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RESUMO 

 

A poluição sonora traz grande prejuízo à saúde e à qualidade de vida, 

afetando o equilíbrio ambiental e, apesar disso, a acústica nunca é a prioridade em 

um projeto, sendo só lembrada em locais de reunião, de shows, de peças teatrais. 

Com a vigência da Norma de Desempenho NBR 15575:2013, a construção civil 

brasileira passa por um momento de transformação, a fim de que se adeque a essa 

nova realidade. Cria-se, porém, uma lacuna entre o que existe e o que deve ser 

projetado. Aferir a percepção dos usuários e identificar sua correlação com a 

qualidade acústica dos sistemas de vedação verticais externos de suas moradias, 

por meio de medições acústicas internas e externas a fachadas, pode trazer uma 

contribuição mesmo com uma amostra aleatória, e não probabilística, tornando-se 

um estudo de caso. Nesse contexto, foi proposta a realização de pesquisas para a 

análise dessa percepção, bem como a execução de campanhas de medição 

acústica em unidades habitacionais residenciais na pós-ocupação, também 

chamada de pós-uso. O resultado obtido confirmou que os parâmetros acústicos 

não são atendidos e que é preciso mudanças para que efetivamente haja a inserção 

das necessidades acústicas nas habitações anteriores à Norma de Desempenho. 

 
 

Palavras-chave: Desempenho acústico, ruído urbano, pós-uso, incômodo devido ao 
ruído, poluição sonora, sistemas de vedação verticais externos. 

 

  



9 

ABSTRACT   

 

 

Although noise pollution causes great damage to the health and life quality, 
affecting the environmental balance, acoustics is never the priority in a project. It’s 
usually accounted only for in meeting places, shows and theaters spaces. With the 
Brazilian Standard “Norma de Desempenho NBR 15.575:2013” coming into effect, 
construction industry is going through a moment of transformation, in order to fit this 
new reality. It creates, however, a gap between what exists and what needs to be 
designed. Assessing the perception of the users and identifying its correlation with 
the acoustic quality of the external vertical sealing systems of their homes, through 
internal and external acoustic measurements, can contribute, even with a random 
sample and not probabilistic, as a case study. In this context, it is proposed the 
conduction of a research for insight analyses, as well as the performance of acoustic 
measurement campaigns in residential housing units in the post-occupation. The 
results confirmed that the acoustic parameters are not met and that changes must be 
made in order to effectively introduce the acoustic requirements in the houses built 
previously to the beginning of the Standard. 
 
 
Keywords: Acoustic performance, urban noise, post-occupation, discomfort due 
excessive noise, noise polution, external vertical sealing systems. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 CENÁRIO 

 

 

A poluição sonora é o mal que causa a deterioração da qualidade de vida, 

principalmente quando está acima dos limites suportáveis pelo ouvido humano ou 

quando prejudica o repouso noturno (MACHADO, 2004). 

Consta que na Roma antiga, em 44 aC, Júlio César proibiu a circulação de 

carruagens durante à noite devido ao ruído emitido pelas rodas de ferro que batiam 

nas pedras do pavimento das ruas, interrompendo o sono dos romanos. Na Europa 

Medieval, o transporte a cavalo, com e sem carruagem, não era permitido durante a 

noite em certas cidades, para assegurar o sono tranquilo dos seus habitantes 

(BERGLUND, LINDVALL e SCHWELLA, 1999).  

Esta moléstia atinge a toda a população, principalmente nos grandes centros 

urbanos. O ruído já foi reconhecido pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como 

um dos maiores problemas ambiental em toda a União Europeia, e o segundo, em 

termos de impactos na saúde, só suplantado pela poluição atmosférica.  

Na Norma de acústica (ABNT-NBR 10151:2000) aplicam-se as seguintes 

definições: 

 Nível de pressão sonora equivalente: Nível obtido a partir do valor médio 

quadrático da pressão sonora. 

 Ruído de caráter impulsivo: Ruído que contém impulsos, que são picos 

de energia acústica com duração menor do que 1 segundo e que se 

repetem a intervalos maiores do que 1 segundo. Exemplo bate-estacas, 

tiros.   

 Ruído com componentes tonais: Ruído que contém tons puros como o 

som de apitos ou zumbidos. 

 Nível de ruído ambiente: Nível de pressão sonora equivalente, na 

ausência do ruído gerado pela fonte sonora em questão. 

 

O som é uma onda longitudinal, que só se propaga em meios materiais 

sólidos, líquidos ou gasosos.  A física explica que é como a sensação que se produz 

em nosso ouvido, logo após a chegada das ondas sonoras, ao passo que do latim, 

rugĭtus, o ruído, é um som inarticulado que é desagradável ou que causa a 
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perturbação (PRADO, 1971). O ruído pode ser também definido como um som sem 

harmonia (BISTAFA, 2011). 

Segundo Zajarkiewicch (2010) o ruído é capaz de produzir incômodo ao bem-

estar, independentemente de haver uma particularidade quanto ao sentir de um 

indivíduo para o outro, porque o agente perturbador de desconforto acústico envolve 

fatores psicológicos de tolerância de cada pessoa. 

Uma perturbação sonora atrapalha o sono, que faz parte da vida do ser 

humano. A falta de sono propicia um envelhecimento precoce e transforma o sistema 

imunológico, o que permite uma vulnerabilidade maior a doenças, alterações no 

humor, no equilíbrio corporal e stress (HALPERN, 2012).  

O Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), vinculado ao Ministério 

do Meio Ambiente, tem como atos a execução de resoluções, quando se tratar de 

deliberação vinculada a diretrizes e normas técnicas, critérios e padrões relativos à 

proteção ambiental e ao uso sustentável dos recursos ambientais, entre estes 

estabelece regras que remetem a tranquilidade, a segurança, ao sossego e a saúde.  

O que se coloca é que a poluição sonora não é um problema de saúde 

pública e sim um dano para a saúde.   

Qualquer som que altera a condição normal de audição, provoca efeitos 

negativos para o sistema auditivo, e em casos extremos pode chegar a lesões 

corporais e até a homicídios. É evidente que esta nocividade está relacionada à 

repetição do ruído, a sua duração e sua intensidade, medida em decibel (dB). O nível 

de intensidade sonora "sound pressure level" – SPL, em decibéls é medido com 

referência à pressão de 0,00002 microbars, que é a pressão sonora no "limiar da 

audição” 1, que se define através da intensidade mínima do som para ser ouvido, 

apresentado na Figura 1. O valor é médio, pois esse limite varia de indivíduo para 

indivíduo 2.  

 

                                                 

 

 

 
1
  Intensidades sonoras percebidas pelo ouvido humano (fonte IPT) retirado do guia orientativo para 

atendimento à Norma ABNT – NBR 15575:2013 da CBIC 
2
 http://ambiente.maiadigital.pt/ambiente/ruido/mais-informacao-1/sobre-a-poluicao-sonora - acesso 

09 fev 2016 
 

http://ambiente.maiadigital.pt/ambiente/ruido/mais-informacao-1/sobre-a-poluicao-sonora
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FIGURA 1 - Curvas de Weber-Fechner  

 

As curvas de Weber-Fechner relacionam o nível sonoro à faixa de 

audibilidade. Observa-se na Figura 1, que essa percepção humana, ou sensação 

auditiva, depende da intensidade e frequência do som, que na faixa audível está entre 

20Hz e 15kHz, aproximadamente. Embora o limite da dor seja observado em 

elevadas intensidades, os níveis acima de 90 dB são extremamente perigosos no 

caso de exposição constante, que são definidos em tabelas do Ministério do Trabalho 

através das Normas Regulamentadoras, entretanto o dano à saúde pode ocorrer com 

intensidades bem menores 3. 

Na tabela 1 são apresentados alguns exemplos aproximados de níveis de 

intensidade sonora, com destaque para a intensidade do tráfego nas cidades, que é o 

principal responsável pelo ruído urbano.  

 
 

                                                 

 

 

 
3
 fisicaevestibular.com.br/novo/ondulatoria/acustica/qualidades-fisiologicas-do-som – acesso 

21/04/2016 
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TABELA 1 – Níveis sonoros do cotidiano 4 

Biblioteca com sussurro 30 dB 

Conversa normal de duas pessoas 45 dB 

Ar condicionado 60 dB 

Trafego médio de cidade 80 dB 

Secador de cabelo 90 dB 

Buzina de carro 110 dB 

Turbina de avião 130 dB 

 

O grau de afetação resultante do ruído depende das características da própria 

fonte, frequência e de sua intensidade, além da sensibilidade do indivíduo e da 

duração da exposição. Porém, alguns problemas podem ocorrer em curto prazo, 

outros levam anos para serem notados, como a perda auditiva 5. 

Segundo a OMS, o nível máximo que o ouvido humano pode suportar o ruído 

sem que haja maiores prejuízos é de 65 dB. A partir daí, a perda da capacidade 

auditiva relacionado à intensidade sonora, é irreversível. Na Tabela 2 está 

exemplificado o impacto de ruídos na saúde humana. 

 

TABELA 2 – Impacto de ruídos na saúde 
Fonte: Adaptado de ACITAL 6 

 

INTENSIDADE OCORRÊNCIA DANO 

Até 50 dB 
Confortável (limite 
da OMS) 

Nenhum. 

Acima de 50 dB Inicio desconforto O organismo humano começa a sofrer impactos do ruído 

De 55 a 65 dB 
A pessoa fica em 
estado de alerta, 
não relaxa 

Diminui o poder de concentração e prejudica a produtividade 
no trabalho intelectual. 

De 65 a 70 dB 
(início das 
epidemias de 
ruído)  

O organismo reage 
para tentar se 
adequar ao 
ambiente, minando 
as defesas 

Aumenta o nível de cortisona no sangue, diminuindo a 
resistência imunológica. Induz a liberação de endorfina, 
tornando o organismo dependente. É por isso que muitas 
pessoas só conseguem dormir em locais silenciosos com o 
rádio ou TV ligados. Aumenta a concentração de colesterol 
no sangue. 

Acima de 70 dB 

O organismo fica 
sujeito a estresse 
degenerativo além 
de abalar a saúde 
mental 

Aumentam os riscos de enfarte, infecções, entre outras 
doenças sérias. 

                                                 

 

 

 
4
 Intensidades sonoras percebidas pelo ouvido humano (fonte IPT) retirado do guia orientativo para 

atendimento à Norma ABNT – NBR 15575:2013 da CBIC 
5
 http://www.crfaster.com.br/auditiv.htm - acesso 22/12/2015 

6 http://www.acital.com.br/noticias/ruido-x-saude-efeitos-consequencias-e-precaucoes - Acesso 
22/12/2015 

http://www.crfaster.com.br/auditiv.htm
http://www.acital.com.br/noticias/ruido-x-saude-efeitos-consequencias-e-precaucoes
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Os sons indesejáveis são perturbações muitas vezes provenientes do meio 

externo e conhecer os ruídos externos a um empreendimento habitacional é uma 

das medidas cabíveis para a execução de um bom projeto acústico de uma 

edificação. Além disto, é fundamental compreender a interferência sonora interna 

das construções e as vibrações sonoras transmitidas pelas estruturas (MAIA, 2001). 

O ruído do tráfego urbano é um dos tipos de ruídos externos mais comuns. A 

crescente frota urbana de veículos só tem agravado o problema, com o passar dos 

anos. Existem pesquisas, principalmente na Europa, com objetivo de reduzir o ruído 

urbano que vão desde a implantação de frotas de carros elétricos ou até mesmo 

estudos para a implantação de um tipo de asfalto mais poroso que permita a 

dissipação do ruído com baixa intensidade (LÁO, 2014). Apesar desses esforços, os 

trabalhos de aprimoramento do desempenho acústico de sistemas habitacionais 

ainda parece ser a melhor alternativa para se garantir ambientes saudáveis. 

No entanto os fornecedores ainda não estão preparados para abastecer o 

mercado com informações de desempenho acústico de seus produtos. As janelas e 

mesmo as portas que não fecham hermeticamente permitem a passagem do ruído, 

sendo um ponto crítico deste desempenho 7. 

 

 

1.2 LEGISLAÇÃO  

 

 

A legislação sobre a acústica não é contemporânea. Segundo Corrêa 

(2014), havia no Brasil, no século XIX, multas para carros de bois cujos eixos 

rangessem por falta de graxa. Ainda, um ato municipal em São Paulo, em 1912, 

proibia o estalo de chicotes em cavalos que conduziam carruagens (FIORILLO, 

2009). 

                                                 

 

 

 
7
 Entrevista com eng. Maria Angélica Covelo Silva – PROACUSTICA 08/06/2014 

http://www.proacustica.org.br/publicacoes/artigos-sobre-acustica-e-temas-relacionados/setor-da-
construcao-tera-de-aprender-a-especificar-desempenho-acustico-nas-edificacoes.html – acesso em 
21/04/2016 

http://www.proacustica.org.br/publicacoes/artigos-sobre-acustica-e-temas-relacionados/setor-da-construcao-tera-de-aprender-a-especificar-desempenho-acustico-nas-edificacoes.html
http://www.proacustica.org.br/publicacoes/artigos-sobre-acustica-e-temas-relacionados/setor-da-construcao-tera-de-aprender-a-especificar-desempenho-acustico-nas-edificacoes.html
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Várias são as leis que tipificam a perturbação ao sossego como infração 

pena, como o estabelecido no artigo 42 da Lei de Contravenções Penais (Decreto 

Lei 3688/1941). 

“Art. 42 - Perturbar alguém, o trabalho ou o sossego alheio: 

I – como gritaria ou algazarra; 

II – exercendo profissão incomoda ou ruidosa, em desacordo com as 

prescrições legais; 

III – abusando de instrumentos sonoros ou sinais acústicos; 

IV – provocando ou não procurando impedir barulho produzido por animal 

de que tem a guarda; 

Pena – prisão simples, de 15 dias a 3 meses, ou multa (...).” 

O Código Civil também contemplou o respeito ao silêncio, no caso em 

condomínios, residências multifamiliares, quando em seu art.1336, inc.IV determinou 

os deveres: dar às suas partes a mesma destinação que tem a edificação e não as 

utilizar de maneira prejudicial ao sossego, salubridade e segurança dos possuidores, 

ou aos bons costumes.8 

O CONAMA, em conformidade com o disposto na Resolução n° 01 

(CONAMA, 1990), juntamente com as Normas da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas - ABNT, mais especificamente NBR 10151:2000 e NBR 10152:1987, 

ambas em processo de revisão pelos membros da Comissão de Estudo de 

Desempenho Acústico de Edificações (CE-002:135. 001) da ABNT, estabelecem 

padrões ajustados com o meio ambiente equilibrado e necessário à sadia qualidade 

de vida. Considerando que os critérios e padrões deverão ser abrangentes e de 

forma a permitir fácil aplicação em todo o Território Nacional, a Resolução CONAMA 

nº 01, de 08 de março de 1990, apresenta os seguintes parágrafos em seu texto: 

“I - A emissão de ruídos, em decorrência de quaisquer atividades industriais, 

comerciais, sociais ou recreativas, inclusive as de propaganda política, 

obedecerá, no interesse da saúde, do sossego público, aos padrões, 

critérios e diretrizes estabelecidos nesta Resolução.  

II - São prejudiciais à saúde e ao sossego público, para os fins do item 

anterior aos ruídos com níveis superiores aos considerados aceitáveis pela 

norma NBR 10152 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o 

                                                 

 

 

 
8 Lei das Contravenções Penais - Decreto-lei 3688/41 | Decreto-lei nº 3.688, de 3 de outubro de 1941  

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQ2MO40JHPAhXkzIMKHaezCAAQFggqMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.jusbrasil.com.br%2Ftopicos%2F11737484%2Fartigo-42-do-decreto-lei-n-3688-de-03-de-outubro-de-1941&usg=AFQjCNGwAc276Y-ic6hwLvgbPZxGC1_q7A&sig2=hLcsP6O7kJl2Euzkt8vxnQ
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQ2MO40JHPAhXkzIMKHaezCAAQFggqMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.jusbrasil.com.br%2Ftopicos%2F11737484%2Fartigo-42-do-decreto-lei-n-3688-de-03-de-outubro-de-1941&usg=AFQjCNGwAc276Y-ic6hwLvgbPZxGC1_q7A&sig2=hLcsP6O7kJl2Euzkt8vxnQ
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conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - 

ABNT. 

III - Na execução dos projetos de construção ou de reformas de edificações 

para atividades heterogêneas, o nível de som produzido por uma delas não 

poderá ultrapassar os níveis estabelecidos pela NBR 10.152 - Avaliação do 

Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.” 
9
 

A Resolução nº 02 (CONAMA, 1990) veio a instituir o Programa Nacional de 

Educação e Controle da Poluição Sonora “programa SILÊNCIO”, considerando o 

crescimento demográfico descontrolado nos grandes centros. A resolução apresenta 

diversos objetivos de cunho educativo, o programa foi concebido considerando a 

necessidade de estabelecer normas, métodos e ações para controlar o ruído 

excessivo que interfere na saúde e bem estar da população. A coordenação do 

programa Silêncio compete ao Instituto Brasileiro de Meio Ambiente (IBAMA). 

Compete aos Estados e Municípios o estabelecimento e implementação dos 

programas estaduais e municipais de educação e controle da poluição sonora, em 

conformidade com o estabelecido no Programa Silêncio. 

O Ministério do Trabalho, por sua vez, estabelece na Norma 

Regulamentadora - NR 15, em seu Anexo I, os limites de tolerância de ruídos 

contínuos ou permanentes em atividades laborais e operações insalubres, que são 

relativas à segurança e medicina do trabalho. Parte descrita na Tabela 3. 

