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RESUMO

Este trabalho teve como objetivo a caracterização do ruído gerado por equipamentos tipo
“mini-split”, que são os condicionadores de ar mais comuns nas residências brasileiras. Para
tal, foram elencados os principais componentes geradores de ruído e parâmetros utilizados
como critério de avaliação do ruído destes sistemas. Realizou-se revisão bibliográfica de
legislação e normas brasileiras, no sentido de avaliar o enquadramento regulamentar em vigor
referente ao tema. Oito equipamentos

do tipo “mini-split” instalados em residência

unifamiliares e sem projeto de instalação, foram analisados. As avalições efetuadas buscaram
a verificação da adequabilidade do ruído gerado pelos condicionadores aos critérios
regulamentares e parâmetros de avaliação não normatizados para a caracterização de
incomodidade. Das análises realizadas através dos parâmetros estabelecidos na normas em
vigor, o ruído produzido pelas condensadoras ultrapassou o nível limite em

cinco

equipamentos. O ruído produzido pela evaporadora atingiu o limite considerado para o
conforto apenas em um equipamento (sala de estar) e por fim, pode-se concluir que apenas
três dos oito equipamentos avaliados atendem aos níveis-critério estabelecidos nas normas
atualmente em vigor.

Palavras-chave: Sistemas de condicionamento de ar; Ruído ambiente; Critérios de avaliação;
Medição de ruído

ABSTRACT
Characterization of mini-split unit air conditioning system’s noise in singlefamily residences

This work aimed to characterize the noise generated by mini-split equipment, which
are the most common air conditioners in Brazilian residences. For such, the main
noise-generating components and the main parameters used as criterion of noise
evaluation of these systems were listed. A bibliographical review of Brazilian legislation
and standards was carried out in order to evaluate the current regulatory framework
regarding the subject. Eight mini-split appliances installed in single-family residences
with no installation project were analyzed. The analysis sought to verify the suitability
of the noise generated by the conditioners to the regulatory criteria and evaluation
parameters not standardized for the characterization of discomfort. From the
evaluations carried out through the parameters established in the norms in force, the
noise produced by the condensers exceeded the limit level in five equipment. The
noise produced by the evaporator reached the limit considered of comfort only in one
equipment (living room). In conclusion, only three of the eight equipment evaluated
meet the criterion levels established in the norms currently in force.

Keywords: Air conditioning systems; Background noise; Rating criteria; Noise
measurements
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1 INTRODUÇÃO

O primeiro sistema de ar condicionado moderno foi desenvolvido por Willis Haviland
Carrier para resolver um problema de produção na gráfica Sacket & Wilhelms no Brooklyn, no
ano de 1.902, mas num primeiro momento, o potencial das máquinas de ar frio não foi
percebido e a invenção demorou a se popularizar1.
No ano de 1.914 foi construída a primeira casa com ar-condicionado e o equipamento
passou também a ser instalado em locais públicos. A adoção em massa dos equipamentos
domésticos e o desenvolvimento da primeira produção em série de unidades centrais de arcondicionado para residências só ocorreu após retomada do crescimento da economia, na
década de 50.
O uso de equipamentos condicionadores de ar em residências tem crescido nos
últimos anos, tornando o segmento residencial responsável pela maior participação do
faturamento do mercado de ar-condicionado do País. Segundo a Associação Brasileira de
Refrigeração, Ar Condicionado, Ventilação e Aquecimento (ABRAVA), o segmento residencial
é responsável pela maior participação do faturamento do mercado de condicionadores de ar
e engloba tanto equipamentos tipo janela como splits não-dutados de até 60 mil BTUs2, sendo
que os tipo split representam 74% do mercado.
Esse crescimento é motivado, principalmente pela garantia de conforto térmico dos
usuários durante todo o ano. O sistema que é capaz de controlar a temperatura e a umidade
através de um processo mecânico tornou-se essencial à produtividade e ao conforto pessoal,
pois a sua utilização permite manter e controlar não só a temperatura e a umidade, mas
também a qualidade do ar em espaços fechados.
Apesar de contribuir para o conforto térmico, os condicionadores de ar produzem
ruídos interna e externamente, independentemente do tipo ou modelo, pois possuem motores,
ventiladores, turbinas e tubulações. A forma de instalação e a falta de manutenção podem
aumentar o atrito por desgaste das peças, agravando os ruídos produzidos pelos
condicionadores de ar. Também há que se considerar que diferentes modelos produzem
diferentes níveis de ruído devido a fatores próprios de cada aparelho.
Contudo, os sistemas de condicionamento podem ter o ruído minimizado se forem
projetados, instalados e operados de forma adequada, mas a instalação destes equipamentos
em residências nem sempre conta com um projeto desenvolvido por profissionais habilitados,

