uma unidade habitacional e áreas comuns de trânsito eventual (corredores e 

escadaria dos pavimentos), percebe-se que a mesma parede referente ao sistema 2 

encaixa-se em nível superior S. 

Entretanto, também devem ser considerados os parâmetros de adaptação 

de espectro sonoro C e Ctr. Se houver necessidade de aplicar C = -1, tem-se que o 

DnT,w resultante é 39 dB. Nessa situação, a parede do sistema 2 teria desempenho 

intermediário I no 4º critério, que é o menos exigente, e não estaria conforme a 

Norma em nenhuma outra situação. 

Em outro caso, não se aplicando C, mas sim Ctr = -4, tem-se um DnT,w 

resultante de 36 dB. Ocorreria, assim, o mesmo que no exemplo anterior, e a parede 

do sistema 2 teria aprovação em nível I na Norma de Desempenho apenas no 4º 

critério da Tabela 4.9, estando em desconformidade em todas as outras situações. 
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Conforme discutido no item 2.1.2.2, do capítulo 2, referente à Lei da 

Massa, tinha-se a ideia inicial de que o pior desempenho seria apresentado pelo 

sistema 1, de bloco cerâmico com espessura de 9 cm. Esse pensamento embasa-se 

no fato de o bloco cerâmico apresentar massa específica significativamente menor 

que o bloco de concreto, e, consequentemente, menor capacidade de isolamento 

sonoro. 

Por outro lado, o bloco de concreto, constituído de cimento e pedrisco, é 

significativamente mais poroso que o material bloco cerâmico, constituído 

basicamente de argila queimada, uma vez que a argila apresenta baixo índice de 

porosidade. No item 2.1.2.1, do capítulo 2, referente a isolamento sonoro, foi 

discutido que há influência inversamente proporcional da porosidade do material em 

sua capacidade de isolar sons. 

Visto isso, tinha-se a ideia inicial de que a menor porosidade do bloco 

cerâmico, que fortalece a performance acústica, seria menos influente no resultado 

final do que sua menor massa específica, que prejudica o desempenho acústico. Tal 

pensamento se concretizou, uma vez que, de fato, o bloco cerâmico apresentou 

desempenho inferior ao do bloco de concreto de mesma espessura. 

Nota-se que a utilização de blocos de concreto, cujo desempenho 

acústico é superior ao dos blocos cerâmicos, não é garantia total de adequação aos 

critérios estipulados pela Norma de Desempenho. É válido lembrar que, na pesquisa 

de campo, várias disposições construtivas foram controladas de maneira a não se 

cometer os erros executivos que a construção civil brasileira atual demonstra 

corriqueiramente. 

Assim, o desempenho acústico apresentado pelo sistema 2 de bloco de 

concreto de 9 cm foi satisfatório, por apresentar desempenho acima da estimativa. 

Porém, na maioria das situações, não apresentou conformidade à Norma, mesmo 

não contendo erros executivos grosseiros. 

No sistema 1, de bloco cerâmico de 9 cm, é necessária uma observação 

em relação a todos os outros sistemas ensaiados. Mesmo todos os resultados 

apresentando DnT,w maiores que a estimativa, no sistema 1 essa superação ao 
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esperado foi menor do que os outros sistemas de blocos de concreto. Isso 

provavelmente tem influência da qualidade do material em caráter de fabricação, 

visto que o controle de produção de blocos de concreto no Brasil é mais 

industrializado, enquanto que blocos cerâmicos ainda apresentam características de 

produção bastante artesanais. Assim, a garantia de que se trabalha com um material 

de qualidade, que atenda a parâmetros de resistência, porosidade, absorção de 

água, dimensões, etc. é significativamente menor ao se utilizar blocos cerâmicos em 

detrimento de blocos de concreto. 

Já em relação sistema 3, de blocos de concreto de 11,5 cm, nota-se que 

este apresentou o mesmo valor de DnT,w que o sistema 2, 40 dB. Dessa forma, sua 

adequação em relação à NBR 15 575:2013 é exatamente a mesma do sistema 2. 

Nesse sistema, a estimativa de 37 dB a partir de índice de laboratório foi 

ultrapassada em 3 dB. 

Esse sistema 3 traz consigo a percepção de que o comportamento de um 

material na prática, sujeito à variabilidade das disposições construtivas, mão de 

obra, etc., não é tão simples quanto na teoria. 

Os materiais em questão têm seus comportamentos regidos pela Lei da 

Massa, tratada na revisão da literatura deste trabalho. Assim, esperava-se que a 

parede do sistema 3, tendo 11,5 cm de espessura, apresentasse nível de isolamento 

ao ruído superior ao sistema 2, de bloco de concreto de 9 cm. Não foi o que ocorreu, 

sendo apresentado o mesmo desempenho acústico em campo. 