 

TABELA 3 – Nível de Ruído e Tempo Máximo Permitido 
Fonte: Adaptado da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres - Ministério do 

trabalho 
(Publicado inicialmente em 1978, com atualização até 2015) 

 
Nível de ruído dB(A)10 Máxima exposição diária permissível 

85 08 horas 
90 04 horas 
95 02 horas 

100 01 hora 
110 15 minutos 
115 07 minutos 

 

                                                 

 

 

 
9 RESOLUÇÃO CONAMA nº 1, de 08 de março de 1990 
10

 A unidade de medida apresentada é dB (A), que corresponde à escala dB ponderada (ou 
compensada) por um filtro “A” originalmente concebida para aproximar-se das curvas de igual 
audibilidade em níveis de pressão sonora próximos de 50 dB).  
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No Brasil, as legislações sobre acústica são norteadas pela Associação 

Brasileira de Normas Técnicas ABNT por meio da NBR 10151:2000 (Acústica - 

Avaliação do ruído em áreas habitadas, visando o conforto da comunidade – 

Procedimento) e da NBR 10152:1987 (Níveis de ruído para conforto acústico – 

Procedimento). A revisão da NBR 10152, feita pelo comitê de Estudos Especiais de 

Acústica, o CEE 196, foi aprovada para publicação em meados de junho último e 

está indo para publicação e a NBR 10151 segue pela comissão para posterior 

encaminhamento à consulta nacional.  

Na esfera Municipal, em Curitiba por meio da Secretaria Municipal do Meio 

Ambiente (SMMA) instituiu em 2002, a Lei 10625, que dispõe sobre os ruídos 

urbanos, proteção do bem, estar e do sossego público.  

A legislação também atribui multas e estipula a Lei de zoneamento (Lei 

9800:2000), com os níveis de pressão sonora admissíveis.  

Estes níveis são apresentados no ANEXO II deste trabalho. 

 

 

1.2.1 UMA NOVA PERSPECTIVA  

 

 

O surgimento de uma norma que estabelece requisitos, critérios e 

especificações de desempenho, coloca o setor da construção civil brasileira alinhado 

aos parâmetros técnicos adotados em todo o mundo.  

Denominada Edificações Habitacionais – Desempenho (ABNT - NBR 

15575:2013), esta norma teve seus primeiros estudos baseados em uma publicação 

técnica elaborada pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) em 1998 para o 

Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H), e assim 

nasceu em 2000 a Comissão de Estudos da Norma de Desempenho no Comitê 

Brasileiro (CB-02) da ABNT. Dos treze itens de desempenho por ela abordados, a 

acústica é um dos preceitos da normativa, que prevê uma série de requisitos que 

deverão ser especificados pelos projetistas e cumpridos pelas construtoras para que 

as obras atendam aos critérios de desempenho. A necessidade da 
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multidisciplinaridade e a sistêmica para atendimento aos seus requisitos torna-se 

uma ferramenta de avaliação mensurável11. 

As construtoras, com a preocupação de atendimento à Norma de 

Desempenho, têm realizado medições acústicas, com o objetivo de projetar o melhor 

suporte às novas exigências, mas ainda falta uma boa parte dos fabricantes 

testarem seus produtos, a fim de que os projetistas possam especificar pelo menos o 

padrão mínimo de qualidade, determinado na NBR 15575.12. 

As informações obtidas em mapeamentos locais, quando existentes, balizam 

decisões nos projetos e sistemas de vedação, podendo interferir até mesmo nas 

aberturas dos vãos para as ruas e na especificação de materiais ou mesmo na 

utilização de barreiras. 

Elucida-se que esta norma trata sob o ponto de vista de habitações 

residenciais e não atingem obras já concluídas, construções pré-existentes, a que se 

chamam pós-uso, obras em andamento na data de entrada em vigor da norma, 

projetos protocolizados anteriormente a esta data, casos de reformas, “retrofit” 

(modernização) ou mesmo construções provisórias.  

O processo de difusão ainda vai demandar tempo e a criação de 

instrumentos, estando numa fase de equalização e alinhamento. Na realidade é uma 

questão de ajustes e, como toda a situação nova, necessita de uma conscientização 

para melhor cumprimento, e tempo de amadurecimento. 

Conforme apresentado na Tabela 4, o quesito acústica aparece em 5 das 6 

partes estabelecidas na Norma de desempenho. 

TABELA 4 – Cadernos da NBR 15.575:2013 
ABNT NBR 15575-1 Edificações Habitacionais – Desempenho – parte 1 – Requisitos gerais  

ABNT NBR 15575-2 Edificações Habitacionais –parte 2 – Requisitos sistemas estruturais 

NÃO TRATA DE ACÚSTICA 

ABNT NBR 15575-3 Edificações Habitacionais –parte 3 – Requisitos sistemas de pisos 

ABNT NBR 15575-4 Edificações Habitacionais –parte 4– Requisitos sistemas de vedações 

verticais internas e externas 

ABNT NBR 15575-5 Edificações Habitacionais –parte 5 – Requisitos sistemas de coberturas 

ABNT NBR 15575-6 Edificações Habitacionais –parte 6 – Requisitos sistemas hidrossanitários 

                                                 

 

 

 
11

 Reportagem de Mirian Blanco na revista técnica  Construção mercado 74 - setembro 2007 
12

 Seminário SECOVI SP - Garantias das Edificações - Aspectos técnicos e jurídicos -08/3/2014- Adv. 

Carlos Del Mar 
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1.3 MOTIVAÇÃO 

 

 

Avaliar o desempenho construtivo é um avanço para o setor da construção, 

culminando em uma evolução que equaliza as responsabilidades do incorporador, 

do projetista, do construtor, do fornecedor e também do cliente. 

A norma NBR 15575:2013 está alicerçada em 6 partes que culminam em 

uma sequência de exigências direcionadas para a segurança de uso e de ocupação, 

incêndio, habitabilidade, estanqueidade, desempenho térmico, desempenho 

acústico, lumínico, saúde e higiene, qualidade do ar, funcionalidade, acessibilidade, 

conforto tátil, sustentabilidade que envolve durabilidade, manutenibilidade, 

adequação ambiental entre outros. Nesta implantação, pode-se mensurar o nível de 

garantia da construção em mínimo (condição compulsória), intermediário e superior. 

Esta idealização partiu da Caixa Econômica Federal - CEF, cujo objetivo era 

atingir os edifícios de interesse social e, posteriormente, teve a participação de 

associações. Universidades, instituições técnicas, incorporadores, construtoras, 

fornecedores, entre outros que identificaram neste estudo a possibilidade de definir 

parâmetros e quantitativos mensuráveis e impor melhora na construção brasileira.13 

Os parâmetros acústicos implícitos na norma recaem no ambiente urbano 

sobre os impactos de poluição sonora, que corrobora ao chamado conforto e bem 

estar dos usuários, além dos fatores de despreparo do mercado.  

É comum, a crítica à qualidade de esquadrias e também de portas existentes 

no comércio, com preços competitivos para atender as necessidades de atenuação 

de ruído aéreo, o ruído entre ambientes e provenientes do envoltório da edificação. 

Esta situação está mudando, porém, necessita-se de investimentos em inovações 

para o desenvolvimento de novos produtos, vinculados aos seus manuais, para a 

elaboração de projetos. 

A amplitude do assunto remete a interface de outros elementos construtivos, 

como as vedações verticais internas e externas, as paredes geminadas, o 

isolamento de fachadas, as esquadrias, as portas, os pisos, os contra pisos, as lajes, 

                                                 

 

 

 
13

 Portal do Ministério das Cidades  http://www.cidades.gov.br/  .– acesso em 12/05/ 2016 

http://www.cidades.gov.br/
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as instalações hidrossanitárias, os ruídos aéreos, as coberturas e vários outros 

sistemas que devem culminar em procedimentos de medição14.  

A norma de desempenho NBR 15575:2013 permite a realização de 

medições por dois métodos, com procedimentos diferentes: engenharia e controle.  

A precisão do método de controle é inferior, levando a maiores incertezas 

nos resultados, que podem ser conflitantes na hora de avaliar o atendimento à 

norma. Este método é realizado em laboratório, onde se avalia a isolação sonora de 

cada um dos componentes e calcula-se o isolamento do conjunto.   

Por isso, recomenda-se a realização das medições pelo método de 

engenharia, que é o método realizado em campo onde se determina o isolamento do 

sistema. Podendo ser ajustado pelo método simplificado de campo que admite uma 

estimativa do isolamento sonoro global.  

A obrigatoriedade de atendimento à Norma de Desempenho se depara com 

uma falta de informações práticas, com grande desconhecimento do profissional 

responsável pelo projeto e pela execução em sua aplicabilidade para uma melhor 

performance acústica.  

Antes do surgimento da Norma de Desempenho o assunto acústica se 

restringia a projetos de teatros e bares, que perturbavam a vizinhança. Na 

atualidade, a preocupação tem grande abrangência nos materiais empregados 

presentes na composição de todos os elementos de fachadas, partições e pisos 

internos, além de instalações hidrossanitárias. Agrava-se este quadro com a 

implantação de edificações próximas a vias de tráfego intenso e crescente. 

Mas a obrigatoriedade de atendimento da Norma de Desempenho somente 

é válida para empreendimentos e projetos aprovados após julho de 2013. No entanto 

a demanda de edifícios existentes é imensa e necessita de parâmetros para uma 

melhora acústica, até mesmo numa eventual reforma. 

Tendo por base o cenário apresentado, buscou-se neste trabalho 

compreender as questões acústicas apresentadas na Norma ABNT- Edificações 

                                                 

 

 

 
14 Entrevista Isis Gabriel – Revista  Minha Casa do mês 08/2014 - Durma-se com um barulho desses! 

Acesso30/07/2016 encontrado no link http://www.proacustica.org.br/noticias/clipping-sobre-acustica-e-

temas-relacionados/durma-se-com-um-barulho-desses-revista-minha-casa.html 

 

http://casa.abril.com.br/minha-casa
http://www.proacustica.org.br/noticias/clipping-sobre-acustica-e-temas-relacionados/durma-se-com-um-barulho-desses-revista-minha-casa.html
http://www.proacustica.org.br/noticias/clipping-sobre-acustica-e-temas-relacionados/durma-se-com-um-barulho-desses-revista-minha-casa.html
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Habitacionais - Desempenho NBR 15575:2013 na legislação vigente, com foco na 

aplicação e melhoria de desempenho de construções em “pós-uso”. 

As avaliações de acústica necessitam ser feitas nas vedações internas e 

externas, com toda a sua composição, nos pisos, nos equipamentos prediais, porém, 

dada a abrangência do assunto, limitou-se a presente pesquisa ao desempenho dos 

sistemas de vedação verticais frente ao ruído externo urbano. 

 

 

1.4 OBJETIVO GERAL 

 

 

O objetivo geral procedeu-se por meio de avaliação do desempenho 

acústico de unidades habitacionais no pós-uso, medidas e correlacionadas às 

condições implantadas por meio da NBR 15575:2013. 

 

 

1.4.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

Como objetivos específicos, tem-se:  

 Discutir os elementos associados ao desempenho 

acústico dos ambientes em unidades habitacionais 

avaliadas, distribuídas em bairros da cidade de Curitiba, 

medidas por equipamento acústico devidamente 

calibrado e instalados em suportes adequados. 

 Estimar uma medida padrão por meio de uma medição 

de 24 horas. 

 Avaliar a percepção dos usuários e identificar sua 

correlação com a qualidade acústica de suas moradias. 

 Correlacionar as percepções com a realidade. 

 Confrontar as medições encontradas, com as exigidas 

pela Lei de Zoneamento da Municipalidade. 

 Comparar com as exigências da Norma de 

Desempenho. 
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 Propor recomendações e sugestões para novos 

trabalhos. 

 

 

1.5 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

 

A dissertação está dividida em 5 (cinco) partes. No capítulo 1 apresenta-se a 

contextualização do problema e os objetivos do trabalho. No capítulo 2, apresenta-se 

a revisão da literatura, com enfoque em habitação saudável, características de 

materiais e sistemas de vedação, e o estado da arte no que diz respeito às 

avaliações de desempenho acústico em ambientes urbanos. No capítulo 3, 

apresentam-se os materiais e métodos empregados para a realização do estudo de 

campo na zona urbana de Curitiba. No capítulo 4 apresentam-se os resultados das 

medições com recomendações e no último capítulo apresentam-se as conclusões e 

sugestões para trabalhos futuros. Finaliza com as referências, apêndices e anexos. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA              

 

 

2.1 HABITAÇÃO SAUDÁVEL  

 

Habitação saudável considera as relações entre a saúde humana, a saúde 

ambiental e os locais de moradia ou trabalho (BUENO, 1995). Muitas vezes os 

distúrbios de saúde são unicamente devido a certos elementos do nosso habitat que 

agem sobre nosso físico e nossa psique (ALTENBACH e LEGRAIS, 1995).  

A acústica como parte deste todo, não é diferente. A melhor proteção de que 

se conhece contra o ruído é sua redução15, o que demanda uma grande tarefa de 

profunda modificação na educação social. 

 A transmissão dos ruídos origina-se, basicamente, por duas vias: (1) aérea, 

em que a onda sonora encaminha-se diretamente ou indiretamente da fonte para o 

receptor, pela reflexão. Estas ondas atravessam paredes, lajes e são em maior ou 

menor medida refletidas e são absorvidas dependendo do material empregado na 

construção e seus revestimentos. (2) O ruído do impacto ou das tubulações é 

conduzido pelos corpos sólidos, pelas estruturas. Na Figura 2 estão ilustradas essas 

formas de propagação do ruído. Para se obter condições favoráveis, é necessário 

impedir a transmissão, por meio de uso de isolamentos ou a reflexão, com materiais 

de absorção.  

 

FIGURA 2 – Formas de Propagação de ruído  
Fonte: Acústica y Sonido –Aislamiento (2014) 

                                                 

 

 

 
15

 Arq. Iberê M.Campos – Edifícios silenciosos: o que fazer para diminuir o ruído nos ambientes – 
publicado pelo Instituto Brasileiro de Desenvolvimento da Arquitetura (IBDA)– Fórum da Construção  
2012– acesso em 06/2016 http://www.forumdaconstrucao.com.br/ibda.php 
     

http://www.forumdaconstrucao.com.br/ibda.php
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2.1.1 ADEQUAÇÃO ACÚSTICA DOS AMBIENTES 

 

 

Adequar o ambiente acusticamente é dar melhores condições de 

audibilidade ao fim que se destina, corrigindo a reverberação e distribuindo melhor o 

som. Quando o som é refletido de forma reiterativa, se tem a reverberação.  Esta 

pode-se ser atenuada utilizando superfícies inclinadas ou materiais absorventes. 

(DONOSO, 2015) 

 Isto está fundamentado na correção da reverberação interna do ambiente, 

para melhorar a distribuição sonora, na qualidade acústica do espaço, e na correção 

do isolamento acústico das partições e elementos, a fim de barrar a entrada de 

ruídos indesejados.16. 

Este fato reforça a necessidade de projeto acústico apropriado ao uso de 

cada ambiente e a necessidade de adequação com tratamentos corretos para 

redução do ruído. 

O som produzido em um determinado ambiente não permanece 

exclusivamente nesse espaço, mas se propaga por toda a edificação por algum 

caminho disponível e pode chegar a outros ambientes como ruído17.  

Teoricamente, materiais infinitamente rígidos com capacidade máxima de 

reflexão terão coeficientes de absorção igual a zero. Por sua vez, materiais porosos, 

quando submetidos à ação de uma onda sonora, vibram, absorvendo parte da 

energia incidente e transformando-a em calor. Materiais porosos costumam ter 

coeficientes de absorção elevados, pois os poros tendem a dissipar a energia sonora 

das ondas, transformando-a em energia térmica. A absorção sonora de um material 

depende ainda da forma como este é utilizado, ou seja, sua geometria e suas 

dimensões dentro do ambiente são determinantes para sua capacidade de absorção 

(FERREIRA, 2006). 

A isolação acústica das paredes maciças é regida pela Lei das Massas, ou 

seja, quanto mais pesada uma parede, maior será sua isolação acústica. 

                                                 

 

 

 
16

 http://animacustica.com.br/home/index.php/adequacao-acustica-de-ambientes-90285 - acesso 09/ 
02/2016 

     
 

http://animacustica.com.br/home/index.php/adequacao-acustica-de-ambientes-90285
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Por exemplo, a partir de 120 kg/m², ao se dobrar a massa da parede ocorre 

aumento de 6 dB na isolação (CBIC, 2013). 

As fontes de ruídos devem ser tratadas, durante a elaboração dos projetos, 

segundo etapas de implantação, definição de materiais e de detalhes construtivos 

(ZANIN, 2002).  

Na Tabela 5 está apresentado o coeficiente de absorção de alguns tipos de 

materiais e sistemas, para a obtenção de isolamento acústico (IA) obtido em 

laboratório, a partir de diferentes fontes. 