1
2

http://www.williscarrier.com/1876-1902.php
http://abrava.com.br/?p=62
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levando o usuário a conviver com os problemas advindos de uma instalação inadequada.
Outro fato a ser considerado, é a etapa em que estes equipamentos são instalados.
Em muitos casos, a aquisição do condicionador de ar ocorre quando a edificação já
está em uso, trazendo algumas limitações quanto aos locais de instalação, tanto da unidade
interna quanto da unidade externa, que por muitas vezes são colocadas próximas à janela da
edificação e/ou próximas à edificação vizinha, tornando-se uma fonte de ruído perturbadora.
Como forma de analisar estas fontes de ruído, são utilizados critérios acústicos
estabelecidos em legislações e normas técnicas, onde constam os procedimentos a serem
adotados na execução de medições, bem como os limites para avaliação em função da
finalidade de uso do ambiente para ambientes internos e tipo de área quando se trata de ruído
em comunidades.
A legislação brasileira se utiliza de duas normas técnicas da Associação Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT) para definir os descritores sonoros e os limites aceitáveis para
avaliação sonora em ambientes internos e externos.
Além das legislações, nacional e internacional, a ASHRAE (American Society of
Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers) que é uma sociedade global que
promove o bem-estar humano através da tecnologia sustentável para o ambiente construído,
publica diretrizes relativas a sistemas de condicionamento de ar que estabelecem métodos
de avaliação, projeto e instalação de condicionadores.
A avaliação do ruído gerado por equipamentos de ar condicionado através dos
parâmetros estabelecidos na legislação nacional e do método recomendado pela ASHRAE
permitirá verificar e correlacionar o nível de ruído e a incomodidade percebida pelos usuários.

1.1 Objetivo
Caracterizar o ruído gerado por sistema de ar condicionado unitário tipo “mini-split” em
residências unifamiliares.

1.2 Estrutura da dissertação
Este trabalho foi estruturado em 6 capítulos, sendo que:
•

o capítulo 1 é destinado à contextualização do assunto proposto através de uma
abordagem geral da temática, justificativa para escolha do tema, bem como sua
finalidade, relevância e foco do assunto, e o objetivo da pesquisa;

•

no capítulo 2 são apresentados os equipamentos de ar condicionado unitários de
expansão direta;
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•

no capítulo 3 é feita uma revisão bibliográfica sobre os parâmetros utilizados para
avaliação de ruído e os critérios regulamentares para avaliação de conforto acústico;

•

o capitulo 4 são descritos os procedimentos metodológicos adotados para a realização
da pesquisa, descrevendo os métodos utilizados, a forma de coleta dos dados e seu
tratamento;

•

no capítulo 5 são apresentados todos os resultados dos ensaios efetuados nos
equipamentos estudados;

•

no capítulo 6 são apresentadas as conclusões deste trabalho.
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2 EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO

Segundo a ABNT NBR 16401-1 (2008), o condicionamento de ar é um processo
mecânico que tem por objetivo controlar a temperatura, a umidade, a movimentação, a
renovação e a qualidade do ar de um ambiente simultaneamente, podendo controlar também
o nível de pressão interno do ambiente em relação aos ambientes adjacentes.
O ar-condicionado sofreu melhorias ao longo dos anos, tanto em relação à tecnologia
de seus processos quanto aos equipamentos: o tamanho dos aparelhos foram reduzidos e a
sua eficiência aumentada. O princípio de ciclo de refrigeração e tratamento do ar, no entanto,
continua sendo praticamente o mesmo.

Seu funcionamento é semelhante ao de uma

geladeira, combinando funções de ventilação, aquecimento, circulação, arrefecimento e
filtragem do ar.
Independente da estação do ano ou das condições climáticas, o ar-condicionado
permite manter um ambiente agradável quanto à temperatura e à umidade do ar porém, certos
cuidados são necessários: a escolha correta do local, qualidade da instalação,
dimensionamento adequado da potência necessária para climatizar o ambiente.
Os sistemas de ar condicionado podem ser classificados:
•

quanto à área e local onde é produzido o calor ou frio: em sistemas centralizados ou
individuais;

•

e quanto ao sistema de refrigeração: em expansão indireta e expansão direta.