A explicação para a diferença de resultados entre os sistemas 2 e 3 não 

ser o esperado está principalmente na pequena diferença de espessura. Por tratar-

se de ensaios de campo, sujeitos a iterações complexas do sistema construtivo 

como um todo, tendo influência da rigidez, da fixação da alvenaria, e até da 

espessura de reboco, emboço, argamassa de assentamento, encabeçamento 

vertical etc., percebe-se que é pouco influente a pequena diferença de espessura 

entre os blocos de concreto de 9 e 11,5 cm. Assim, são aceitáveis os resultados. 

Reforçando isso, tem-se que até em laboratório a diferença entre os valores de 

isolamento Rw dos sistemas 2 e 3 é de apenas 1 dB, o que é irrisório. 
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O sistema 4, de blocos de concreto de 14 cm, como já esperado devido a 

sua maior espessura, apresentou o melhor desempenho dos quatro ensaiados. O 

DnT,w do sistema 4, como apresentado no item 5.1.4, foi de 45 dB, e os parâmetros 

de adaptação de espectro sonoro foram C, -1, e Ctr, -3. 

O sistema 4 atingiu a maior superação de expectativa de resultados a 

partir dos valores de Rw da Tabela 4.11, uma vez que atingiu o próprio valor de 

referência de Rw. 

No que tange a adequação do sistema 4 à NBR 15 575, percebe-se que 

apenas esse sistema, dos quatro ensaiados, poderia ser posicionado em uma 

construção de qualquer forma e ainda assim estaria adequado. 

Analisando a Tabela 4.10 exposta anteriormente, observa-se que, para o 

4º critério, o menos exigente, o sistema 4 se adequa em nível de desempenho 

superior S, uma vez que está acima de 40 dB. 

Já no 1º, 3º e 6º critérios, o sistema 4 se enquadra ao nível de 

desempenho intermediário I, já que os limites inferior e superior são 45 e 49, 

respectivamente. 

Entretanto, tratando-se dos critérios mais exigentes da Norma, o 2º, em 

que são tratadas paredes entre unidades habitacionais autônomas (parede de 

geminação), sendo um dos ambientes dormitório, e o 5º, em que são tratadas 

paredes cegas entre uma unidade habitacional e áreas comuns de permanência de 

pessoas, o sistema 4, mesmo estando adequado à Norma, apresenta desempenho 

mínimo M exatamente no limite inferior de 45 dB. 

Se a essa situação adicionar-se os fatores de adaptação de espectro 

sonoro C = -1 ou Ctr = -3, nota-se que há um decréscimo na adequação à Norma. 

Mesmo no 4º critério (menos exigente) o sistema 4 ainda atendendo a desempenho 

superior S, nos outros critérios sua adequação despenca de forma que, para os 2º e 

5º, ele atende a nível intermediário I e, para os critérios 1º, 3º e 6º, o sistema atende 

apenas ao nível mínimo M. 
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Ainda analisando o DnT,w com o acréscimo dos adaptadores C ou Ctr ao 

sistema 4, percebe-se que, se essa parede se tratasse, por exemplo, de uma parede 

de geminação entre unidades autônomas, sendo um dos ambientes um dormitório 

(2º critério da Norma), ou então se tratasse de uma parede cega entre unidade 

habitacional e uma área comum de permanência de pessoas, como um salão de 

jogos (5º critério da Norma), ela nem atingiria nível de desempenho mínimo M. 

Assim, percebe-se que, mesmo lançando mão de alvenarias com 

espessuras maiores que as mais convencionais, ainda há certa dificuldade para 

atingir os padrões estabelecidos pela NBR 15 575:2013 apenas ao acrescentar 

massa ao sistema. Isso pode ser percebido, sobretudo, em pontos da edificação nas 

quais são mais exigentes os critérios de desempenho, tais como dormitório ou 

divisórias entre unidades e áreas comuns de permanência de pessoas.
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CAPÍTULO 5 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este capítulo apresenta, de forma mais sintética, as conclusões da 

pesquisa de campo, as considerações finais do trabalho e as sugestões para futuras 

pesquisas. 

5.1 CONCLUSÕES DA PESQUISA DE CAMPO 

Os resultados encontrados por meio da pesquisa de campo desenvolvida 

como parte deste trabalho já foram discutidos e analisados no decorrer do item 4.2. 

Entretanto, é cabível apresentá-los novamente, de modo sucinto, como forma de 

esclarecer as conclusões mais relevantes acerca dos ensaios acompanhados. 

Foi possível notar que, em todos os casos, os resultados de DnT,w se 

enquadraram aos valores esperados. O DnT,w medido para o Sistema 4, inclusive, 

teve valor idêntico ao Rw; e os Sistemas 2 e 3 chegaram a números de DnT,w apenas 

1 dB e 2 dB, respectivamente, abaixo do Rw. Ressaltou-se, com isso, o quanto as 

condições de realização dos ensaios estiveram próximas das ideais. 

Por outro lado, o Sistema 1 obteve valores de DnT,w e Rw mais distantes. 