 

TABELA 5 – Materiais absorventes  
Fonte: adaptado do livro Acústica Arquitetônica – Carvalho (2010) 

 

MATERIAIS E SISTEMAS IA (dB) 

Fibra mineral 50 mm, com compensado de 6 mm em 

ambos os lados  

30 

Gesso acartonado 13 mm, fixado em cada um dos lados 

de montantes de madeira de (75 X 38 mm) 

35 

Gesso acartonado 13 mm, fixado em cada um dos lados 

de um núcleo alveolado 

28 

Gyproc (gesso com lã de rocha) placa cada 3 camadas de 

19 mm 

35 

Lã de madeira 50 mm, densidade 30 kg/m³ 08 

Lã de madeira 50 mm, revestida com gesso acartonado 35 

kg/m² 

35 

Lã de rocha 50 mm, revestida com gesso acartonado 10 

mm em ambos os lados  

37  

Painel de 2 placas de compensado sobre sarrafos de 

madeira 60 mm, com lã de rocha 50 mm nas cavidades 

30 

Parede de tijolo vazado deitado 6 cm, rebocado dos 2 

lados 

35 

Laje de concreto 15 cm, com reboco 10 mm e piso 

acabado 

48 

Janela de placas de vidro 6 mm, todas as bordas seladas  30 
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2.1.2 CONSTRUÇÃO TRADICIONAL DOS SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAIS 

 

As paredes são elementos arquitetônicos que têm a função de dividir ou 

vedar espaços. Nas fachadas, além da qualidade de sustento, as paredes devem 

oferecer isolamento térmico e acústico suficiente. Entretanto, nenhuma parede se 

comporta como um obstáculo perfeito. Sob a ação das ondas de pressão, a parede 

vibra e transmite a energia sonora incidente. (SCHULZ, 2008) 

Os processos construtivos das paredes e divisórias têm mudado e muitos 

novos materiais e inovações estão gradativamente entrando ao mercado. Nesse 

contexto, há muito a ser avaliado do ponto de vista acústico de desempenho dos 

materiais e dos sistemas de vedação. 

 

2.1.3 ALGUNS MATERIAIS ISOLANTES DISPONÍVEIS  

 

O uso de materiais naturais como aglomerados de cortiça e fibras e de fácil 

implementação como par-terre são alternativas bastante positivas. A cortiça, que é 

uma matéria-prima de origem vegetal da casca (súber) dos sobreiros (Quercus 

suber), é bastante utilizada em isolamentos acústicos e térmicos18. 

Outro material natural empregado é a vermiculita, nome geológico dado a 

um grupo de minerais laminares hidratados que são silicatos de alumínio-ferro-

magnésio, expandidos por calor, com excelentes resultados acústicos e térmicos. 

Usado no preenchimento de câmaras de ar, e por ser derivado mineral, não é 

atacado por insetos ou roedores.19 

                                                 

 

 

 
18

 http://www.amorimisolamentos.com/produtos - acesso em 15/08/2015 
19

 http://www.dupreminerals.com/pt/vermiculite/applications/insulation/acoustic - acesso em 15/ 

08/2015 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Mat%C3%A9ria-prima
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vegetal
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAber
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sobreiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Isolamento_ac%C3%BAstico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Isolamento_t%C3%A9rmico
http://www.amorimisolamentos.com/produtos
http://www.dupreminerals.com/pt/vermiculite/applications/insulation/acoustic
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Um produto muito usado na Europa é a Fibragglos torvalith, que é uma fibra 

longa mineralizada de madeira resinosa, envoltas em cimento, para isolamento 

térmico e correção acústica20.  

A Madeira Heraklith é uma placa de isolamento com lã e madeira. A 

Heraklith oferece uma ampla variedade de soluções de isolamento, especialmente 

em ambientes que estão localizados perto de fontes de ruído de maior intensidade. 

A estrutura da superfície aberta das placas proporciona boas propriedades de 

absorção de som.
21

  

Uma empresa francesa, Isochanvre SARL, desenvolveu um método de 

cristalização da seiva de cânhamo em estado bruto. O material resultante, conhecido 

como Isochanvre®, é misturado com a cal hidráulica e água para vinculá-los juntos, 

então embalado em madeira cofragem, deixando-se solidificar como o concreto. É 

fácil de trabalhar e requer menos habilidade do que a alvenaria comum. O tempo de 

construção é menor do que o tijolo comum, nenhuma cavidade é necessária e nem é 

uma membrana impermeável. Este material tem qualidade parecida com as fibras e 

feltros de madeira, a diferença está na vibração especial que se apresenta no 

cânhamo, com grandes qualidades de isolante térmico e acústico.22 

Considera-se um bom material o Isopor que é feito do poliestireno, no qual 

são injetados gases, criando espaço vazio entre as moléculas. Por isso o nome 

técnico para o isopor é poliestireno expandido (EPS). É devido a essa expansão com 

gases que o isopor fica com a estrutura leve e volumosa, semelhante a uma 

“espuma endurecida”.23 

Os fardos de palha são utilizados há muito tempo na construção civil, mas 

caíram em desuso, após a popularização do concreto. A palha é um elemento que 

permite uma construção ecologicamente correta, sendo um ótimo isolante térmico e 

acústico, além de ser viável economicamente. Analisando suas vantagens, tem um 

baixo custo; boa durabilidade, excelente isolamento acústico e térmico, uma técnica 

                                                 

 

 

 
20

 http://www.ailhaud.net/materiaux-isolation-15-panneaux-fibragglos-torvalith-ciment-gris.htm- 15/ 
08/2015  
21

 http://www.heraklith.com/content/acoustic-performance- acesso em 15/08/2015 
22

 http://hempindustry.blogspot.com.br/2013/01/isochanvre-new-product.html acesso em 23/08/2015  
23

 http://expedicaovida.com.br/duvidas-sobre-reciclagem-isopor-e-reciclavel/ acesso em 23/08/2015 

http://www.ailhaud.net/materiaux-isolation-15-panneaux-fibragglos-torvalith-ciment-gris.htm
http://www.heraklith.com/content/acoustic-performance
http://hempindustry.blogspot.com.br/2013/01/isochanvre-new-product.html
http://expedicaovida.com.br/duvidas-sobre-reciclagem-isopor-e-reciclavel/
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de construção ecológica, resistente ao fogo (após a parede ser rebocada). 

Entretanto, possui grande fragilidade à umidade e uma limitação vertical. 24 

O vidro também é muito usado e garante leveza aos ambientes. O cristal 

duplo ou triplo nas janelas está se impondo como grande aliado térmico e acústico. 

No envidraçamento duplo, instalam-se duas chapas de vidro paralelas, separadas 

por uma camada vedada de ar. Isso faz com que se reduzam as transmissões 

térmica e sonora no ambiente.
25 

Lã de rocha também é muito utilizada. Este material é fabricado por um 

processo de fundição e fiação de rochas vulcânicas basálticas especiais e outros 

minerais. Pode ser usada tanto como isolante térmico, como acústico. Encontrada, 

normalmente, em forma de placa ou manta, este material não retém água, por causa 

de sua estrutura não capilar, e não passa por alterações diante de eventuais 

condensações. O produto apresenta vantagens como resistência ao fogo, bom 

custo/benefício, boa absorção acústica, fácil manuseio, além de ser quimicamente 

neutro e não cancerígeno. O material pode ser aplicado de diversas formas, 

inclusive entre divisórias.
26

  

 

 

2.1.4 MATERIAIS DESACONSELHÁVEIS  

 

 

Lã de vidro ou fibra de vidro, constantemente usado como isolante acústico 

com bom desempenho, em diversas aplicações e produtos, tem comprovado que 

seu uso em dutos de ar e em painéis fechados hermeticamente, dispersa um grande 

número de partículas de vidro que se respiradas são depositadas nos alvéolos 

pulmonares e cria sérios transtornos respiratórios. Há ainda, entre os materiais 

isolantes, que têm alto nível de insalubridade, e que são desaconselháveis, as 

espumas de poliuretano, as resinas flexíveis compostas de fenol-aldeído 

(formofenólicas) e os produtos à base de policloreto de vinila, considerando aqui 

aspectos de isolamento dos poros impedindo a respiração das paredes.  

                                                 

 

 

 
24

 http://ecoconstruir.blogspot.com.br/2013/10/como-construir-com-fardos-de-palha.html acesso em 
23/08/2015 
25

 http://portalarquitetonico.com.br/o-vidro-e-sua-aplicacao-na-construcao-civil/ acesso em 23/08/2015 
26

 http://www.amplitudeacustica.com.br/servicos/la-de-rocha/ acesso em 23/08/2015 

http://ecoconstruir.blogspot.com.br/2013/10/como-construir-com-fardos-de-palha.html
http://portalarquitetonico.com.br/o-vidro-e-sua-aplicacao-na-construcao-civil/
http://www.amplitudeacustica.com.br/servicos/la-de-rocha/
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2.1.5 CAIXILHOS E ESQUADRIAS 

 

As esquadrias e caixilhos são elementos de fechamento de vãos em 

edificações. A esquadria é o termo para a designação genérica de todos os sistemas 

de vedação de vãos com janelas, portas, persianas e venezianas, executados em 

materiais variados, o termo caixilho é usado para identificar toda a vedação de vãos 

por meio de portas e janelas (ZULIAN et al., 2002). Existem várias normas 

associadas ao projeto, medição e desempenho de caixilhos para edificações: 

 
TABELA 6 –  Normas ABNT sobre caixilhos   

Fonte: Catálogo  Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT  
 

 
 

Fatores importantes que devem ser observados na execução destes 

elementos são a falta de nivelamento e de alinhamento que retardam a conclusão 

implicando num retrabalho de instalação. Na entrega da obra, é uma das mais 

notadas patologias identificadas pelo usuário, pois implica no mal funcionamento e 

desempenho do conjunto. Entre várias outras exigências de cumprimento perante as 

Normas Técnicas o atendimento ao conforto acústico demanda que as janelas, 



40 

quando fechadas, atenuem os ruídos aéreos. Quando existem frestas que permitem 

que o ar passe, o desempenho acústico também fica comprometido27.  

Também podem representar perdas significativas no isolamento acústico a 

adoção de juntas secas nas alvenarias, ou seja, ausência de argamassa nas juntas 

verticais de assentamento, a falta de adensamento do material nos encunhamentos, 

janelas sem adequada vedação entre as folhas móveis e as fixas, que devem ser 

guarnecidas com escovas e gaxetas fabricadas com materiais flexíveis capaz de se 

adaptar28. 

 

 

2.2 DESEMPENHO ACÚSTICO 

 

2.2.1 NORMAS 

Num projeto de edificação habitacional e sua efetiva execução não se pode 

pensar em resultado com uma peça isolada e sim como um todo (caixilho, alvenaria, 

vedação, entre outros). Não resolve o problema adquirir um caixilho de alta 

qualidade, sem a sua correta instalação, o que comprometerá todo o seu 

desempenho. Quando se pensa em projeto de acústica necessita-se pensar em 

todos os detalhes construtivos. 

A Norma de Desempenho - NBR 15575:2013 está sendo considerada uma 

das mais amplas regulamentações técnicas, que institui níveis de desempenho 

mínimo ao longo de uma vida útil para os elementos principais (como estrutura, 

vedações, instalações elétricas e hidrossanitárias, pisos, fachada e cobertura) de 

toda e qualquer edificação habitacional, tornando-se um marco regulatório técnico.  

Provavelmente também terá grande demanda no meio Jurídico, tanto pelos 

preceitos de VU (vida útil) como os diferentes níveis de desempenho, durabilidade e 

manutenção como ainda por determinar as responsabilidades, considerando ações 

                                                 

 

 

 
27

 ABRAVIDRO – Associação Brasileira de Distribuição e Processadores de Vidros Planos  
http://abravidro.org.br/  acesso 15/06/2016 
28

 Guia Orientativo para Atendimento à Norma ABNT NBR 15575 - CBIC:2013 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0ahUKEwiG1dGT2pbPAhUs74MKHQaiCkgQFggxMAM&url=http%3A%2F%2Fwww.cbic.org.br%2Farquivos%2Fguia_livro%2FGuia_CBIC_Norma_Desempenho_2_edicao.pdf&usg=AFQjCNGYbuQy8tD8KiltWFWF5BqYYVHsKw&sig2=WDjje6XV68xhENYcUnp8MQ&cad=rja
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judiciais, extrajudiciais e laudos para verificação ao atendimento da Norma de 

Desempenho. 

Pela primeira vez, uma norma brasileira associa a qualidade de produtos ao 

resultado que eles conferem ao consumidor, com instruções mais claras e de como 

fazer com requisitos, critérios e métodos de Avaliação.29. 

Portanto, a Norma de Desempenho, com base em exigências na óptica do 

resultado, ou seja, do seu comportamento, estabelece requisitos mínimos de 

qualidade pela construção depois de concluída, ao passo que as normas prescritivas 

são o conjunto de requisitos e critérios estabelecidos para um produto ou um 

procedimento específico, com base na consagração do uso ao longo do tempo. 

(Tabela 6). 

Não importa como está sendo construída a edificação desde que o 

desempenho mínimo seja atendido, e isso altera conceitos solidificados e favorece a 

inovação de sistemas e materiais. 

Os níveis indicados nas Normas da ABNT servem de base para a 

elaboração de leis municipais e projetos acústicos de edificações e de ambientes  

 

TABELA 7 – Comparativo entre normas 
                               Fonte: Eng. Jerônimo Cabral P. Fagundes Neto30  

 

 NORMA PRESCRITIVA                        x      NORMA DE DESEMPENHO 

     destinada a um produto especifico,                                        destinada aos elementos da construção 

     bem definido do ponto de vista técnico;                                  como um todo; 

    define características especificas do  desempenho                 define requisitos e critérios de visando 

    produto (especificações)                                                          o comportamento em uso dos diversos elementos 

     os projetos são desenvolvidos respeitando-se                       os produtos e projetos são desenvolvidos                                                                                             

     as características do produto                                                  respeitando-se as exigências do usuário 

 

A Norma de Desempenho NBR 15575:2013 prevê o desempenho que os 

sistemas construtivos devem ter para atenuar a transmissão dos ruídos gerados 

internamente, por meio de partições verticais, pisos e lajes, instalações 

                                                 

 

 

 
29

  CAUBR - Norma de desempenho da ABNT traz grandes mudanças para construção de residências  
http://www.caubr.gov.br  acesso 30/08/2016 

 
30

 Curso Aplicação da Norma de Desempenho NBR 15575 ministrado pelo  Eng .Msc .Jerônimo 

Cabral P. Fagundes Neto no CREAPR em abril2010 

http://animacustica.com.br/home/index.php/projeto-acustico-de-edificacoes
http://www.caubr.gov.br/
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hidrossanitárias motores (níveis de pressão sonora), fachadas discriminadas, em 

três níveis de aceitação, sendo mínimo compulsório, intermediário e superior. 

O projeto acústico deve permear sobre o entorno, a vizinhança, o ruído do 

tráfego urbano e aéreo, as condições topográficas do terreno, enfim a visão 

sistêmica, o conhecimento do todo, de modo a permitir a análise ou a interferência 

no mesmo. 

TABELA 8 – Limites de nível sonoro da Norma de Desempenho 

Fonte: NBR 15575:2013  

 

 

 

A tabela 8 indica parâmetros de ensaios em laboratórios em componentes, 

elementos e sistemas construtivos, indicando valores de referência que poderão se 

traduzir no potencial das implantações reais31.  

Em ensaios de laboratório, por exemplo, os caixilhos mesmo preenchidos 

com lã de rocha ou vidro duplo tem sua medição entre 19 a 22 dB e o mínimo 

recomendado pela Norma é de 25 dB. Em situações deste tipo depara-se com a 

necessidade de inovações e desenvolvimento tecnológico (GIRIBOLA, 2012). 

 

2.2.2 Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat – PBQP-H 

 

                                                 

 

 

 
31

 https://issuu.com/carolinarborges/docs/tfg_carolinaborges - acesso 01/09/ 2016 

https://issuu.com/carolinarborges/docs/tfg_carolinaborges
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 O Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H) é 

um instrumento do Governo Federal para cumprimento dos compromissos firmados 

pelo Brasil quando da assinatura da Carta de Istambul (Conferência do Habitat 

II/1996) realizada na Turquia. A sua meta é organizar o setor da construção civil em 

torno de duas questões principais: a melhoria da qualidade do habitat e a 

modernização produtiva. Neste programa, são definidos indicadores de desempenho 

que buscam avaliar os avanços da indústria da construção, e focam suas análises 

em basicamente três vertentes: qualidade do processo de implantação do sistema 

da gestão da qualidade, qualidade do processo construtivo e qualidade do produto 

(habitação)32. 

No site do Ministério das Cidades coloca-se que já houve uma redução do 

índice de não conformidade de materiais utilizados na Construção Civil, com 

avanços significativos também em sua qualidade33. 

 

2.2.3 PARÂMETROS TÉCNICOS DE MEDIÇÃO 

As normas brasileiras adotam a série de normas internacionais tais como a 

ISO 10140-5 e a ISO 10052-6. As medições acústicas podem ser realizadas em 

laboratório ou em campo. Na ISO 10140:2010 as medições em campo de isolamento 

sonoro aéreo de elementos de fachadas e de fachadas estão descritas na parte 5.  

As medições de isolamento sonoro aéreo podem ser realizadas com três 

técnicas diferentes: o método simplificado, que se baseia em medições diretas dos 

níveis de pressão sonora e é coberto pela ISO 10140-5; o método baseado em 

medições de funções de transferência ou respostas impulsivas, ainda pouco 

utilizado, é abordado na ISO 18233-7 e o terceiro método, que utiliza medições de 

intensidade sonora e é abordado pela ISO 15186-8. 

 Embora os parâmetros de isolamento sonoros medidos de acordo com a 

norma ISO 10140-5 dependam da frequência, eles podem ser expressos por valores 

ponderados ou globais, determinados a partir dos valores individuais para as 

                                                 

 

 

 
32

 http://pbqp-h.cidades.gov.br/projetos_indicadores.php - acesso em 09/08/2015 - MINISTERIO DAS 
CIDADES 
33

 MINISTERIO DAS CIDADES - PBQP-H 

http://pbqp-h.cidades.gov.br/projetos_indicadores.php%20-%20acesso%20em%2009/08/2015
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diversas bandas de frequência. Esses valores ponderados são obtidos de acordo 

com o procedimento descrito nas partes 1 e 2 da ISO 717-9 e 10. (Acústica – 

avaliação do isolamento sonoro em edifícios e de elementos de construção). 