Nos sistemas individuais, os equipamentos de produção de calor ou frio são
compactos, utilizam o sistema de expansão direta de um fluido refrigerante, servem apenas
um local e estão próximos dos ambientes que condicionam.
Nos sistemas centralizados, os equipamentos de produção de calor ou frio estão
localizados numa posição afastada dos ambientes a climatizar. Podem servir vários recintos
através da distribuição do fluído de transferência de energia (ar, água ou fluido refrigerante)
pelos equipamentos terminais em contato direto com o ambiente dos locais climatizados.
Os equipamentos de expansão indireta são sistemas de refrigeração em que há a
transferência de calor em mais de um meio antes de chegar a transferir o calor contido no
meio que deseja-se resfriar, no caso o ar do ambiente. Neste tipo de sistema são utilizados
equipamentos de resfriamento de água, chamado Chillers. São chamados de expansão
indireta, pois o fluído refrigerante é expandido por um meio (água) que não aquele ao qual se
deseja resfriar, o ar ambiente.
Nos sistemas de expansão direta, os elementos principais que compõem o ciclo são o
evaporador, o compressor e o dispositivo de expansão. O processos de arrefecimento e
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aquecimento funcionam alternadamente, mas para que isso ocorra o sistema terá que possuir
uma válvula de inversão do circuito do fluido refrigerante. Caso contrário, o sistema só
consegue operar em arrefecimento ou em aquecimento. Estes aparelhos podem ser do tipo
Janela ou Split:
Neste capítulo serão abordados os equipamentos individuais de expansão direta, onde
a perturbação sonora é causada principalmente por ruídos aéreos associados à
movimentação de ar, o qual é o objeto de estudo deste trabalho.

2.1 Princípio de funcionamento
Os sistemas de condicionamento de ar possuem quatro componentes básicos:
compressor, condensador, evaporador e motor ventilador, para manter a temperatura de um
espaço nas condições selecionadas pelo usuário (frio ou calor).
O princípio de funcionamento conforme pode ser observado na Figura 01, é a troca de
calor do ambiente, através da passagem do ar pela serpentina do evaporador que por contato
sofre queda ou aumento de temperatura, dependendo do ciclo utilizado, baixando a umidade
relativa do ar.
Quando a temperatura estipulada é alcançada, um sensor localizado no evaporador
desliga o compressor, fazendo com que o equipamento mantenha a temperatura. A qualquer
variação na temperatura, o compressor, que é responsável pela circulação do gás refrigerante
dentro do sistema, é religado.
Figura 01 – Ciclo real de um equipamento de ar condicionado

Fonte: Matos, 2017

2.1.1 Operação de refrigeração
Nos sistemas de expansão direta, na operação de refrigeração o gás sai do
compressor em alta pressão e alta temperatura. No caminho que percorre no condensador
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ele perde calor e continua perdendo no “elemento de expansão” (tubo capilar e filtro secador).
No evaporador, o gás já chega frio, pronto para refrigerar o ambiente interno e carregando o
calor para o ambiente externo.

2.1.2 Operação de aquecimento
Na operação de aquecimento o princípio é o mesmo. A diferença é que existe uma
válvula reversora que muda o caminho que o gás vai percorrer. Ao invés de ir primeiro para o
condensador como no ciclo frio, o gás vai primeiro para o evaporador. Com isso, o
condensador e a evaporadora trocam de função. O evaporador fica quente (ambiente interno)
e o condensador fica frio (ambiente externo).

2.2 Condicionador de ar tipo Janela
Os aparelhos de ar condicionado tipo Janela, também conhecidos como modelo de
parede ou janeleiro, são instalados em orifícios na parede ou na esquadria, pois necessitam
da tomada de ar direto para condensação e trabalham com baixas capacidades, sendo
possível encontrar no mercado modelos de potência entre 7.000 BTUs a 30.000 BTUs.
Os modelos Janela possuem uma estrutura simples composta basicamente pela
condensadora, bobinas e ventilador. São mais compactos, a condensadora e a evaporadora
ficam no mesmo gabinete e são mais fáceis para instalar. Os principais componentes são
apresentados na Figura 02.
Figura 02 - Principais componentes de um ar condicionado
tipo Janela

Fonte: http://www.cliquearquitetura.com.br/artigo/confortotermico-ar-condicionado-e-climatizador.html3

3
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São recomendados para ambientes pequenos ou para locais em que o nível de ruído
não é um problema, pois geram um maior nível de ruídos devido à vibração das esquadrias
durante seu ciclo de funcionamento e sofrem algumas restrições nas instalações em
condomínios/edifícios pela estética da fachada.

2.3 Equipamentos de ar tipo split4
Um diferencial do condicionador de ar tipo Janela para o Split é o ruído da operação.
Os equipamentos tipo Split são constituídos basicamente por duas partes, uma unidade
evaporadora, instalada no ambiente interno que se pretende climatizar, e uma unidade
condensadora, instalada na parte externa da edificação, interligadas através de tubulações
de cobre onde acontece a passagem do gás refrigerante e do dreno. O dreno é necessário
para que aconteça o escoamento da água da evaporadora, que ocorre devido à condensação
da umidade do ar do ambiente interno.
O Split permite o deslocamento da unidade condensadora, onde fica o compressor,
que geralmente é mais ruidoso, a uma distância de até 30 m do ambiente climatizado. Na
Figura 03 apresenta-se o esquema de um equipamento tipo Split.
Figura 03 – Esquema de um equipamento tipo
Split

Fonte: Fernandes, 2010

4http://www.webarcondicionado.com.br/tipos-de-aparelhos
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2.3.1 Ar-Condicionado do tipo window split
É um aparelho Split com a parte externa reduzida e é instalado na abertura da parede
onde são instalados os aparelhos tipo Janela. A unidade externa é do mesmo tamanho dos
modelos Janela e a unidade interna possui o mesmo padrão dos modelos Split: sistema de
filtragem, controle remoto sem fio.