Acredita-se que isso tenha ocorrido devido ao baixo controle do processo produtivo 

típico dos blocos cerâmicos, o que aumenta as chances de utilização de materiais 

com qualidade abaixo do esperado. 

Quanto às comparações entre os diferentes sistemas, foi possível notar 

que, de modo geral, elas não fugiram às expectativas. O melhor desempenho foi 

obtido pela alvenaria de blocos de concreto de maior espessura (14 cm) e os piores 

resultados ocorreram com a alvenaria de blocos cerâmicos. Os desempenhos 

intermediários, dos Sistemas 2 e 3, foram idênticos. Nesse caso, houve uma 

incoerência. Sabendo-se que ambos os sistemas utilizaram blocos de concreto e 

que a espessura da alvenaria adotada no Sistema 3 foi superior, esperava-se que 

seu isolamento também o fosse. Provavelmente, a igualdade observada entre eles
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 ocorreu em decorrência de algum detalhe executivo mais bem realizado 

no Sistema 2. 

Dentre os seis elementos abordados pela ABNT NBR 15 575 na Tabela 

2.7, o Sistema 1, com DnT,w de 34 dB, só poderia se adequar ao 4o – parede cega de 

salas e cozinhas entre uma unidade habitacional e áreas comuns de trânsito 

eventual –, e apenas em nível mínimo. Os Sistemas 2 e 3, por sua vez, com DnT,w de 

40 dB, atenderiam aos 1o, 3o e 6o casos, em nível mínimo, e somente ao 4o caso em 

nível superior. Por fim, analisando-se o Sistema 4, observou-se que ele estaria em 

conformidade com a Norma em todos os casos, embora apenas no 4o caso, menos 

exigente, atingiria o nível superior. Além disso, o Sistema 4 se adequou aos 2o e 5o 

casos atingindo o mínimo do DnT,w para o nível mínimo estabelecido (45 dB). 

Desse modo, todos os sistemas ensaiados apresentaram resultados 

superiores aos esperados de seus materiais, mas obtiveram um nível de adequação 

à ABNT NBR 15 575 relativamente baixo. Ficou evidente, com isso, que, embora 

haja possibilidade de adaptação à norma com os sistemas ensaiados, existe 

também uma necessidade de se buscar novos materiais e processos executivos que 

possibilitem melhor conformidade com os critérios exigidos e, consequentemente, 

propiciem o conforto – e não apenas o desempenho mínimo – adequado aos 

usuários. 

5.2 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO TRABALHO 

O advento da norma NBR 15 575:2013 no cenário nacional e suas 

implicações nos mais variados âmbitos, desde os aspectos mais técnicos e 

específicos até áreas administrativas, gerenciais e econômicas, representou uma 

significativa mudança de paradigma da engenharia civil brasileira. Com ela, será 

necessário quebrar certos modelos de mentalidade e promover um novo padrão de 

construção nacional. Foi esse o motivo que, primordialmente, encadeou a realização 

deste trabalho. 

Vencidas as etapas de revisão de literaturas, análise de normas e 

pesquisa de campo, chegou-se à conclusão de que a Norma de Desempenho 
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implica em mudanças de pensamento relacionadas, principalmente, à iteração entre 

áreas técnicas antes distantes umas das outras. 

Entretanto, analisando os resultados da pesquisa de campo tratada no 

trabalho, percebeu-se que há, sim, possibilidade de adequação à Norma sem 

grandes mudanças nos métodos construtivos. Serão necessários, contudo, maiores 

cuidados nas questões executivas, atentando-se sempre para a prática da “boa 

engenharia”. Fato comprobatório de tal afirmação é o melhor resultado de 

desempenho acústico medido em campo de todos os sistemas ensaiados frente às 

estimativas iniciais, sendo a principal justificativa para isso um criterioso processo 

executivo. 

5.3 SUGESTÕES PARA FUTURAS PESQUISAS 

Tendo em vista as observações feitas no decorrer da pesquisa de campo, 

seria interessante a abordagem de um sistema construtivo cujo isolamento sonoro 

fosse regido segundo o modelo massa-mola-massa. 

Com isso, seria possível ampliar as comparações entre sistemas e 

analisar o quão vantajosa pode ser a utilização de tecnologias mais recentes – como 

o drywall – quanto ao desempenho acústico. 

Outro ponto relevante acerca dos resultados obtidos com a pesquisa diz 

respeito ao desempenho da alvenaria de blocos cerâmicos. Embora o valor de DnT,w 

correspondente ao seu isolamento tenha atendido à expectativa, foi nele que se 

observou a maior diferença em relação ao Rw. Considerando-se que o baixo rigor 

dos processos de produção e a elevada variabilidade das características de blocos 

cerâmicos sejam as principais causas desse desempenho relativamente inferior, 

seria válida a realização de um ensaio em que os blocos cerâmicos utilizados 

passassem por um controle de qualidade mais rigoroso. 
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