Tanto para fachadas, cobertura, divisórias e pisos os resultados obtidos se 

limitam as medições efetuadas em dBs, adotando-se o símbolo DnT,w, que significa 

diferença padronizada de nível ponderado. 

O isolamento global ao som aéreo de vedação externa engloba as fachadas 

e coberturas. O som aéreo é verificado em campo através do método simplificado e 

adotado o símbolo D2m,nT,w, que significa diferença padronizada de nível 

ponderado a 2 metros do elemento analisado. 

No ensaio de laboratório, pelo método de precisão, consiste em proceder a 

medição isolada de cada elemento construtivo. Este método é descrito na ISO 

10140-2 e posteriormente através de fórmulas, é calculada a resposta global do 

conjunto. O símbolo adotado é Rw – redução sonora ponderada. 

Na ISO 16283-1, encontram-se orientações normativas para a medição em 

campo de isolamento acústico em edifícios e elementos de construção.  

Para avaliar as reduções sonoras obtidas ou apontadas pelos indicadores 

citados é preciso determinar o nível de pressão sonora (SPL) em arranjos 

específicos:  
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De acordo com Aguilera (2007), o potencial de danos à audição causados 

por ruído depende de seu nível e de sua duração. E esses níveis de ruído podem 

variar durante certo intervalo de tempo. O nível sonoro equivale, em termos de 

energia acústica, aos níveis variáveis de ruído, durante a medição. Desse modo é 

definido um valor chamado de nível equivalente de pressão sonora, ou Leq, que é o 

nível sonoro médio integrado num determinado espaço de tempo: 
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onde T  é o intervalo de tempo de registro e Lp (t)  é o nível  sonoro no instante t .  

Se  Lp (t) for A-ponderado, então a unidade de Leq, será  LAeq e terá unidade dB(A). 



45 

Outros níveis estatísticos essenciais para os estudos de ruído de tráfego são 

L10 e L90, como relata Schultz (1982) apud Ferreira Neto (2002), que são 

respectivamente os níveis excedidos durante 10% e 90% do tempo de uma medição. 

O nível estatístico L10 pode ser aceito como valor de pico, pois indica valores que 

foram excedidos durante 10% do total de medição. Já o nível L90 indica o nível de 

ruído que foi ultrapassado durante quase todo o tempo de medição. 

 

 

2.3 ESTUDOS NO BRASIL 

 

 

O foco do presente trabalho envolveu aspectos subjetivos, como a 

percepção humana frente ao ruído, que por sua vez apresenta-se de modo 

crescente em todos os centros urbanos. Nesse contexto, o desempenho de 

materiais e de novas tecnologias de isolamento acústico ou mesmo de medição e 

avaliações são de interesse à pesquisa. Embora o problema em si possa ser 

destacado como mundial, a presente revisão da literatura traz ênfase aos trabalhos 

desenvolvidos no Brasil, que trazem aspectos associados ao histórico e estágio atual 

do assunto de pesquisa no país. 

Zannin et al. (2002) apresentaram resultados de uma coleta de 1000 

questionários distribuídos na Cidade de Curitiba com o objetivo de identificar o ruído 

urbano mais constante e as principais reações. Os resultados foram apresentados 

conforme a natureza das fontes dos ruídos urbanos e o grau de incômodo. A 

pesquisa foi separada por idade, gênero e tempo de morada dos pesquisados e uma 

situação interessante foi a constatação da queixa crescente com os ruídos de 

vizinhança, situação justificada por Zannin e colaboradores, tendo em vista o 

aumento da população. Entre os entrevistados, surgiu um grupo de “incomodados 

pelo ruído urbano” que confessaram apresentar pelo menos um dos efeitos 

causados, predominado a irritabilidade e a baixa concentração. 

Lacerda et al. (2005) descrevem o ruído urbano e todas as suas nuances e 

mencionam sobre uma pesquisa alemã em que foram identificando os efeitos de 

desconforto, distúrbios do sono, problemas cardíacos,entre outros,  tabulados na 

forma de unidades DALY (Disability Adjusted Life Years). Esclarecem os autores que 

foi feita uma pesquisa na cidade de Curitiba com o objetivo de classificar as reações 
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psicossociais da população ao ruído ambiental. Após entrevista com centenas de 

indivíduos, constatou-se que a maioria dos entrevistados estava consciente dos 

efeitos danosos do ruído contra a audição e a sua qualidade de vida. Por fim, aponta 

como principal fonte geradora de desconforto, o ruído de tráfego, em seguida o 

gerado pelos vizinhos, e concluem que a poluição sonora não deve ser vista como 

algo não agressivo. 

Marchetti e Carvalho (2011) apresentaram a origem da poluição sonora, com 

base em registros de reclamações feitas no Instituto Ambiental do Paraná - IAP, 

responsável pela fiscalização e controle da poluição sonora. Este trabalho foi feito 

nos bairros de Londrina no Paraná. Apontaram que, em 2006, as principais fontes de 

ruídos geravam de diferentes procedências, destacando-se como poluição sonora: 

residências, bares e lanchonetes, estabelecimentos comerciais, som automotivo em 

locais públicos ou privados, indústrias, igrejas, casas de shows e festas, boates, 

clubes, academias e escolas.  

A área central da cidade se destacou tanto pelas diversas fontes de ruído 

como pela quantidade de reclamações. Diferentemente dos resultados de outras 

pesquisas, não foi o barulho do tráfego o que mais mobilizou os reclamantes, mas os 

gerados em residências e os promovidos pelo comércio na área central da cidade 

que funciona em horário comercial.  

Marchetti e Carvalho (2011) mencionaram o Código de Posturas da cidade, 

estabelecendo padrões de convivência de diversidades e acompanhado do Plano 

Diretor, concluindo que a poluição sonora é um problema a se resolver com a própria 

população por meio de conscientização da população. 

Laterza (2012) expõe sobre o direito do cidadão brasileiro em usufruir de 

ambientes saudáveis para viver. Menciona que uma boa alternativa é a criação do 

mapeamento acústico como um instrumento para a formulação de políticas públicas, 

ajudando a mitigar a poluição sonora presente nos grandes centros, fornecendo uma 

relação entre os níveis de poluição sonora e aérea. Laterza dá destaque à cidade de 

São Paulo, que enfrenta atualmente um dos maiores desafios, pois cresceu 

desordenadamente e não garantiu qualidade de vida a seus habitantes. Por fim, 

levanta sobre a existência de normas técnicas de desempenho, ruído externo e 

interno, que as mesmas não bastam estar publicadas sem o entendimento do 

espaço construído com o ambiente urbano e um parâmetro entre eles. Deve-se 

caminhar para a conscientização da população e do poder público, da necessidade 
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do cumprimento das normas tendo como objetivo a qualidade do ambiente urbano, e 

do bem comum, traduzido em qualidade para o presente e as futuras gerações.  

Ferreira (2004) executa uma pesquisa, por meio de medições dos 

coeficientes de isolamento acústico de fachadas e entre os cômodos de residências 

compostas por elementos construtivos amplamente utilizados na construção civil 

brasileira. O trabalho de Ferreira é motivado pelo crescente número de reclamações 

da população urbana pelo incômodo de ruído. Na ocasião, Ferreira dizia que o Brasil 

carecia de uma norma que apresentasse um método para efetuar a simulação do 

nível de isolamento acústico de uma residência, ainda na fase de projeto. Destacava 

também a falta de disponibilização de coeficientes de isolação acústica dos 

elementos construtivos comercializados no país. Seu trabalho consistiu na 

realização de medições dos coeficientes de isolamento de ruído aéreo medidos in 

loco, seguindo os preceitos das normas ISO 140-5/1998, para fachadas, e ISO 140-

4/1998, para isolamento entre os cômodos das edificações. Estes resultados são 

apresentados em forma de números únicos, conforme preconiza a norma ISO 717-

1/1996. Após as avaliações com a utilização do software Bastian 2.0, da empresa 

alemã Isover, constatou que os cômodos dos imóveis avaliados apresentavam 

índices abaixo do aceitável de conformidade com a norma DIN 4.190, "Deutsches 

Institut für Normung" ou “Instituto Alemão de Normalização”.  

A norma DIN realiza as mesmas funções que órgãos internacionais como a 

ISO. As normas DIN são os padrões técnicos para a garantia da qualidade de 

produtos industriais e científicos na Alemanha, e esta específica, prescreve para o 

isolamento entre os cômodos internos avaliados um valor de Rw, índice de 

isolamento de ruído, recomendado de 37 dB(A) e um valor mínimo de 32 dB(A). 

Constatou, também, que os valores extrapolaram em função do ruído externo. E, 

ainda, confirmou que não havia diferença de coeficiente de isolamento entre a 

habitação popular e de alto padrão. 

Outro exemplo foi dado por Kruger e Zannin (2006), que avaliaram sistemas 

construtivos executado no Bairro Novo em Curitiba O sistema construtivo Batistella 

composto de módulos e componentes pré-fabricados de madeira de reflorestamento, 

tipo blockboard e o sistema Constroyer, composto de painéis de EPS, que se trata 

de poliestireno expandido envolto em telas de aço eletrossoldadas e argamassa 

estrutural. O trabalho teve também uma vertente voltada para os sistemas de 

medições de temperatura e umidade, além das medições acústicas de fachadas e 
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paredes internas entre cômodos. Os resultados de acústica se mostraram com 

desempenho ruim, com baixo valor do coeficiente de isolamento, em decorrência do 

estado inadequado de conservação das portas e esquadrias (caixilhos). Kruger e 

Zannin (2006) argumentaram, em face dos resultados, que a consequência 

inevitável do crescimento das cidades e o ruído urbano deveriam ser minimizadas, 

por exemplo, por planejamento urbano e leis que garantissem o mínimo de conforto 

acústico.  Seguindo a ISO 140-5, chegou-se à conclusão que o desempenho foi 

muito baixo, principalmente nas fachadas. Esta avaliação usou os coeficientes de 

isolamento acústico para diferentes tipos de paredes. Também argumentaram, na 

ocasião, sobre a inexistência de uma norma que preconizasse valores para os 

coeficientes de isolamento acústico medidos em fachadas alem das partições 

internas. Alertaram, por fim, que o elemento responsável pelo baixo desempenho da 

fachada é o péssimo estado de conservação de portas e esquadrias, destacando a 

importância desse fator em projetos.  

Ferreira e Zannin (2006) apresentaram medições de isolamento acústico em 

residências, identificando, por meio de inferência estatística e simulação 

computacional, índices abaixo dos recomendados seguindo a Norma Alemã DIN 

4109. Os valores obtidos nas medições ficaram bem abaixo do mínimo exigido, 

mesmo em regiões silenciosas. Argumentou-se que as baixas performances quanto 

aos níveis de isolamento das fachadas com paredes de alvenaria ou blocos, derivou-

se em função das janelas, principalmente ao caixilho. O modelo mais encontrado 

nas residências foi a janela de alumínio de correr. Concluiu-se, ainda, que não houve 

diferença entre imóveis de padrão superior ou mínimo, ressaltando-se que, em 

casas de madeira, as qualidades das portas foram mais influenciadas pelo péssimo 

estado de conservação, ressaltando-se que 94% da energia sonora são transmitidas 

através da porta. Os autores apontaram que a medição no local representa o real 

desempenho dos elementos construtivos (ao invés de sua realização em 

laboratório). No entanto, faz-se necessário o uso de muitos equipamentos caros e 

uma equipe bem treinada. Se finda a análise das amostras, ratificando que mesmo 

em residências de alto padrão é desconsiderado o conforto acústico pela falta de 

conhecimento, ou orientação adequada, assunto este de suma importância em 

busca de qualidade de vida.  

Oiticica e Bertolli (2008) investigaram por meio de protótipos a melhoria do 

desempenho acústico de um elemento de fachada - peitoril ventilado. A avaliação 
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consistiu em verificar o isolamento acústico aéreo, proporcionado por uma fachada 

na qual se insere uma janela com abertura fixa protegida por este tipo de peitoril. O 

clima quente e úmido, principalmente no nordeste brasileiro, é apontado como um 

elemento motivador para a utilização do peitoril ventilado. Oiticica e Bertolli verificam 

a atenuação do ruído em fachadas contendo diferentes tipologias de peitoril 

ventilado utilizados, buscando meios para viabilizar a melhor relação entre ventilação 

natural, eficiência energética e acústica. Os ensaios foram feitos em protótipos e as 

construções eram de tijolo de barro maciço sem revestimento, assentados com 

argamassa comum de cimento e montados a base de concreto, cobertura em laje 

pré-moldada com telha de fibrocimento. O peitoril ventilado é um elemento, em geral, 

colocado na parte inferior da janela, que contém uma área aberta, que serve de 

condutor de vento, interligando o ambiente externo ao interno, e esta passagem que 

permite a entrada do ruído externo. Foi colocada placa de material absorvente, no 

caso lã de rocha, e constatou-se uma melhora substancial no desempenho acústico. 

Duarte e Viveiros (2010) questionaram a qualidade de desempenho acústico 

de um apartamento pós-ocupação em Florianópolis. Descreveram a falta de 

informação brasileira sobre o ruído colocando uma complacência em relação a altos 

níveis de pressão sonora. Fazem um comparativo com o governo norte-americano 

frente ao ruído de sobrevoo de aviões perante escolas, e que o investimento 

financeiro reverteu numa total diminuição de professores afastados com problemas 

vocais. Relatam que o desempenho acústico é atributo invisível da edificação, sendo 

que o grau de isolamento é fruto do sistema construtivo empregado nas edificações, 

não identificado pelo usuário comum. Duarte e Viveiros selecionaram um edifício 

num dos pontos mais barulhentos de Florianópolis, e fizeram um questionamento 

aos seus moradores, explanando seus resultados e abrindo-se para uma discussão.  

As janelas e as portas foram apontadas como a parte mais delicada, ou seja, a 

fachada se mostrou como mais suscetíveis ao ruído. Um percentual de 75% dos 

moradores se manifestou incomodado pelo ruído urbano. A fachada se mostrou a 

parte mais frágil da edificação, seguida pelas lajes.  

Michalski (2011) estabeleceu uma metodologia para a estimativa da 

incerteza dos resultados de conjuntos de medições independentes de isolamento 

sonoro aéreo em campo entre salas e de fachadas. Ainda testou duas técnicas de 

medição acústica de isolamento sonoro aéreo entre salas, em campo, onde as 

condições foram mais difíceis de serem controladas do que em laboratório. 
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Esclarece ainda que os resultados das medições podem ser afetados por vários 

fatores, como o equipamento utilizado, as posições da fonte e dos microfones, o 

grau de difusão do campo sonoro nas salas, as dimensões e materiais dos 

elementos de separação, as dimensões e materiais das salas, e até erros nos 

ajustes das medições. Baseado nisto, sugeriu-se o valor de 02 dB como incerteza de 

medição aceitável, para os valores de desempenho acústico estabelecidos. 

No que diz respeito ao desempenho acústico de habitações, Polli (2007) 

descreve a relação do desempenho acústico em uma moradia que se torna um 

produto vendido e comprado sujeito as leis de mercado. Os construtores, segundo a 

autora, procuram reduzir custos e otimizar recursos concentrando em investimentos 

valorizados pelo consumidor. Esperava-se que, quanto maior o valor, melhor fosse o 

desempenho. Este estudo desmistifica esta premissa, no que se refere ao 

isolamento sonoro, mesmo que este parâmetro seja independente do nível de 

investimento da edificação. Confirmou-se que a grande quantidade de construções 

irregulares, a baixa qualificação da mão de obra e o uso de materiais não 

padronizados, ocasionando construções com baixa qualidade, mas que, devido ao 

déficit habitacional do país, são absorvidas regularmente pelos consumidores. Polli 

(2007) investigou apartamentos na cidade de Florianópolis, em vários níveis, e 

confirmou-se o grau dos poucos recursos atribuídos ao isolamento acústico, 

independentemente da qualidade da unidade. Como o atributo não é levado em 

conta na aquisição, às construtoras não investem no assunto, e com isto demonstra-

se um alto nível de insatisfação pós-ocupação. Polli finaliza com uma perspectiva de 

elaboração de parâmetro de desempenho através de norma para que pudessem ser 

estudados materiais economicamente viáveis tanto na produção quanto em sua 

aplicação melhorando o isolamento das habitações brasileiras. Nesta ocasião a NBR 

15575:2013  estava em estudos.  

Orozco et al. (2013) questionaram a melhoria de isolamento acústico como 

um benefício, tendo um aumento de custo na construção. Comparou-se o custo 

extra seguindo as regras do Código Técnico local. Concluiu-se que os usuários 

concordam com um acréscimo de custo tendo em vista uma melhora nos benefícios 

de implantação de sistemas acústicos mais eficientes. A pesquisa se deu entre 2006 

e 2008, com 825 entrevistados, com questionamentos que vão desde projeto 

arquitetônico à qualidade de implantação, em várias camadas sociais. A análise 

discriminou o percentual de mulheres e homens pesquisados, idades e escolaridade 
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e a conclusão é de que há necessidade de melhorar o isolamento acústico da 

habitação, com medidas para reduzir os níveis de ruído. Esta análise ajudou a 

padronizar, reduzindo a subjetividade inerente a qualquer avaliação social do ruído. 