2.3.2 Ar-Condicionado do tipo split hi-wall
Permite a instalação na parede. É o tipo mais comum de Split, principalmente, em
residências e em estabelecimentos comerciais de pequeno porte. Pode ser instalado próximo
ao teto, a uma distância entre 15 e 30 cm. A distância da tubulação entre as unidades interna
e externa vai depender de cada fabricante, assim como o desnível máximo entre essas duas
unidades.

2.3.3 Ar-Condicionado do tipo multi split
Possuem um sistema com funções e filtros semelhantes aos modelos Hi-Wall, porém
pode ter duas ou mais evaporadoras com apenas uma condensadora. A quantidade de
evaporadora vai depender da capacidade da condensadora e de cada fabricante. É ideal para
quando é necessário climatizar mais de um ambiente ao mesmo tempo e se dispõe de pouco
espaço externo para a instalação da unidade condensadora. Pode ser instalado em
residências, pequenos escritórios ou ambientes de médio porte. Neste modelo todas as partes
são independentes. As unidades internas podem ser do tipo Hi-Wall, piso-teto, cassete e duto
(dependendo do fabricante).

2.3.4 Ar-Condicionado do tipo split cassete
Possui até quatro vias para a saída do ar e pode ser instalado no teto ou no forro. O
cassete é indicado para ambientes residenciais ou comerciais. É possível controlar o fluxo de
ar em cada aleta, individualmente (dependendo do fabricante).

2.3.5 Ar-Condicionado do tipo split piso-teto
É um modelo que traz a possibilidade de ser instalado no piso ou no teto e possui um
alto desempenho para refrigeração. A capacidade de refrigeração do ar condicionado pisoteto pode variar de 18.000 BTUs à 80.000 BTUs. Sua principal característica é o
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aproveitamento de espaço, pois permite que seja instalado sobre o piso, na parede e no teto,
liberando espaço. É recomendado para médios e grandes ambientes, residencial ou
comercial. Ambientes que tenham muita circulação, aglomeração de pessoas e ambientes
com o pé direito muito alto, pois sua vazão de ar é maior que os Hi-Wall.

2.3.6 Ar-Condicionado do tipo split canto teto
Ele pode ser instalado em residências e ambientes de trabalho, proporciona um melhor
aproveitamento de espaço e distribuição de ar, e pode ser encontrado nas capacidades de
9.000 a 12.000 BTUs, nos ciclos quente e frio. Apresenta baixo nível de ruído, possui sistemas
de filtragem do ar, controle remoto, até cinco modos diferentes de funcionamento, display
digital, função sleep, entre outros. Essas características podem variar de acordo com cada
fabricante.

2.3.7 Ar-Condicionado do tipo split quatro lados
É um tipo de ar-condicionado ainda pouco utilizado no Brasil. O quatro lados é indicado
para locais de médio e grande porte e pode ser instalado no centro, lateral ou canto do
cômodo, dependendo da necessidade. É encontrado nas capacidades de 24.000 BTUs,
41.000 BTUs e 60.000 BTUs. Pelo fato de possuir quatro saídas de ar, permite uma
distribuição do ar por todo o cômodo. O Split quatro lados pode refrigerar, desumidificar ou
somente ventilar.

2.3.8 Ar-Condicionado do tipo split dutado
É um sistema normalmente indicado para ambientes que necessitem de maior carga
térmica, climatizar vários ambientes simultaneamente, ambientes que necessitem de uma
melhor distribuição do ar e ambientes considerados grandes: escritórios, consultórios, salas
comerciais em geral, shoppings, casas de shows, entre outros.
O aparelho capta, filtra e devolve o ar ao ambiente. O resfriamento é feito por
serpentinas contendo gás refrigerante. Nesse processo o ar é desumidificado e o ar
refrigerado é jogado nos dutos de ventilação por um ventilador centrifugo de alta pressão
conforme mostra a Figura 04.
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Figura 04 - Split Dutado

(1) Saída de ar do duto de ventilação.
(2) Local por onde o ar entra e passa por uma
tela (filtro) antes de ser resfriado.
(3) Serpentinas de resfriamento e desumidificação.
Fonte: http://static.webarcondicionado.com.br/5

2.3.9 Ar-Condicionado do tipo inverter
Os aparelhos de ar condicionado split inverter são capazes de atingir a temperatura
desejada rapidamente e mantê-la constante, com pouca oscilação de energia. O sistema
inverter é responsável por controlar a velocidade de rotação do compressor do arcondicionado, conforme a necessidade de refrigeração do ambiente, tornando-o menos
ruidoso que os outros modelos de ar-condicionado unitários.