Os critérios que foram usados foram baseados em legislação anterior. A conclusão 

que se chegou é de que havia necessidade de se agir sobre as estruturas e técnicas 

construtivas no quesito de atendimento ao conforto acústico e que além do aumento 

de valor para a propriedade obtém-se uma resposta a demanda social. 

Paz e Zannin (2012) realizaram medições acústicas dos níveis de pressão 

sonora equivalente e estatísticos no Campus III da Universidade Federal do Paraná, 

seguindo ABNT NBR- 10151:2000 e as recomendações da norma ISO-1996, Partes 

1 e 2. Os dados medidos foram comparados com os valores limites para emissões 

sonoras, prescritos pela Lei do Município de Curitiba, nº 10.625:2002, e pela ABNT 

NBR 10151:2000 que trata da avaliação do ruído externo. Os resultados 

evidenciaram que houve um quadro de poluição sonora, no qual o nível de ruído 

ambiental no campus está acima dos valores recomendados, ou seja, indicados pela 

NBR 10151, que trata da avaliação do ruído em comunidades, o índice é de 50 

dB(A) para áreas educacionais e pela Lei Municipal de Curitiba n° 10625, que trata 

do ruído urbano é de 60 dB(A) para zonas de uso educacional. As medições que 

foram encontradas identificaram Leq = 75,8 dB(A), Lmax = 75,2 dB(A) e Lmin = 75,4 

dB(A).  Independentemente das medições externas, procedeu-se também uma 

avaliação em sala de aula e constatou-se também que os níveis admissíveis não 

eram aceitáveis, devido à má qualidade acústica. Argumentaram que os níveis 

sonoros elevados trazem interferência não somente à qualidade verbal da 

comunicação, mas também sérios problemas no desenvolvimento intelectual dos 

estudantes, como a defasagem na aprendizagem, dificuldades na escrita e na fala, 

limitações na competência de leitura e desenvolvimento do vocabulário. Concluíram 

que, uma das formas de diminuição e controle do ruído ambiental seria o uso de 

barreiras vegetais, e que sua eficiência dependeria da densidade de plantas, altura e 

largura adequadas. 

Righi (2013) fez uma compilação de dados de medições de isolação e 

isolamento sonoros de materiais de construção. Criou uma planilha de isolação e 

isolamento acústico, ou seja, referente a testes em laboratório e, de isolamento 

acústico, referente a testes realizados em campo. Desenvolveu uma ferramenta 

composta de planilhas eletrônicas, para subsidiar as análises técnicas do crédito 
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imobiliário pelas instituições financiadoras, a fim de assegurar que sejam 

privilegiados os empreendimentos residenciais com melhor desempenho acústico. 

Righi (2013) relacionou os níveis de desempenho acústico das edificações com os 

valores das transações imobiliárias e mensurou o retorno dos investimentos, 

contemplando os níveis de desempenho acústico das edificações como variáveis 

qualitativas nos modelos de regressão linear das avaliações de imóveis utilizados 

pelas empresas financiadoras do mercado imobiliário. Indicou a criação de um selo 

de melhor desempenho acústico para diferenciar os imóveis no mercado imobiliário, 

com a inserção nas avaliações apresentadas aos órgãos de financiamento 

imobiliário, de uma variável quantitativa vinculada ao tema nos modelos de 

inferência.  

Em relação ao uso de sistemas inovadores, Messias et al. (2012) avaliaram 

o desempenho estrutural e acústico de sistemas construtivos de paredes de 

concreto armado, moldadas in loco, com as recomendações da NBR 15.575:2013. 

Procederam-se ensaios no local que denotaram bastante precariedade em função 

da quantidade de vãos sem portas. Argumentaram que diversas soluções 

(construtivas) inovadoras são introduzidas no mercado para resolver a questão do 

déficit habitacional brasileiro, ressaltando-se que nem todas atendem aos requisitos 

mínimos desejáveis para uma moradia de custo acessível e de qualidade. Ainda, 

criticaram a postura brasileira que sempre avalia o desempenho posteriormente a 

lançá-lo no mercado. Os sistemas são avaliados pelo seu custo inicial e não leva em 

consideração a manutenção ou recuperação com aspectos de durabilidade e vida 

útil (VU). Os ensaios de resistência dos painéis de concreto tiveram desempenho 

que atenderam aos requisitos da Norma NBR 15575:2013, em compensação as 

medições acústicas ficaram prejudicadas pelos vãos das portas, resultando na baixa 

capacidade de isolamento. Atribuiu-se, estes resultados as janelas, as portas tipo 

prancheta sem juntas seladas e à quantidade de vãos abertos. Finalizaram com a 

comprovação da ineficiência de vedação ao ruído com tipo de material e forma de 

aplicação nas vedações, janelas e portas. 

Ribas (2013) direcionou o estudo de materiais industrializados estruturados 

em aço com o objetivo de verificar sua eficiência térmica e acústica, e a adequação 

ao clima local e ao entorno da edificação. Foi proposto um método por meio de um 

programa computacional de simulação para esta avaliação, aplicado a sistemas de 

fechamento industrializados, como os painéis de placa cimentícia, gesso acartonado, 
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pré-moldado de concreto, concreto celular autoclavado e poliestireno expandido. 

Avaliou que o desempenho acústico de ambiente dependeu da combinação de 

vários fatores, dentre os quais se destacam o posicionamento do edifício e suas 

dependências, a escolha e execução de paredes, pisos, tetos e esquadrias e a 

especificação de equipamentos e instalações, que são possíveis fontes de ruído. No 

estudo, foram considerados aspectos da norma NBR 15575:2013, avaliando que o 

desempenho da edificação que depende do comportamento interativo entre fachada, 

cobertura e piso, e fixa requisitos mínimos a serem atendidos pelos elementos 

construtivos de edificações habitacionais. Levantou que o mercado possui vários 

painéis de fechamento, e verificou-se que há uma carência de conhecimento 

tecnológico a respeito das técnicas de execução e das características de 

desempenho térmico e acústico desses sistemas de fechamento, tanto por parte das 

empresas construtoras, como dos próprios fabricantes e projetistas. O autor sugeriu 

o método proposto nessa pesquisa de avaliação integrada de desempenho para a 

aplicação em sistemas de fechamento industrializados compostos por multicamadas. 

Conclui-se que estes painéis, em edificações de estruturas metálicas, vêm se 

apresentando como uma solução bastante adequada. 

Schwartzhaupt et al. (2014) compararam os desempenhos de sistemas de 

fachada com esquadrias de PVC. Assinalaram que são colocados vidros com 

espessuras maiores para aumentar o desempenho acústico sem verificar a real 

contribuição global deste elemento. Após testarem várias espessuras com 

esquadrias de dois modelos em persianas abertas e fechadas, chega-se a conclusão 

de que o vidro laminado apresenta melhores resultados em relação ao vidro duplo, 

porém com pequena diferença em relação ao sistema com vidros simples. Os 

autores colocaram que no desempenho acústico os ensaios em campo têm o 

objetivo de verificar a isolação sonora de um sistema de vedação em edificações 

concluídas. Já os ensaios em laboratório, têm a finalidade de determinar a isolação 

sonora de elementos construtivos, como janelas, o que fornece valores de referência 

de cálculo para projetos. Foi observado que o desempenho acústico do vidro, 

isoladamente, não constitui uma informação tão significativa para o sistema, em 

função do comportamento do conjunto dos componentes: placa da persiana, sistema 

de vedação na caixa e mecanismo de fechamento das folhas. O desempenho das 

esquadrias, na situação de persiana fechada, foi superior em relação à situação de 

persiana aberta, quando considerados os valores de Índice de Redução Acústica - 
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Rw. Isso se deve à contribuição do painel externo formado pela persiana, o que 

resulta em um sistema duplo ou triplo. No entanto, essa diferença não é a mesma 

nos diferentes tipos de vidro. Os autores concluem que a classe de ruído urbano é 

um fator decisivo na classificação de desempenho acústico de sistemas de 

vedações verticais externas, e a atual subjetividade de enquadramento pode resultar 

em interpretações equivocadas. 

Estudos realizados por vários pesquisadores (RECCHIA, 2001; SANTOS & 

PAIXÃO, 1991; BARING, 1988), mostraram que os elementos principais, 

responsáveis pelos baixos índices de isolamento das janelas, são as esquadrias e 

não os vidros, como a maioria das pessoas supõem. Portanto, a ideia amplamente 

divulgada, de que a substituição do vidro da janela por um vidro duplo seria 

suficiente para solucionar o problema do ruído externo, é equivocada. 

 Silva et al. (2015) na visão da norma de desempenho NBR 15575:2013, 

pesquisam o isolamento acústico de caixilhos e vidros na cidade de São Paulo onde 

foram efetuados ensaios em dois empreendimentos. Uma pesquisa anterior à 

norma, portanto, sem a prescrição das regras por ela estipuladas e outro em fase de 

construção. O objetivo da pesquisa, segundo os autores, se resumiu em fornecer 

subsídios a fabricantes, comerciantes, construtoras e clientes de um mercado 

carente de informações contribuindo para o aperfeiçoamento de toda a cadeia 

produtiva das esquadrias, conjunto de caixilho e vidro. Na primeira amostra ficou 

comprovado o não atendimento às prescrições da Norma de Desempenho e na 

segunda amostra ficou bem clara a necessidade de estudos específicos na 

implantação de um empreendimento, inclusive com a análise de ruído de vizinhança. 

Por fim recomendaram a necessidade de testes em todas as técnicas construtivas e 

constataram que, com a inclusão e comprometimento de todos os envolvidos, ou 

seja, fabricantes, instaladores e construtores, o atendimento a Norma de 

Desempenho traria uma enorme qualidade ao usuário. 

 

 

 

  



55 

3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

A metodologia para a execução deste trabalho de pesquisa foi estabelecida 

com vistas a avaliar ambientes por meio de campanhas de medição acústica em 

unidades habitacionais, dentro e fora das unidades. 

 Procedeu-se também, a colheita da percepção dos usuários em zona 

urbana de Curitiba, sobre a qualidade acústica de suas moradias, considerando o 

pós-uso, bem como sua correlação com medidas acústicas que permitissem analisar 

o desempenho acústico frente aos requisitos da NBR 15575:2013. 

A amostra está qualificada como intencional e não probabilística devido ao 

número de elementos que a compõe, porém, foi possível analisar os dados e obter-

se resultados passíveis de entendimento sobre o assunto. 

 Nesse contexto, são apresentados os equipamentos utilizados para a 

realização das medições acústicas, bem como os métodos empregados para 

medição e análise da percepção dos usuários. 

 

 

3.1 EQUIPAMENTOS 

 

 

Um instrumento para os registros acústicos, devidamente calibrado, foi 

utilizado nas campanhas de medição de níveis de pressão sonora (Figura 3): 

 

      

FIGURA 3 – Equipamento utilizado nas medições 

DECIBELÍMETRO DIGITAL Sonômetro Digital - Digital Sound Level Meter MSL-
1325A 
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O Sonômetro Digital é de uso simples e efetua registros de Níveis de 

Pressão Sonora - NPS em dB e taxas de aquisição de dados que varia entre 1 

segundo e 16 segundos. Ponderações de frequência A e C em modo rápido (fast) ou 

devagar (slow) são diretamente configuradas, assim como a faixa de nível de 

aquisição entre 30 e 130 dB.  

Nas medidas realizadas nesse trabalho, em sua maior parte, foi utilizada a 

faixa entre 30 e 90 dB, por ser uma faixa média, com taxas de aquisição de 1 

segundo. A resolução das medidas é de 0,5 dB com precisão de ±2 dB (na condição 

de referência de 94 dB à 1kHz). A faixa de frequências consideradas na avaliação da 

medida resultante está limitada ao trecho entre 125 Hz e 8 kHz. 

Utilizou-se um tripé para o apoio do instrumento nas medições internas e 

externas, foi desenvolvida uma haste telescópica em alumínio, confeccionada com 

pontos para prolongamento em diferentes extensões e a fixação do aparelho de 

medição na extremidade. A motivação para esse desenvolvimento foi a necessidade 

de realização de medições em altura, observando a distância de 2 metros da 

fachada da edificação. A confecção se fez necessária, pois não se encontrou no 

mercado hastes com as características necessárias para as medições. 
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                FIGURA 4 – Tripé e haste telescópica para apoio nas medições  

 

 

3.2  ÁREAS DE ESTUDO 

 

 

O estudo teve por foco, principalmente, os imóveis nas regiões mais 

próximas da zona central de Curitiba, naturalmente, por serem regiões de tráfego 

intenso. Os imóveis escolhidos foram unidades de habitações residenciais, 

perfazendo 17 unidades, com variados tempos de uso, mas construídas em data 

anterior à vigência da ABNT - NBR 15575:2013.  

 

 

3.3 PERCEPÇÃO DOS USUÁRIOS 

 

 

Nos ambientes onde se obteve a autorização para a realização do 

monitoramento interno, buscou-se avaliar também a percepção do usuário/morador 

sobre o ruído urbano no local. Para essa finalidade, foi elaborado um questionário, 

com o intuito de correlacionar a percepção declarada com a qualidade acústica do 

isolamento existente no ambiente avaliado, apresentado na Tabela 8. 

 

 



58 

 

TABELA 9 – Questionário aplicado 

00 Endereço: 

01 Como você percebe a qualidade acústica de seu 
imóvel: 

BOA MÉDIA DEFICIENTE 

02 Entre as fontes de ruído abaixo, classifique aquelas que o incomodam no seu imóvel: 

 
Outro:___________________________ 

a RUÍDO URBANO (ônibus, carro, moto, ...) SEMPRE AS VEZES NUNCA 

b RUÍDO ESPORÁDICO (trem, avião, ...) SEMPRE AS VEZES NUNCA 

c RUÍDO DE VIZINHOS (festas, conversas, ...) SEMPRE AS VEZES NUNCA 

d RUÍDO DO PRÉDIO (elevador, descarga, ...) SEMPRE AS VEZES NUNCA 

03 Você tem consciência de algum ponto falho de vedação 
acústica na sua unidade, quanto ao ruído externo?     
 
Em caso afirmativo, qual seria? _________________________ 

SIM NÃO 

04 Você tem conhecimento da Legislação vigente quanto ao desempenho 
acústico das edificações?  
                                                                                 

SIM NÃO 

 

 

3.4 MEDIÇÕES 

 

Todas as medições foram realizadas sob condições ambientais adequadas 

como ausência de vento, temperaturas extremas, precipitações pluviométricas ou 

trovoadas, atendendo às especificações das condições de operação do instrumento 

de medição. 

As medições foram direcionadas preferencialmente, em dias úteis, em 

horário comercial, período em que se espera ruído urbano mais intenso, devido ao 

tráfego de veículos.  Essa definição foi estabelecida por uma medição de 24h no 

interior de um dormitório de um dos ambientes avaliados, com esquadrias 

completamente abertas. A taxa de aquisição dos níveis de pressão sonora foi de 

uma a cada 10 segundos e os dados estão apresentados na Figura 5.  

Nesta mesma medição, apresentam-se os níveis sonoros médios integrados 

ao longo de 20 minutos Leq (20m) e 1 hora Leq (1h). Observou-se, na Figura 5, que 
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trata de medição de um dia inteiro, porém os dois níveis integrados foram próximos 

ao longo de todo o período de monitoramento. Assim, adotou-se um período máximo 

de 20 minutos com taxa de aquisição de um dado por segundo nas campanhas de 

medição nos diversos ambientes avaliados. 

 

 

FIGURA 5 – Medição de 24h em dormitório sob condição de Esquadrias Abertas. 

 

Em medições externas (Ex) o instrumento foi posicionado no mínimo a 2 m 

de paredes, muros, veículos ou outros objetos que possam refletir as ondas sonoras, 

apoiado em tripé ou na extremidade do suporte telescópico. No interior das 

unidades, as medições foram efetuadas com ambientes completamente isolados, 

esquadria e portas fechadas (In - EF) ou com esquadrias completamente abertas (In 

- EA). Os três tipos de medição possibilitaram avaliar de maneira expedita, o 

desempenho global dos sistemas de vedação do ambiente analisado. 

Durante a medição buscou-se avaliar a composição do sistema de vedação 

e características do ambiente que pudessem interferir (para melhor ou para pior) os 

resultados da medição. 

Considerou-se no preenchimento da ficha de avaliação de cada unidade as 

informações contidas na Tabela 9, além dos dados referentes à própria medição em 

si. 
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TABELA 10 – Dados básicos do ambiente avaliado 

 

 

 

 

3.5 ANÁLISES DOS DADOS 

 

 

Com os dados obtidos em todas as medições foram avaliados os níveis 

médios de pressão sonora (SPL) e o Nível de Ruído Equivalente integrado (Leq) ao 

longo do período de medição. Esses parâmetros foram utilizados para caracterizar o 

desempenho acústico do ambiente comparados os índices adotados na Norma de 

Desempenho NBR 15575:2013. 

 

 

 

4 RESULTADOS 

 

 

Um total de 17 medições em campo foi efetuado conforme as diretrizes 

apresentadas na metodologia. Este capítulo apresenta os dados básicos obtidos em 

cada local de medição. 
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4.1 LOCALIZAÇÂO DOS REGISTROS EFETUADOS 

 

 

O mapa na Figura 6 indica a localização das 17 medições efetuadas, cujos 

endereços estão registrados na Tabela 10. Detalhes sobre o ambiente de cada 

medição, assim como os registros internos e externos são apresentados no 

Apêndice I. 