2.4 Ruído em equipamentos de ar condicionado
Os equipamentos de ar condicionado, além do ruído de operação gerado pelos
componentes durante seu funcionamento, com o passar do tempo, poderão apresentar um
aumento do ruído devido ao atrito, que aumenta com o desgaste das peças que os compõem.
Dentre os modelos disponíveis no mercado, segundo a ABRAVA, o split dutado é o que
apresenta o menor ruído, enquanto que os tipo Janela são os que produzem mais ruído, uma
vez que todos os componentes estão diretamente no ambiente a ser climatizado.

5
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No campo, diferentes configurações e interações com outros componentes da
instalação, podem alterar significativamente o nível de ruído. Segundo ASHRAE (2005), um
sistema de climatização produz ruído nos espaços adjacentes, tornando-se uma fonte de
incomodidade.
A ASHRAE afirma ainda que para ser discreto, o ruído relacionado com o sistema de
climatização deve ter as seguintes propriedades:
•

distribuição balanceada de energia sonora nas faixas de frequências;

•

não ter ruído com componentes tonais audíveis (assovios, zumbidos, roncos);

•

não ter variações de nível perceptível ao longo do tempo (batidas);

•

não ter níveis flutuantes (pulsações).

O espectro de frequências mais aceitável para sistemas de ar condicionado é um
espectro equilibrado ou neutro em que os níveis de banda de oitava diminuam a uma taxa de
4 a 5 dB por oitava com aumento da frequência (ASHRAE, 2005).

2.4.1 Causas de ruídos em equipamentos de ar condicionado tipo Split
O ruído produzido por uma unidade de ar condicionado pode ser causado por fontes
mecânicas e aerodinâmicas, incluindo: vibração do compressor, vibração do motor elétrico,
movimentação das pás do ventilador, escoamento de ar através de grelhas, dutos e na
passagem pelas pás de ventiladores e escoamento de fluido refrigerante.
Na unidade interna, três itens poderão produzir ruído com o passar do tempo:
•

Carenagem plástica: a exposição das peças plásticas a variações de temperaturas,
oscilando entre -4º C e + 65º C, produzem ruído, principalmente se não houver a
manutenção preventiva da limpeza dos filtros, pois os filtros sujos dificultam a
passagem do ar, ampliando a pressão e temperatura de trabalho do sistema como um
todo. Estes ruídos são identificados como uma sequência de estalos;

•

Turbina: com a função de fazer passar o ar do ambiente, através da serpentina,
repetidas vezes, proporcionando a troca de calor, a turbina está apoiada na
carenagem, com rolamentos e embuchamentos em ambos os lados do eixo de metal,
que está localizado na parte central da turbina, no sentido longitudinal, e que se
conecta com o motor que a faz girar. Além do ruído produzido pelo próprio motor que
a impulsiona, outras causas de ruídos oriundos da turbina são o desbalanceamento
que também pode ser causado pela falta de limpeza, o desgaste dos embuchamentos
e folgas entre a carenagem e os mancais de sustentação da turbina, devido à dilatação
dos materiais;
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•

Motor da turbina: à medida que o tempo de utilização aumenta, as folgas para o
funcionamento do induzido que gera a energia do motor também aumentam,
produzindo mais atrito e por consequência, mais ruído.

Na unidade externa, além da serpentina de cobre e alumínio, a carenagem de chapa
metálica, o ventilador, o compressor, contatores e relés também são fontes de ruído. A seguir
alguns destes componentes e seus ruídos:
•

Carenagem de chapa metálica: pode emitir ruídos a partir da vibração decorrente do
funcionamento do condicionador de ar, principalmente se não houver a aplicação de
calços de borracha no momento da instalação;

•

Ventilador: produz ruídos com origens similares aos descritos para a turbina da
unidade interna, assim como os motores do ventilador e do compressor emitem ruídos
similares ao do motor da turbina;

•

Compressor: com o passar do tempo também apresenta folga em seus componentes
internos, ampliando significativamente o seu característico ruído de operação;

•

Contatores e relés: emitem estalos característicos quando acionados;

•

Expansão de gás: emite um chiado baixo provocado pela circulação de gás nas
tubulações, semelhante ao ruído gerado quando se enche uma bola ou balão;

•

Reversão de gás: emite um ruído característico do produto. Sempre que estiver
funcionando em refrigeração e mudar para aquecimento ou vice-versa, ocorrerá um
ruído de gás circulando;

•

Ruído de água: gerado pelo ventilador quando a água condensada produzida pelo
sistema é coletada e direcionada para melhorar o rendimento do produto;

•

Protetor térmico do motor compressor: podem ocorrer estalos quando existe algum
problema no fornecimento de energia elétrica ou instalação inadequada.
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3 PARÂMETROS PARA AVALIAÇÃO DE RUÍDO

Os critérios de avaliação de ruído em espaços ocupados, tornaram-se relevantes por
volta de 1920, quando foi reconhecido que o ruído poderia afetar negativamente os ocupantes
de edifícios, tanto em produtividade como em incomodidade (PENEDO, 2008).
Estudos tem sido realizados no sentido de estabelecer uma relação entre o ruído e a
incomodidade, mas é difícil determinar uma relação causa efeito, motivado não só pelas
diversas situações acústicas como, também, pela resposta de cada indivíduo face aos níveis
de ruído.
A partir destes estudos, que têm como base a caracterização e medida do som, além
do desenvolvimento de método de avaliação, foram estabelecidos critérios e parâmetros de
níveis de ruído aceitáveis, a partir dos quais podem surgir efeitos nocivos no organismo
humano (FERNANDES, 2010).
À medida que os métodos de avaliação foram sendo desenvolvidos, foram também
sendo entendidas as características necessárias para se obter um ambiente acústico
satisfatório, ocasionado um aumento da complexidade desses critérios (PENEDO, 2008).
Essa complexidade deve-se ao fato de não existir uma relação direta entre os fenômenos
físicos do som (variação de pressão) e a interpretação dada pelo sistema nervoso humano
(FERNANDES, 2010).
Os métodos atuais incluem o descritor nível de pressão sonora ponderado A, que
reflete melhor a percepção auditiva do ouvido humano e as curvas de incomodidade que
consideram a forma do espectro, sendo essas utilizadas para a avalição da qualidade do
ruído.

3.1 Descritores de nível sonoro
Diversos descritores foram criados ao longo do tempo por pesquisadores de vários
países. Todos utilizam a curva de ponderação A que aproxima a sensação auditiva
correspondente à curva isofônica de 40 fones (desenfatiza baixas frequências), sendo o mais
comumente utilizado para medições de ruído, embora não seja uma boa medida da
audibilidade ou do incômodo causado por sons complexos. Os descritores citados ao longo
deste capítulo são:
•

Leq – o índice nível de pressão sonora contínuo equivalente foi definido pela ISO 1996
(International organization for Standarzation) e é obtido a partir do valor médio
quadrático da pressão sonora referente a todo o intervalo de medição. Este é o
descritor mais utilizado para avaliação de ruído;
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•

Ldn – o nível dia e noite foi desenvolvido pela Agência de Proteção Ambiental Norteamericana (Environmental Protection Agency - EPA) e é calculado durante um período
de 24 horas na ponderação A. Os níveis de pressão sonora medidos durante o período
noturno são penalizados em 10 dB. A penalização é aplicada porque os ruídos durante
o período noturno, são julgados pela maioria das pessoas, como mais perturbadores;

•

Lden – o indicador de ruído dia,entardecer e noite é o nível de pressão sonora médio
de longa duração, ponderado A, determinado durante todos os períodos diurnos,
vespertinos e noturnos de um ano, sendo que o dia corresponde a 12 horas, o
entardecer a 4 horas e a noite a 8 horas;

•

Lnight – o nível noite é o nível de pressão sonora médio de longa duração, ponderado
A, determinado durante todos os períodos noturnos de um ano, sendo que duração da
noite é de oito horas;

•

LAmax – o nível máximo de pressão sonora ponderado na frequência “A” e ponderação
temporal, é o maior valor registrado, durante a integração no tempo.

3.2 Curvas de incomodidade
Uma vez que a utilização de ponderações sobre o espectro sonoro escondem o
conteúdo em frequência, foram desenvolvidos outros métodos que levam em consideração a
descrição espectral do ruído e que resultaram na definição das curvas de incomodidade. Estas
curvas de classificação permitem analisar e classificar o ruído de acordo com os espectros
sonoros registrados.
Cada método de classificação de qualidade do som (curva de incomodidade) foi
desenvolvido a partir de aplicações específicas e nenhum método avalia igualmente as
flutuações de nível do ruído. Cada curva traduzirá também um “valor único”, determinando
todavia uma descrição espectral bem conhecida para o ruído em análise. Neste capítulo serão
abordadas as curvas NC, RC, NCB e RC Mark II, que é o método mais recente adotado pela
ASHRAE.