 

TABELA 111 – Endereços dos locais de medição 

 

DADO ENDEREÇO 

A Rua Francisco Juglair,                                   Mossunguê 

B Rua Cap. Souza Franco,                                         Batel 

C Rua da Glória,                                                       Centro 

D Rua Eng. Ostoja Roguski,                                Cristo Rei 

E Rua Dr. Zamenhoff,                                    Alto da Glória 

F Rua Conselheiro Laurindo,                                    Centro 

G Rua Castro,                                                   Água Verde 

H Rua Francisco Gonzáles Vilanueva,                    Tarumã 

I Rua Urbano Lopes,                                           Cristo Rei 

J Rua Dom Pedro I,                                          Agua Verde 

K Rua Urbano Lopes,                                          Cristo Rei 

L Rua Olegário Ayres de Arruda,                      Bom Retiro 

M Rua Agamenon Magalhães,                             Cristo Rei 

N Travessa Langue,                                          Água Verde 

O Rua Dep.Heitor Alencar Furtado,                   Mossunguê 

P Rua Urbano Lopes,                                           Cristo Rei 

Q Rua Dom Pedro I,                                          Água Verde 
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FIGURA 6 – Mapa dos bairros de Curitiba - Localização dos registros  
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4.2 PERCEPÇÃO DOS USUÁRIOS 

 

 

O quadro resumo com as respostas obtidas de todos os questionários é 

apresentado no Apêndice II deste trabalho. A compilação estatística destas 

informações é ilustrada nos gráficos das Figuras 7 a 13. Esclarece-se que houve 

retorno de 33 entrevistas, com o intuito de obter a percepção geral dos usuários, 

mas foi possível efetuar a medição de campo em 17 dos imóveis de todos os 

respondentes. Quando questionado sobre a qualidade acústica em sua moradia, o 

pesquisado alegou deficiência em 27% dos casos (Figura 7). No entanto, salienta-se 

que a maioria, 40% dos pesquisados, apontaram uma qualidade média.  

 

FIGURA 7 – Percepção sobre a qualidade acústica do imóvel 

 

Conforme ilustra a Figura 8, o Ruído urbano é constatado por 57% dos 

indagados que, mesmo em pontos distintos da pesquisa, esta que abrangeu desde o 

bairro Mossunguê ao Cristo Rei, externaram queixas uníssonas. 

 

FIGURA 8 – Percepção sobre o incômodo com o ruído urbano  
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Tais resultados indicam que não existem parâmetros prévios para avaliar a 

boa qualidade, sendo evidente um descontentamento quando o assunto é condição 

adequada e bem estar acústico perante os incômodos provenientes do ruído urbano. 

No que cerne ao ruído esporádico, àquele relacionado aos locais próximos à 

linha férrea, por exemplo, fora constatado o tipo de incômodo em 40% do total, como 

indicado na Figura 9. Com o mesmo percentual, têm-se os ruídos eventuais 

provenientes de vizinhos (Figura 10). Em taxa inferior, encontra-se a percepção de 

incômodo frente ao ruído de equipamentos prediais (Figura 11). 

 

 

 

FIGURA 9 – Percepção sobre o incômodo com ruídos esporádicos 

 

 

FIGURA 10 – Percepção sobre o incômodo com ruídos de vizinhos 
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FIGURA 11 – Percepção sobre o incômodo com equipamentos prediais 

 

Insta salientar que as construções estudadas nesta pesquisa são pós-uso, 

com tempos de vida bem variados, porém, em sua maioria, superior a 5 anos. Este 

tempo físico identifica uma alvenaria mais resistente, com chapisco, emboço e 

reboco, uma laje com espessura maior, entre outras. As principais queixas 

levantadas foram relativas as construções mais recentes, entre um e dois anos, que 

ainda estão fora da norma de desempenho. 

Na Figura 12, indicam-se as falhas das construções apontadas pelos 

pesquisados, que admitiram a entrada de ruído indesejável às suas residências, 

onde 47% do grupo avaliado estão cientes das falhas e 53% não identificam 

nenhuma patologia que facilita a penetração do ruído urbano. 

 

 

 

FIGURA 12 – Conhecimento sobre eventual falha na vedação acústica 

do ambiente 
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Por fim, observou-se, em um primeiro momento, que o conhecimento sobre 

a legislação que regula o assunto acústica não é conhecido por 77% dos 

entrevistados (Figura 13). Ocorre que os conceitos e exigências das Normas e 

Legislações pertinentes somente são conhecidos por quem se dedica a essa ciência, 

o que diria o leigo. Até então, os normativos utilizados, relacionados às NBR 

10151:2000 para área externa, e NBR 10152:1987 para interna, são pouco 

manuseados pelos projetistas. O que se espera da NBR 15575:2013 é realmente a 

amplificação deste assunto.  

 

 

FIGURA 13 – Conhecimento do usuário sobre a legislação vigente  

 

 

4.3 MEDIÇÕES E ANÁLISES 

 

 

As informações básicas do ambiente interno de cada local avaliado são 

apresentadas no conjunto de Tabelas 18 a 49, a seguir.  

Nas Figuras 18 a 53 têm-se os registros das medições internas em condição 

de esquadria fechada, medições externas e, em alguns casos, medições internas em 

condição de esquadria aberta. As datas e horários de cada medição são indicados 

nos próprios gráficos.  

Ao final de cada subseção, no mesmo conjunto de tabelas indicado, 

apresentam-se os resultados característicos de cada local, analisados conforme o 

período de cada medição.  
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4.3.1 EXEMPLO: LOCAL A 

 

   Segue abaixo como exemplo, os dados das medições executadas no 

LOCAL A, interna esquadria aberta - InEA, interna esquadria fechada - InEF e 

externa - Ex.  

Todas as medições estão imputadas no Apêndice I. 

 

TABELA 12 – Dados básicos do ambiente avaliado no Local A 

 

 
 

 
 

LOCALIZAÇÃO A

CARACTERÍSTICAS 23 pavimentos tipo com 46 unidades 

ZONEAMENTO  SE-NC - Setor Especial Nova Curitiba

USO Residencial

COORDENADAS Latitude 25°26´14,68"- Longitude 49°20´04,98"

IDADE (APARENTE) DO IMÓVEL 10 anos

PISO (REVESTIMENTO) Porcelanato

TETO (REVESTIMENTO)                                                                    Gesso

CORTINA                                       Sim

MOBÍLIA Sim

AMBIENTE Dormitório

ÁREA (APROXIMADA) 11,00 m²

REVESTIMENTO EXTERNO Pastilha

PAVIMENTO 4° andar

VIA ARTERIAL

ESQUADRIA Alumínio

DIMENSÔES DA ESQUADRIA 2,20 m²

OBSERVAÇÃO ADICIONAL RECUO FRONTAL SUPERIOR A 10 METROS 
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FIGURA 14 – Medição interna no Local A com esquadrias abertas 

 

 

FIGURA 15 – Medição interna no Local A com esquadrias fechadas 
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FIGURA 16 – Medição externa no Local A 

 

TABELA 13 – SPL médio e Leq no Local A 

 

In - EA 

 

In - EF 

 

Ex 

 

 

4.4 DISCUSSÃO 

 

 

No geral, observou-se nos gráficos apresentados no apêndice I, uma 

razoável regularidade (padrão) dos registros ao longo dos períodos de medição. As 

exceções foram verificadas nas condições de monitoramento com esquadrias 

fechadas, casos H, I, L, O e N, e caso I em medição externa, onde ocorrem maiores 

variações do nível médio dos registros. 

Nos registros dos casos I e M, foram constatadas alterações no padrão 

sonoro em função da passagem do trem pela linha férrea paralela à Av. Presidente 

Afonso Camargo. Os sinais observados, nesses dois registros, foram similares e 

podem ser notados no Local I com esquadrias fechadas e medição externa.  
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Também no Local I, teve-se um padrão de registro constante ao final da 

medição, resultante da presença de um veículo de abastecimento de gás. 

Em apenas um caso (H), em condição de esquadrias fechadas, deparou-se 

com uma tendência de medidas abaixo do limite inferior da faixa de medição do 

instrumento utilizado, mas sem prejuízo significativo às avaliações. 

Na Tabela 13 estão compilados os valores médios de nível de pressão 

sonora em todos os ambientes avaliados. Nas duas últimas colunas, têm-se as 

diferenças entre o nível médio do ambiente externo e o nível médio no ambiente 

interno em condição de esquadria fechada e aberta, respectivamente. 

 

 

TABELA 14 – SPL médio encontrado nas medições  

 

 

No primeiro caso, a diferença indicou o desempenho global do conjunto de 

elementos que compõem o sistema de vedação do ambiente, sendo a esquadria 

apenas um destes elementos. O desempenho observado foi variado, apresentando 

reduções entre 0,8 e 22,4 dB(A). Destaca-se que 35% das medições, 

aproximadamente, resultaram em desempenho geral de isolamento acústico inferior 

a 10 dB(A). Apenas 5 unidades, por uma questão de comparativos, foram avaliadas 

com as esquadrias abertas (InEA) e, como esperado, os níveis médios observados 

foram mais próximos aos níveis médios externos. Mas mesmo com esquadrias 

abertas um bom desempenho foi verificado nas unidades A e P. 
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Do mesmo conjunto de medições, foram compilados, na Tabela 14, os níveis 

médios integrados de cada campanha, em ambiente interno e externo. Do mesmo 

modo, obtiveram-se dados coerentes como um todo, onde se destacaram as duas 

últimas colunas com as diferenças entre os níveis médios integrados. 

 

TABELA 15 – Leq encontrado nas medições 

 

 

Inicialmente, foram aferidos se os níveis externos estavam compatíveis com 

os níveis de pressão sonora limites estabelecidos no zoneamento de Curitiba34, 

conforme apresentado na Tabela 15. Na última coluna foi indicado se o nível atende 

(Sim) ou não atende (Não) o limite. Aproximadamente, 50% das medições externas 

indicam um nível acima do limite. Os locais onde foram feitas medições que não 

atenderam os índices da Municipalidade são:  

 B, D, E e G, situados em zonas residenciais - ZR4; 

 C, no Centro Cívico de Curitiba; 

 I e L, também situados em zonas residenciais - ZR2; e 

                                                 

 

 

 
34

 NIVEL DE PRESSÃO SONORA NO ZONEAMENTO DE CURITIBA - Fonte: Prefeitura Municipal de 

Curitiba -  Lei Municipal n.º 10.625, de 19 de fevereiro de 2002 
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 K e P, em setores estruturais. 

Os limites diurnos da lei de zoneamento de Curitiba estão condizentes com 

os limites estabelecidos na NBR 10151:2000. 

 

 
TABELA 16 – Índices permitidos conforme zoneamento de Curitiba 

Fonte: Prefeitura Municipal de Curitiba  
 

LOCAL  ZONEAMENTO de CURIITBA DIURNO 

07h00 - 19h00 

Leq  

dB(A) 

Status 

A SE–NC – setor especial nova Curitiba  65 dB(A) 62,7 Sim 

B ZR4 – zona residencial 4 65 dB(A) 65,6 Não 

C SE–CC – setor especial centro cívico 60 dB(A) 69,5 Não 

D ZR4 – zona residencial 4  65 dB(A) 68,0 Não 

E ZR4 – zona residencial 4  65 dB(A) 55,5 Sim 

F ZC – zona central 65 dB(A) 63,4 Sim 

G ZR4 – zona residencial 4 65 dB(A) 70,7 Não 

H ZT–LV – zona de transição linha verde 6 - 
central - aib2 

65 dB(A) 62,2 Sim 

I ZR2 – zona residencial 2 55 dB(A) 69,2 Não 

J SE – setor estrutural sul 65 dB(A) 62,5 Sim 

K SE – setor estrutural leste 65 dB(A) 65,5 Não 

L ZR2 – zona residencial 2  55 dB(A) 56,6 Não 

M SE – setor estrutura leste  65 dB(A) 60,5 Sim 

N SE – setor estrutural centro 65 dB(A) 63,3 Sim 

O SE–NC – especial nova Curitiba 65 dB(A) 61,6 Sim 

P SE – setor estrutural leste 65 dB(A) 65,5 Não 

Q ZR4 – zona residencial 4 65 dB(A) 62,2 Sim 

 
Frente aos resultados observados em campo, as localidades atendem o 

limite legal em quase 50%, havendo um caso onde o valor excedido ultrapassa o 

limite em quase 10 dB, 17% (situação I).  

Na maioria dos casos, apesar de ultrapassarem o limite, o excesso é 

reduzido. 

Porém, conforme apresentado na Tabela 7, os limites estabelecidos pela 

NBR15575: 2013 são mais restritivos, 55 dB(A) e 60 dB(A), para zonas residenciais 

e de uso misto, respectivamente. Nesta regulação, nenhum dos ambientes externos 

avaliados está conforme. 

Com a comparação dos limites legais definidos pela municipalidade, e os 

contidos na norma, notou-se a necessidade de atualizar os valores definidos para 

Curitiba, situação que aparenta bastante dificuldade, pois as cidades estão 
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implantadas, as vias de trânsito mais pesados definidas e a dificuldade em promover 

fiscalização, principalmente pela falta de capacitação dos profissionais de 

engenharia e arquitetura, que são os responsáveis pela definição das ocupações 

nas cidades. 

Na Tabela 16 estão apontados os índices atuais de desempenho de 

sistemas de isolamento ao ruído aéreo para vedações externas. 

 

TABELA 17 – Índices de desempenho para sistemas de vedação externos conforme 
NBR 15575:2013  

Fonte:  Manual ProAcústica sobre Norma de Desempenho 2013 
 

 

  
 

Nas medições realizadas (Tabela 14) o desempenho medido sobre o 

isolamento acústico da unidade não pode ser diretamente comparado aos índices da 

Tabela 16, mas fornecem um indicativo da possível não conformidade dos 

elementos que compõem o sistema de vedação externo. 

As medições obtidas na amostra demonstram que os imóveis avaliados não 

atenderam as prescrições que hoje passaram a valer, que definem limites internos 

para dormitórios e salas.  

Mesmo considerando os materiais construtivos de melhor qualidade e o 

desconhecimento geral do usuário, o que se configura é que em uma pequena 

amostra não se atenderia a NBR 15575:2013, nem para o padrão mínimo que é 

compulsório. 
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Quanto às amostras o dado H pertence a um imóvel numa rua sem saída, o 

maior incômodo são os cachorros em grande quantidade em várias residências 

vizinhas. Tudo indica que a medição teve esta influência, já que a ela deveria ter 

sido ainda inferior. No dado E, por exemplo, a medição foi efetuada na frente ao 

edifício como determina os parâmetros, porém o apartamento medido é de fundos e 

se faz nítido o ruído urbano da Rua Nicolau Mader que tem fluxo em direção ao 

bairro Santa Cândida e da Av. João Gualberto com mão dupla, por isso a queixa do 

usuário na pesquisa. 

Identificaram-se com bastante frequência nas unidades avaliadas, frestas na 

junção da esquadria com a alvenaria, possibilitando a entrada do ruído. Tal 

constatação foi bem nítida no caso M, K e P. 

Mesmo em unidades mais novas, a colocação da esquadria não atendeu a 

um padrão de conformidade na instalação, como se identificou no dado I, imóvel 

com menos de dois anos de uso. 

Nas janelas de ferro, dado L, ou madeira, dado H, as unidades estavam 

implantadas em ruas com pouco movimento ou com ruídos intrusivos, em horários 

específicos. 

No caso L existe uma peculiaridade, que é proximidade do Colégio e 

Faculdade - Opet Curitiba. As medições ocorreram em época de férias escolares. A 

usuária reclamou muito do ruído urbano e transtornos oriundos da instituição 

escolar.  

Independente da mão de obra desqualificada na colocação das esquadrias, 

há necessidade de uma manutenção que é totalmente desconhecida pelos usuários, 

permitindo assim o agravamento das patologias em esquadrias de correr ou mesmo 

basculantes como é o caso F e E. 

A existência de sacada com portas de correr amenizam bastante a 

ocorrência de ruído urbano, caso J e Q. 

No caso N a esquadria percorre toda a parede externa e, no entanto o 

imóvel apesar de estar circundando ruas de muito movimento e de ser uma 

construção de 38 anos, não chega a ter seu desempenho questionado pelo usuário, 

entretanto pela NBR 15575:2013 está acima do estipulado.  

Na maioria dos imóveis avaliados com ruídos maiores existem tomadas e 

pontos elétricos nas paredes externas, alvos de fragilidade na isolação sonora.  
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Na Figura 17 mostra-se a correlação entre a percepção dos usuários sobre o 

próprio imóvel e o desempenho medido. É evidente que a dispersão da percepção 

sobre a qualidade acústica do imóvel reduz com a crescente insatisfação. 

Entretanto, fica clara a subjetividade da percepção ao se observar desempenhos 

ruins associados aos três níveis de percepção, com considerações pelo usuário de 

que a satisfação é boa ou média, em sua maioria. 

 

FIGURA 17 – Correlação entre a percepção sobre a qualidade do imóvel e o 

desempenho acústico em condição de Esquadrias Fechadas 

 

 

4.5 RECOMENDAÇÕES 

 

 

O isolamento acústico de uma fachada é fortemente determinado pelas 

janelas, mas é importante considerar o sistema como um todo, pois é necessário 

observar até a fixação dos parafusos que necessitam ser isolados para evitar a 

vibração dos componentes. Mesmo que as esquadrias tenham sido corretamente 

instaladas, não é condição suficiente para que haja um índice de desempenho 

acústico adequado. Por exemplo, a própria parede não pode causar ruído sob os 

efeitos de intempéries ou ações externas.  

Em uma reforma ou um retrofit, pode ser necessário refazer a instalação das 

esquadrias, compatibilizando a junção com a alvenaria, sendo importante salientar 

que as mesmas se comportam de maneira diferente e a manutenção é um item a ser 

considerado. As esquadrias ganham desempenho quando tem o interior preenchido 
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por materiais fono-absorventes ou fono-isolantes de alta densidade, e a pressão de 

fechamento aumentada pelo uso de borrachas de vedação. 