3.2.1 Curvas NC
Na Figura 05 são ilustradas as curvas NC (noise criteria) que foram propostas em 1957
por Leo Beranek (EUA) e são definidas pelos níveis de pressão sonora em oito bandas de 1
oitava, entre 63 Hz e 8 kHz. A classificação NC para uma situação significa que nenhum valor
dos níveis de pressão sonora medidos, ultrapassa o valor da curva NC correspondente,
tangente ao máximo valor de nível medido para as respectivas frequências (PATRÃO, 2010).
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As curvas NC referem-se a um ruído de fundo constante e contínuo percebido dentro
do ambiente e não de atividades desenvolvidas por seus ocupantes. As curvas NC devem
ser consideradas para qualquer ambiente onde o ruído seja perturbador para os usuários,
especialmente onde a inteligibilidade da fala é importante.
As curvas NC podem ser consideradas principalmente como um método de
classificação do nível máximo de ruído dentro dos ambientes para garantir a satisfação dos
ocupantes.
Figura 05 – Curvas NC

Fonte: Bistafa, 2011

3.2.2 Curvas NCB
As curvas NCB (balanced noise criteria) de critérios de ruído equilibrado mostradas na
Figura 06 são definidas pela norma ANSI S12.2-1995. A classificação é baseada no nível de
interferência de fala (SIL, média dos níveis de pressão sonora nas quatro bandas de oitava
500, 1000, 2000, e 4000 Hz).
Derivadas das curvas NC, a diferença mais significativa consiste na extensão das
curvas até à banda de oitava de frequência central de 16Hz, para complementar a avaliação
dos estímulos sonoros de baixa frequência. O método de avaliação deste critério aproximase do desenvolvido para as curvas RC, pois considera tanto uma classificação numérica,
como uma descrição do balanço do espectro de frequências.
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Figura 06 – Curvas NCB

Fonte: Bistafa, 2011

3.2.3 Curvas RC
As curvas RC (room criteria) são definidas pela norma ANSI S12.2 ilustradas na Figura
07 e permitem a análise de ruídos de baixa frequência e já foi o método recomendado pela
ASHRAE para avaliação de sistemas de condicionamento de ar. Essas curvas possuem uma
inclinação constante de -5 dB por oitava e a faixa de frequências se estende de 16 Hz a 4000
Hz e tende a avaliar ruídos de baixa e alta frequência com maior equilíbrio que as curvas NC.
As curvas RC permitem uma caracterização dupla do espectro sonoro de um ruído, na
forma geral RC xx (yy), onde xx indica a classificação RC e yy fornece informação acerca do
balanço espectral do ruído, de acordo com as seguintes características: neutro, ronco com ou
sem excitação vibratória, silvo ou tonal.
As curvas RC apresentam duas regiões:
•

Região A: Probabilidade alta de geração de ruído facilmente perceptível induzido pela
vibração de paredes e tetos leves. Trepidações audíveis em dispositivos leves, portas,
janelas, etc., são previsíveis;

•

Região B: Provável que gere vibrações perceptíveis em dispositivos de parede e teto.
Trepidações tem pouca possibilidade de acontecer em dispositivos leves, portas e
janelas.
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Figura 07 – Curvas RC

Fonte: Bistafa, 2011

3.2.4 Curvas RC Mark II
O método RC foi revisado para o RC Mark II por Blazier em 1997. O método RC Mark
II destina-se a avaliar o desempenho de um sistema ar condicionado como um todo. O método
também pode ser usado como uma ferramenta de diagnóstico para analisar problemas de
som em espaços ocupados.
Segundo Ikeda et al. (2010), “o método RC Mark II é considerado adequado para
verificar o nível e a composição espectral do ruído além de permitir inferir se surgirão
perturbações devido a vibrações de baixa frequência, induzidas pelo escoamento de ar”.
O espectro é dividido em três zonas distintas:
•

baixa frequência LF (16 a 63Hz);

•

média frequência MF (125 a 500Hz);

•

e alta frequência HF (1000 a 4000Hz).

O método RC Mark II é utilizado para avaliar a possibilidade de má distribuição de
energia ao longo do espectro através das seguintes classificações para o descritor de
qualidade sonora:
•

(N) – neutro;
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•

(LF) low frequencies – ronco;

•

(LFVB) – ronco com percepção moderada da vibração do recinto;

•

(LFVA) – ronco com clara percepção da vibração das superfícies do recinto;

•

(MF) meddium frequencies – rugido;

•

(HF) high frequencies – sibilo.

O método RC Mark II também avalia a distribuição de energia sonora ao longo do
espectro e a percepção do usuário através do QAI (quality assessment index). Considerando
que o nível critério não seja excedido, a satisfação do usuário pode ser estimada usando o
QAI (quality assessment index) que considera:
•

QAI ≤ 5 dB, aceitável;

•

5 dB < QAI ≤ 10 dB, perturbação perceptível porém marginal;

•

QAI > 10 dB, desagradável.