A caixilharia é o ponto mais fraco do isolamento acústico. Uma janela 

guilhotina, tão comum nos dormitórios há 40 ou 50 anos, tem isolamento acústico 

próximo a zero. Para que um caixilho, porta ou janela, tenha bom isolamento 

acústico é preciso que seja absolutamente estanque, ou seja, quando fechados não 

pode restar nenhuma fresta35. 

Os pontos de tomada ou interruptores também necessitam ser remanejados 

para paredes internas. A presença dos mesmos nas vedações externas constituem 

pontos de maior penetração de ruído (menor espessura e massa de parede). 

Vale destacar que, antes de reformas ou retrofit de imóveis, mesmo não 

tendo aplicação da norma obrigatoriamente, um bom projeto deve avaliar essa 

situação para propiciar um nível de conforto de melhor qualidade para os usuários. 

 

  

                                                 

 

 

 
35

 www.forumdaconstrucao.com.br/mostra_perfil.php?cod=124-  arq. Iberê M. V Campos – acesso 13 

junho 2016 

http://www.forumdaconstrucao.com.br/mostra_perfil.php?cod=124-
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5 CONCLUSÕES 

 

 

Após a aplicação da metodologia de pesquisa e análise de todos os dados, 

constatou-se que os imóveis pós-uso não atendem a Norma de Desempenho 

vigente, principalmente pela qualidade de execução e manutenção das esquadrias, 

no quesito de isolamento acústico. 

Os resultados permitiram determinar um indicador de isolamento acústico 

dos ambientes avaliados, que propiciaram algumas recomendações para outros 

imóveis pós-ocupação, em executar suas reformas ou adaptações, visando melhor 

conforto acústico.  

A falta de conhecimento para aplicação da norma, devido inclusive à cultura 

negligente perante a qualidade acústica das edificações, além da falta de 

profissionais capacitados no ramo, confirmaram os resultados encontrados na 

supradita amostragem. 

A subjetividade nas opiniões apresentadas, claramente evidenciam as 

características de sensibilidade individual, aos índices de desempenho para uma 

percepção de boa qualidade. 

O ruído urbano foi um problema destacado pelos usuários e efetivamente 

constante no desempenho da boa acústica nas unidades residenciais.  

O desconhecimento sobre a necessidade e a possibilidade de se fazer uma 

manutenção corretiva foi nula, mesmo que boa parte dos pesquisados tenham a 

nítida noção das falhas existentes. 

O nível de conforto acústico interno dos ambientes não foi observado, de 

onde se concluiu que nenhum dos sistemas de vedação empregados atendeu os 

requisitos. 

Completa-se ainda que as medições externas indicaram que os resultados 

não foram aceitáveis aos índices estabelecidos na Lei de Zoneamento de Curitiba, 

nem tão pouco aos índices atuais da NBR 15575:2013. 

Nas habitações existentes, denominados de pós-ocupação ou pós-uso, tanto 

aquelas consideradas como populares quanto aos de alto padrão, não se admitia o  

mal que o ruído poderia provocar à saúde do ser humano. E a norma de 

desempenho abriu esta visão, exigindo parâmetros de atendimento.  

Salienta-se que esta caracterização se configuraria melhor se houvessem 

mapas de ruídos preestabelecidos em situações que caracterizassem os momentos 
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mais críticos de incidência de ruído. Mas a única cidade que tem um mapa de ruídos 

no Brasil é Fortaleza e atualmente esta carta está passando por um processo de 

atualização de dados. É um exemplo que serve como guia para outras metrópoles 

brasileiras.  

Toda a mudança cultural implica em desafios e ajustes, mas, não há o que 

discordar que estes avanços determinam um caminho melhor, onde define-se as 

responsabilidades dos projetistas, dos fabricantes, dos incorporadores/construtores 

e até mesmo dos usuários, tornando uma grande melhoria na construção brasileira. 

Evidencia-se também a identificação da importância do papel dos 

profissionais que realizam um projeto de edificação e da qualidade da mão de obra 

na execução da construção para se obter uma melhor condição acústica para o 

usuário. 

 

 

5.1 SUGESTÕES  

 

 

Quanto ao ruído urbano não se pode responsabilizar o proprietário/usuário, e 

sim o Poder Público. Precisa-se promover um diálogo com a Municipalidade e o 

Ministério das Cidades, a fim de que sejam feitos mapas acústicos nas cidades e, a 

partir daí, se planejar o zoneamento. O que se configura é a necessidade de um 

plano urbano, para o acompanhamento da evolução e do desenvolvimento da 

cidade. É necessário também que as novas edificações apresentem características 

que demonstrem que tais requisitos estão sendo almejados, já que as construções 

continuam seguindo os mesmos padrões de antes da vigência da norma. 

 

 

5.1.1 Trabalhos Futuros 

 

 

Propõem-se, para futuros trabalhos, estudos que avaliem o desempenho 

acústico da aplicação de novas tecnologias, para a melhoria da qualidade acústica 

de ambientes de imóveis em pós-uso. 
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Ainda, especificamente para Curitiba, estudos que promovam o 

desenvolvimento de um mapa de ruídos que possa ser utilizado por projetistas, tanto 

para novas edificações como em ações de melhoria ou retrofit de construções em 

pós-uso, além de análise comparativa de métodos executivos utilizados no Brasil.  
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APÊNDICE I – DADOS DE CAMPO 
 
 

LOCAL B 

 

TABELA 18 – Dados básicos do ambiente avaliado no Local B 

           

 

 

FIGURA 17 – Medição interna no Local B com esquadrias fechadas 

LOCALIZAÇÃO B

CARACTERÍSTICAS 07 pavimentos tipo com 08 unidades 

ZONEAMENTO  ZR4 - Zona Residencial 4 - INCENTIVO BATEL

USO Residencial

COORDENADAS Latitude 25°26´02,12"- Longitude 49°17´28,53"

IDADE (APARENTE) DO IMÓVEL 36 anos

PISO (REVESTIMENTO) Madeira

TETO (REVESTIMENTO)                                                                    Laje

CORTINA                                       Sim

MOBÍLIA Sim

AMBIENTE Home Office - dormitorio

ÁREA (APROXIMADA) 09,33 m²

REVESTIMENTO EXTERNO Concreto

PAVIMENTO 7° andar

VIA PRIORITÁRIA 2 - arterial

ESQUADRIA Alumínio

DIMENSÔES DA ESQUADRIA 15,58 m²

OBSERVAÇÃO ADICIONAL EM FRENTE AO HOSPITAL EVANGELICO
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FIGURA 18 – Medição externa no Local B 

 

TABELA 19 – SPL médio e Leq no Local B 
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Tempo Medição (hh:mm:ss) 00:27:08

Intervalo (s) 00:00:01

SPL Médio dB(A) 44,3

Leq dB(A) 56,8

Tempo Medição 00:18:32

Intervalo 00:00:01

SPL Médio dB(A) 62,1

Leq dB(A) 65,6
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LOCAL C 
 

TABELA 20– Dados básicos do ambiente avaliado no local C 

 

 

 

 

FIGURA 19 – Medição interna no Local C com esquadrias fechadas 

 

LOCALIZAÇÃO C 

CARACTERÍSTICAS 20 pavimentos tipo com 40 unidades 

ZONEAMENTO  SE - CC - Setor Especial Centro Civico

USO Residencial

COORDENADAS Latitude 25°25´20,93"- Longitude 49°16´01,25"

IDADE (APARENTE) DO IMÓVEL 36 anos

PISO (REVESTIMENTO) Porcelanato

TETO (REVESTIMENTO)                                                                    Laje comgesso parcial

CORTINA                                       Sim

MOBÍLIA Sim

AMBIENTE Sala

ÁREA (APROXIMADA) 42.50 m²

REVESTIMENTO EXTERNO Pastilha e Textura

PAVIMENTO 20° andar

VIA COLETORA

ESQUADRIA Alumínio

DIMENSÔES DA ESQUADRIA 8,40 m²

OBSERVAÇÃO ADICIONAL EXISTENCIA DE SACADA 
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FIGURA 20 – Medição externa no Local C 

 

TABELA 21 – SPL médio e Leq no Local C 
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Tempo Medição 00:27:41

Intervalo 00:00:01

SPL Médio dB(A) 51,2

Leq dB(A) 55,8

Tempo Medição 00:21:52

Intervalo 00:00:01

SPL Médio dB(A) 61,7

Leq dB(A) 69,5
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 LOCAL D 

 

TABELA 22– Dados básicos do ambiente avaliado no local D 

 

        *CVCO – Certificado de Vistoria de Conclusão de Obras  

 

  

FIGURA 21 – Medição interna no Local D com esquadrias fechadas 

LOCALIZAÇÃO D

CARACTERÍSTICAS 2 torres com 08 pavimentos e 118 unidades 

ZONEAMENTO  ZR4 - Zona Residencial 4 

USO Residencial

COORDENADAS Latitude 25°26´19,66"- Longitude 49°14´16,81"

IDADE (APARENTE) DO IMÓVEL CVCO emitido em 23/10/2014

PISO (REVESTIMENTO) Cerâmico

TETO (REVESTIMENTO)                                                                    Laje

CORTINA                                       Sim

MOBÍLIA Sim

AMBIENTE Sala

ÁREA (APROXIMADA) 09,33 m²

REVESTIMENTO EXTERNO Cerâmico e Texturizado

PAVIMENTO 3° andar

VIA COLETORA

ESQUADRIA Alumínio

DIMENSÔES DA ESQUADRIA 3,00m²

OBSERVAÇÃO ADICIONAL EM FRENTE AO JARDIM BOTANICO
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FIGURA 22 – Medição externa no Local D 

 

TABELA 23 – SPL médio e Leq no Local D 
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Intervalo 00:00:01

SPL Médio dB(A) 44,8

Leq dB(A) 48,8

Tempo Medição 00:21:52

Intervalo 00:00:01

SPL Médio dB(A) 64,6

Leq dB(A) 68,0
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LOCAL E 

 

TABELA 24 – Dados básicos do ambiente avaliado no local E 

 

 

 

FIGURA 23 – Medição interna no Local E com esquadrias fechadas 

 

LOCALIZAÇÃO E

CARACTERÍSTICAS   08 pavimentos tipo e 24 unidades 

ZONEAMENTO  ZR4 - Zona Residencial 4 

USO Residencial

COORDENADAS Latitude 25°25´00,08"- Longitude 49°15´38,72"

IDADE (APARENTE) DO IMÓVEL 3 anos

PISO (REVESTIMENTO) Cerâmico

TETO (REVESTIMENTO)                                                                    Laje

CORTINA                                       Não

MOBÍLIA Sim

AMBIENTE Home Office - Varanda

ÁREA (APROXIMADA) 7,00 m²

REVESTIMENTO EXTERNO Cerâmico e Pintura

PAVIMENTO 7° andar

VIA NORMA/EXTERNA - ARTERIAL

ESQUADRIA Alumínio

DIMENSÔES DA ESQUADRIA 4,80m²

OBSERVAÇÃO ADICIONAL APARTAMENTO DE FUNDOS 
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FIGURA 24 – Medição externa no Local E 

 

TABELA 25 – SPL médio e Leq no Local E 
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Intervalo 00:00:01

SPL Médio dB(A) 47,0

Leq dB(A) 51,1

Tempo Medição 00:19:09

Intervalo 00:00:01

SPL Médio dB(A) 53,1

Leq dB(A) 55,5
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LOCAL F 

 

TABELA 26 – Dados básicos do ambiente avaliado no local F 

 

 

 

FIGURA 25 – Medição interna no Local F com esquadrias fechadas 

 

LOCALIZAÇÃO F

CARACTERÍSTICAS 12 pavimentos tipo e 49 unidades 

ZONEAMENTO  ZC - Zona Central

USO Residencial

COORDENADAS Latitude 25°25´38,34"- Longitude 49°15´58,17"

IDADE (APARENTE) DO IMÓVEL 40 anos

PISO (REVESTIMENTO) Laminado de Madeira

TETO (REVESTIMENTO)                                                                    Laje

CORTINA                                       Tecido

MOBÍLIA Sim

AMBIENTE Sala

ÁREA (APROXIMADA) 24,50 m²

REVESTIMENTO EXTERNO Placa Cerâmica

PAVIMENTO 10° andar

VIA ARTERIAL (mao inglesa)

ESQUADRIA Alumínio

DIMENSÔES DA ESQUADRIA 4,20m²

OBSERVAÇÃO ADICIONAL PROXIMO AO PASSEIO PÚBLICO
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 FIGURA 26 – Medição externa no Local F 

 

TABELA 27 – SPL médio e Leq no Local F 
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Intervalo 00:00:01

SPL Médio dB(A) 56,1

Leq dB(A) 61,8

Tempo Medição 00:19:26

Intervalo 00:00:01

SPL Médio dB(A) 59,8

Leq dB(A) 63,4
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LOCAL G 

 

TABELA 28 – Dados básicos do ambiente avaliado no local G 

 

 

 

 

FIGURA 27 – Medição interna no Local G com esquadrias fechadas 

 G

CARACTERÍSTICAS 09 unidades autonomas

ZONEAMENTO  ZR4 - Zona Residencial 4

USO Residencial

COORDENADAS Latitude 25°27´38,54"- Longitude 49°16´47,64"

IDADE (APARENTE) DO IMÓVEL 40 anos

PISO (REVESTIMENTO) Tacos 

TETO (REVESTIMENTO)                                                                    Laje 

CORTINA                                       Tecido

MOBÍLIA Sim

AMBIENTE Sala

ÁREA (APROXIMADA) 25,66 m²

REVESTIMENTO EXTERNO Pintura Latex

PAVIMENTO 1° andar

VIA COLETORA 

ESQUADRIA Ferro

DIMENSÔES DA ESQUADRIA 3,60 m²

OBSERVAÇÃO ADICIONAL ENTORNO COM ALTO FLUXO DE VEICULOS
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FIGURA 28 – Medição externa no Local G 

 

TABELA 29 – SPL médio e Leq no Local G 
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Tempo Medição 00:28:03

Intervalo 00:00:01

SPL Médio dB(A) 57,2

Leq dB(A) 58,9

Tempo Medição 00:20:52

Intervalo 00:00:01

SPL Médio dB(A) 66,1

Leq dB(A) 70,7
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LOCAL H 

 

TABELA 30 – Dados básicos do ambiente avaliado no local H 

 

 

 

 

FIGURA 29 – Medição interna no Local H com esquadrias fechadas 

 

 H

CARACTERÍSTICAS imovel terreo com edicula em 2 pavimentos

ZONEAMENTO  ZT-LV - Zona de Transisção L.Verde 6-S Central

USO Residencial

COORDENADAS Latitude 25°26´27,90"- Longitude 49°14´07,00"

IDADE (APARENTE) DO IMÓVEL 45 anos com reformas recentes

PISO (REVESTIMENTO) Cerâmico

TETO (REVESTIMENTO)                                                                    Laje 

CORTINA                                       Persiana

MOBÍLIA Sim

AMBIENTE Home Office

ÁREA (APROXIMADA) 24,00 m²

REVESTIMENTO EXTERNO Pintura Latex

PAVIMENTO superior

VIA LOCAL

ESQUADRIA Madeira

DIMENSÔES DA ESQUADRIA 2,835 m²

OBSERVAÇÃO ADICIONAL RUA SEM SAIDA
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FIGURA 30 – Medição externa no Local H 

 

TABELA 31 – SPL médio e Leq no Local H 
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Tempo Medição 00:31:18

Intervalo 00:00:01

SPL Médio dB(A) 33,9

Leq dB(A) 46,1

Tempo Medição 00:20:29

Intervalo 00:00:01

SPL Médio dB(A) 49,2

Leq dB(A) 62,2



101 

LOCAL I 

 

TABELA 32 – Dados básicos do ambiente avaliado no local I 

 

 

 

 

FIGURA 31 – Medição interna no Local I com esquadrias fechadas 

LOCALIZAÇÃO I

CARACTERÍSTICAS 17 pavimentos tipo e 96 unidades 

ZONEAMENTO  ZR2 - Zona Residencial 2

USO Residencial

COORDENADAS Latitude 25°26´27,90"- Longitude 49°14´07,00"

IDADE (APARENTE) DO IMÓVEL 1 ano

PISO (REVESTIMENTO) Laminado de Madeira

TETO (REVESTIMENTO)                                                                    Laje

CORTINA                                       Tecido

MOBÍLIA Sim

AMBIENTE Dormitório

ÁREA (APROXIMADA) 5,15 m²

REVESTIMENTO EXTERNO Pastilhas

PAVIMENTO 10° andar

VIA ARTERIAL (mao inglesa)

ESQUADRIA Alumínio anodizado

DIMENSÔES DA ESQUADRIA 3,15m²

OBSERVAÇÃO ADICIONAL PROXIMO A BR E LINHA FERREA
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FIGURA 32 – Medição externa no Local I 

 

TABELA 33 – SPL médio e Leq no Local I 

 

In - EF 

 

Ex 

 

  

20

30

40

50

60

70

80

90

16:27:50 16:30:43 16:33:36 16:36:29 16:39:22 16:42:14 16:45:07 16:48:00 16:50:53 16:53:46

N
ív

e
l d

e
 P

re
ss

ão
 S

o
n

o
ra

 d
B

(A
)

Hora

Local I - Ex - 27/07/2016

Tempo Medição 00:20:32

Intervalo 00:00:01
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SPL Médio dB(A) 64,2

Leq dB(A) 69,2
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Local J 

 

TABELA 34 – Dados básicos do ambiente avaliado no local J 

 

  

 

 

FIGURA 33 – Medição interna no Local J com esquadrias abertas 

 

LOCALIZAÇÃO J

CARACTERÍSTICAS 2 blocos com 120 unidades autonomas

ZONEAMENTO  SE - Setor Estrutural Sul

USO Residencial

COORDENADAS Latitude 25°26´27,90"- Longitude 49°14´07,00"

IDADE (APARENTE) DO IMÓVEL 18 anos

PISO (REVESTIMENTO) Laminado 

TETO (REVESTIMENTO)                                                                    Laje

CORTINA                                       Tecido

MOBÍLIA Sim

AMBIENTE Sala

ÁREA (APROXIMADA) 39,00 m² (acoplada)

REVESTIMENTO EXTERNO Pastilhas

PAVIMENTO 13° andar

VIA ARTERIAL (mao inglesa)

ESQUADRIA Alumínio  

DIMENSÔES DA ESQUADRIA 6,30 m²

OBSERVAÇÃO ADICIONAL EXISTENCIA DE SACADA 
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FIGURA 34 – Medição interna no Local J com esquadrias fechadas 

 

 

FIGURA 35 – Medição externa no Local J 

 

TABELA 35 – SPL médio e Leq no Local J 
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Leq dB(A) 61,9

Tempo Medição 00:20:43

Intervalo 00:00:01

SPL Médio dB(A) 43,0

Leq dB(A) 50,2

Tempo Medição 00:19:33

Intervalo 00:00:01

SPL Médio dB(A) 59,2

Leq dB(A) 62,5
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LOCAL K 

 

TABELA 36 – Dados básicos do ambiente avaliado no local K 

 

 

 

FIGURA 36 – Medição interna no Local K com esquadrias abertas 

LOCALIZAÇÃO K

CARACTERÍSTICAS 12 pavimentos com 24 unidades autonomas

ZONEAMENTO  SE - Setor Estrutural Leste

USO Residencial

COORDENADAS Latitude 25°26´28,93"- Longitude 49°14´06,73"

IDADE (APARENTE) DO IMÓVEL 28 anos

PISO (REVESTIMENTO) Laminado 

TETO (REVESTIMENTO)                                                                    Laje

CORTINA                                       Tecido

MOBÍLIA Sim

AMBIENTE Sala

ÁREA (APROXIMADA) 30,00 m² 

REVESTIMENTO EXTERNO Pintura Texturizada

PAVIMENTO 5° andar

VIA COLETORA

ESQUADRIA Alumínio  

DIMENSÔES DA ESQUADRIA 7,20 m²

OBSERVAÇÃO ADICIONAL PROXIMO A LINHA FERREA
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FIGURA 37 – Medição interna no Local K com esquadrias fechadas 

 

 

FIGURA 38 – Medição externa no Local K 

 

TABELA 37 – SPL médio e Leq no Local K 
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Intervalo 00:00:01

SPL Médio dB(A) 56,5

Leq dB(A) 63,7

Tempo Medição 00:25:07

Intervalo 00:00:01

SPL Médio dB(A) 45,4

Leq dB(A) 68,6

Tempo Medição 00:20:18

Intervalo 00:00:01

SPL Médio dB(A) 64,1

Leq dB(A) 65,5
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LOCAL L 

 

TABELA 38 – Dados básicos do ambiente avaliado no local L 

 

 

 

FIGURA 39 – Medição interna no Local L com esquadrias abertas 

 

LOCALIZAÇÃO L

CARACTERÍSTICAS casa com 368,90 m² de area construida 

ZONEAMENTO  ZR2 - Zona Residencial 2 

USO Residencial

COORDENADAS Latitude 25°24´24,40"- Longitude 49°16´36,05"

IDADE (APARENTE) DO IMÓVEL 48 anos

PISO (REVESTIMENTO) Carpete

TETO (REVESTIMENTO)                                                                    Laje

CORTINA                                       Tecido

MOBÍLIA Sim

AMBIENTE Sala

ÁREA (APROXIMADA) 36,00 m² 

REVESTIMENTO EXTERNO Pintura látex sobre massa corrida

PAVIMENTO terreo

VIA LOCAL

ESQUADRIA ferro

DIMENSÔES DA ESQUADRIA 8,40 m²

OBSERVAÇÃO ADICIONAL PERTO DA FACULDADE OPET
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FIGURA 40 – Medição interna no Local L com esquadrias fechadas 

 

 

FIGURA 41 – Medição externa no Local L 

TABELA 39 – SPL médio e Leq no Local L 
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SPL Médio dB(A) 54,2

Leq dB(A) 59,2
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Intervalo 00:00:01

SPL Médio dB(A) 35,1

Leq dB(A) 44,3

Tempo Medição 00:19:13

Intervalo 00:00:01

SPL Médio dB(A) 53,0

Leq dB(A) 56,6
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LOCAL M 

 

TABELA 40– Dados básicos do ambiente avaliado no local M 

 

 

 

FIGURA 42 – Medição interna no Local M com esquadria fechada  

LOCALIZAÇÃO M

CARACTERÍSTICAS 3 torres com 15 pavimentos e   180 unidades 

ZONEAMENTO  SE - Setor Estrutural Leste

USO Residencial

COORDENADAS Latitude 25°26´17,40"- Longitude 49°14´15,67"

IDADE (APARENTE) DO IMÓVEL 35 anos

PISO (REVESTIMENTO) Taco d madeira

TETO (REVESTIMENTO)                                                                    Laje

CORTINA                                       Persiana

MOBÍLIA Sim

AMBIENTE Sala

ÁREA (APROXIMADA) 20,00 m² (salas acopladas)

REVESTIMENTO EXTERNO Pintura látex sobre massa corrida

PAVIMENTO 15° andar

VIA ARTERIAL

ESQUADRIA alumínio

DIMENSÔES DA ESQUADRIA 3,00 m²

OBSERVAÇÃO ADICIONAL PROXIMO DELEGACIA DE FURTOS E ROUBO
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FIGURA 43 – Medição externa no Local M 

 

TABELA 41 – SPL médio e Leq no Local M 
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LOCAL N 

 

TABELA 42 – Dados básicos do ambiente avaliado no local N 

 

 

 

FIGURA 44 – Medição interna no Local N com esquadrias fechadas 

 

LOCALIZAÇÃO N

CARACTERÍSTICAS 12 pavimentos e  22 unidades habitacionais

ZONEAMENTO  SE - Setor Estrutural Centro

USO Residencial

COORDENADAS Latitude 25°26´42,56"- Longitude 49°13´42,53"

IDADE (APARENTE) DO IMÓVEL 38 anos

PISO (REVESTIMENTO) Tacos de Madeira

TETO (REVESTIMENTO)                                                                    Laje

CORTINA                                       Tecido

MOBÍLIA Sim

AMBIENTE Sala

ÁREA (APROXIMADA) 54,00 m²

REVESTIMENTO EXTERNO Revestimento cerâmico

PAVIMENTO 5° andar

VIA COLETORA

ESQUADRIA alumínio

DIMENSÔES DA ESQUADRIA 3,00 m²

OBSERVAÇÃO ADICIONAL INSERIDO EM FLUXO BASTANTE INTENSO
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                                         FIGURA 45 – Medição externa no Local N 

 

TABELA 43 – SPL médio e Leq no Local N 
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LOCAL O 

 

TABELA 44 – Dados básicos do ambiente avaliado no local O 

 

 

 

 

FIGURA 46 – Medição interna no Local O com esquadrias fechadas 

 

LOCALIZAÇÃO  O

CARACTERÍSTICAS 25 pavimentos e  50 unidades habitacionais

ZONEAMENTO  SE - NC - Setor Especial Nova Curitiba

USO Residencial

COORDENADAS Latitude 25°26´13,93"- Longitude 49°19´21,57"

IDADE (APARENTE) DO IMÓVEL 15 anos

PISO (REVESTIMENTO) Madeira

TETO (REVESTIMENTO)                                                                    Laje

CORTINA                                       Não

MOBÍLIA Sim

AMBIENTE Sala

ÁREA (APROXIMADA) 60,00 m²  (salas acopladas)

REVESTIMENTO EXTERNO Pastilhas

PAVIMENTO 23° andar

VIA ARTERIAL

ESQUADRIA alumínio anodizado

DIMENSÔES DA ESQUADRIA 10,50 m²

OBSERVAÇÃO ADICIONAL APARTAMENTO DE COBERTURA
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FIGURA 47– Medição externa no Local O 

 

TABELA 45 – SPL médio e Leq no Local O 
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115 

Local P 

 

TABELA 46 – Dados básicos do ambiente avaliado no local P 

 

 

 

 

FIGURA 48 – Medição interna no Local P com esquadrias fechadas 

LOCALIZAÇÃO  P

CARACTERÍSTICAS 12 pavimentos e  24 unidades habitacionais

ZONEAMENTO  SE - Setor Especial Leste

USO Residencial

COORDENADAS Latitude 25°26´28,93"- Longitude 49°14´06,73"

IDADE (APARENTE) DO IMÓVEL 28 anos

PISO (REVESTIMENTO) Laminado

TETO (REVESTIMENTO)                                                                    Laje

CORTINA                                       Persiana

MOBÍLIA Sim

AMBIENTE Sala

ÁREA (APROXIMADA) 30,00 m² 

REVESTIMENTO EXTERNO Pintura Texturizada

PAVIMENTO 3° andar

VIA COLETORA

ESQUADRIA alumínio 

DIMENSÔES DA ESQUADRIA 7,20 m²

OBSERVAÇÃO ADICIONAL PROXIMA LINHA FERREA
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FIGURA 49 – Medição interna no Local P com esquadrias abertas 

 

  

FIGURA 50 – Medição externa no Local P 

TABELA 47 – SPL médio e Leq no Local P 
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Leq dB(A) 65,5
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LOCAL Q 

 

TABELA 48 – Dados básicos do ambiente avaliado no local Q 

 

 

 

 

FIGURA 51 – Medição interna no Local Q com esquadrias fechadas 

 

LOCALIZAÇÃO Q

CARACTERÍSTICAS predio residencial com 14 unidades habitacionais

ZONEAMENTO  ZR4 - Zona Residencial 4

USO Residencial

COORDENADAS Latitude 25°27´30,79"- Longitude 49°17´02,39"

IDADE (APARENTE) DO IMÓVEL 16 anos

PISO (REVESTIMENTO) Madeira

TETO (REVESTIMENTO)                                                                    Laje

CORTINA                                       Não

MOBÍLIA Sim

AMBIENTE Sala

ÁREA (APROXIMADA) 26,50 m²   

REVESTIMENTO EXTERNO Pastilhas

PAVIMENTO 5° andar

VIA COLETORA

ESQUADRIA alumínio  

DIMENSÔES DA ESQUADRIA 4,20 m²

OBSERVAÇÃO ADICIONAL EXISTENCIA DE PORTA BALCÃO
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FIGURA 52 – Medição externa no Local Q 

 

TABELA 49 – SPL médio e Leq no Local Q 
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APÊNDICE II - Resultado da pesquisa sobre a percepção dos usuários 

Quadro resumo com respostas aos questionários 

 
 

1 3 4

1 - Boa 1 - Sempre 1 - Sim 1 - Sim

2 - Média 2 - As vezes 2 - Não 2 - Não

3 - Deficiente 3 - Nunca

LOCAL a b c d

A 1 2 3 2 3 2 2

B 2 1 2 2 1 1 2

C 2 1 2 2 1 1 1

D 2 1 1 2 3 2 2

2 1 2 3 3 1 2

3 3 2 1 3 2 2

3 1 1 1 2 2 2

3 2 1 2 3 2 1

2 1 1 1 1 1 1

2 2 2 3 3 2 2

3 1 1 1 2 1 2

E 2 1 3 3 2 1 2

F 2 1 2 3 2 1 2

G 1 2 2 3 3 1 1

H 1 3 3 2 3 1 2

I 1 2 2 3 3 2 2

1 3 2 3 3 2 2

2 1 1 2 3 2 1

2 1 1 2 3 1 2

2 1 1 2 3 1 2

J 1 2 3 3 3 2 2

K 1 2 3 3 3 2 2

L 1 1 3 3 3 2 2

M 3 1 1 2 2 1 2

N 1 3 3 3 3 2 2

O 1 3 3 3 2 2 2

P 2 2 2 2 3 1 2

3 1 1 3 3 2 2

1 1 1 3 3 2 2

3 1 1 1 1 2 1

1 3 3 2 2 1 1

3 2 2 2 2 1 2

Q 2 1 3 2 3 2 2

Resumo 12 18 12 5 4 15 7

13 9 11 14 8 18 26

8 6 10 14 21

Total 33 33 33 33 33 33 33

QUESTÃO

2
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ANEXO I 
 

NIVEL DE PRESSÃO SONORA NO ZONEAMENTO DE CURITIBA 
Fonte: Prefeitura Municipal de Curitiba 

 

ZONA DE USO DIURNO 

das 07h01 às 19h00 

VESPERTINO 

das 19h01 às 22h00 

NOTURNO 

das 22h01 às 07h00 

 

ZR-1, ZR-2, ZR-3, ZR-

B, ZR-AV, ZR-M, APA-

SARU, APA-SMRU 

 

55 dB(A) 

 

50 dB (A) 

 

45 dB(A) 

ZR-OC, ZR-SF, ZR-U, 

ZR-P, ZT-MT, ZT-NC, 

ZE-E, ZE-M, Z-COM, 

SE-CC, SE-OS, SE-OI, 

APA-ST 

 

 

60 dB(A) 

 

 

55 dB(A) 

 

 

50 dB(A) 

ZR-4, ZC, ZT-BR116, 

ZUM, ZE-D, SE,SH, 

SE-BR116,SE-MF, SE-

CF, SE-WB, SE-AC, 

SE-CB, CONEC, SE-

PE, SC-SF, SC-UM, 

SE-NC, SEI, SEHIS, 

SE-LE, APA-SS 

Vias prioritárias 1 e 2,  

Vias setoriais e  

Vias coletoras 1,2 e 3  

 

 

 

 

 

65 dB(A) 

 

 

 

 

 

60 dB(A) 

 

 

 

 

 

55 dB(A) 

ZS-1, ZS-2, ZES, ZI, 

APA-SUE 

70 dB(A) 60 dB(A) 60 dB(A) 

Os casos não contemplados nesta tabela serão objeto de análise especifica por parte da Secretaria 

Municipal do Meio Ambiente 
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ANEXO II 
 

Lei 16.499/2016 Mapa do Ruído de São Paulo 

 

Dispõe sobre a elaboração do Mapa do Ruído Urbano da Cidade de São Paulo e dá 
outras providências. 
 
FERNANDO HADDAD, Prefeito do Município de São Paulo, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal, em sessão de 22 
de junho de 2016, decretou e eu promulgo a seguinte lei: 
 
Art. 1° – Fica o Poder Executivo Municipal obrigado a elaborar o Mapa do Ruído 
Urbano da Cidade de São Paulo, conforme diretrizes fixadas nesta Lei. 
 
Art. 2º – O Mapa do Ruído Urbano é uma ferramenta de apoio às decisões para o 
planejamento e ordenamento urbano com vistas à gestão de ruído na cidade, com 
identificação de áreas prioritárias para redução de ruídos e preservação de zonas 
com níveis sonoros apropriados. 
• 1º – O Mapa do Ruído Urbano deverá ser elaborado prioritariamente para a 
Macroárea de Urbanização Consolidada, os Eixos de Estruturação da 
Transformação Urbana, a Macroárea de Estruturação Metropolitana e para as 
Operações Urbanas Consorciadas – OUCs. 
• 2º – O Mapa do Ruído Urbano deverá ser elaborado atendendo os seguintes 
prazos: 
 
I – para a Macroárea de Urbanização Consolidada e para os Eixos de Estruturação 
da Transformação Urbana o prazo de até 4 (quatro) anos a partir da publicação 
desta lei; 
 
II – para a Macroárea de Estruturação Metropolitana e as Operações Urbanas 
Consorciadas – OUCs, em prazo compatível com a implantação dos projetos e 
programas de desenvolvimento; 
 
III – para as demais áreas da cidade, no prazo de 7 (sete) anos a partir da vigência 
desta lei. 
 
Art. 3º – A elaboração do Mapa do Ruído Urbano deverá considerar a diversidade de 
fontes emissoras de ruído responsáveis pela poluição sonora da cidade, nos 
períodos diurno e noturno, visando à sua quantificação, considerando-se como 
essenciais as fontes oriundas de veículos automotores, dentre outras. 
 
Art. 4º – O Mapa do Ruído Urbano servirá de instrumento para o Poder Público 
Municipal: 
 
I – conscientizar a população sobre os efeitos do ruído na saúde humana; 
 
II – identificar a diversidade de fontes emissoras de ruído; 
 
III – fomentar o uso de novas tecnologias para mitigar as emissões de ruído acima 
dos níveis estabelecidos pela legislação e normas vigentes; 
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IV – difundir campanhas educativas sobre as fontes de emissões de ruído e suas 
responsabilidades; 
 
V – elaborar o Plano de Ação para Redução de Ruídos; 
 
VI – realizar consultas públicas junto à população; 
 
VII – Vetado 
 
VIII – orientar a adoção de ações e políticas públicas para a melhora da qualidade 
ambiental e urbanística da cidade. 
 
Art. 5° – As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta 
das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 
 
Art. 6° – O Poder Executivo regulamentará a presente Lei, no que couber, no prazo 
máximo de 90 (noventa) dias, contados da data de sua publicação. 
 
Art. 7° – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