3.3 Critérios regulamentares para avaliação de ruído
A legislação sobre o ruído surgiu da necessidade de garantir a qualidade de vida e o
bem-estar do ser humano, e passa por constante atualização, à medida que estudos são
realizados e tecnologias desenvolvidas.
Os métodos de avaliação e critérios acústicos empregados em diversas situações, tem
por objetivo adequar o ambiente acústico de espaços ocupados às exigências de conforto
relacionadas com as atividades previstas.
As agências reguladoras e órgãos normalizadores dos países procuram estabelecer
os métodos comuns para quantificar e avaliar o impacto que o ruído produz nas pessoas e
buscam definir valores-limite em termos de indicadores para a determinação dos níveis de
ruído, tornando a avaliação do ruído objetiva.
Na sequência são abordados alguns dos níveis-critério adotados na avaliação de
ruído.

3.3.1 Agência de Proteção Ambiental Norte-americana (Environmental Protection
Agency - EPA)
A EPA desenvolveu o descritor Ldn (nível dia e noite) para avaliar o ruído em
comunidades provenientes de todas as fontes e o adotou como índice para avaliação da
exposição da comunidade ao ruído. Em 1970 estabeleceu níveis-critério visando a saúde e o
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bem-estar das comunidades. As diretrizes estabelecidas pela EPA são apresentadas no
quadro 1 e formam a base da maioria das legislações relativas a ruído.

Quadro 1 – Níveis-critério A- ponderados anuais médios identificados pela EPA como requisito para proteção da
saúde e para o bem-estar da população, com uma “adequada” margem de segurança

Tipo de ocupação

Índice

Interno
ponderado
em A
Interferência
na atividade

Externo
ponderado
em A
Interferência
na atividade

Ldn
45
55
Leq (24h)
Ldn
Residencial sem áreas externas de lazer
45
Leq (24h)
Comercial
Leq (24h)
(a)
(a)
Transporte interno
Leq (24h)
(a)
Industrial
Leq (24h)
(a)
(a)
Ldn
45
55
Hospitais
Leq (24h)
Ldn
Educacional
45
55
Leq (24h)
Áreas de recreação
Leq (24h)
(a)
(a)
Áreas de cultivo e áreas não habitadas
Leq (24h)
(a)
(a) Diferentes tipos de atividades podem estar associados a níveis sonoros diferentes, tornando difícil o

Residencial, com áreas externas de lazer e casas de campo

estabelecimento de um nível-critério para evitar interferências, exceto em locais onde a comunicação
oral é uma atividade crítica.
Fonte: adaptado de Bistafa, 2011

3.3.2 Organização Mundial da Saúde (OMS)
A OMS publicou em 1993 recomendações para proteção o contra ruído. Os níveiscritério estabelecidos foram baseados em ensaios de campo e laboratório e levaram em
consideração as perturbações e a interferência na comunicação oral e foi adotado o Leq,
ponderado em A como descritor de ruído. Os níveis-critério estabelecidos pela OMS são
apresentados no quadro 2.

Quadro 2 – Níveis-critério estabelecidos pela OMS
Nível-critério Leq (dB (A))
50
55
45
Fonte: adaptado de Bistafa, 2011

Recomendação
Recomendado para que a maioria das pessoas não seja moderadamente
incomodada
Para áreas habitadas durante o dia – recomendado para que a maioria das
pessoas não seja severamente incomodada
Para áreas habitadas durante à noite – recomendado para que o nível de 30
dB(A) no interior dos dormitórios não seja ultrapassado com as janelas abertas
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3.3.3 União Europeia
Atualmente, a Diretiva 2002/49/CE afirma que é necessário estabelecer métodos
comuns de avaliação do ruído ambiente e definir valores-limite em termos de indicadores
harmonizados para a determinação dos níveis de ruído exterior. Os números de valor-limite
deverão ser determinados pelos Estados-Membros.
Os indicadores comuns seleccionados são o Lden (Nível dia, entardecer e noite)
associado ao incômodo global e o Lnight (Nível noite) associado a perturbações do sono. É,
permitido que os Estados-Membros utilizem indicadores suplementares, a fim de acompanhar
ou controlar situações especiais de ruído.
O trabalho realizado por Rosão et all, 2008, levantou indicadores de ruído ambiente e
valores-limite definidos pelos diferentes Estados-Membros, disponibilizados na base de dados
CIRCA (Communication & Information Resource Centre Administrator), no qual verificou que,
naquele momento, não existia uma harmonização dos indicadores de ruído ambiente,
existindo países que utilizam outros indicadores de ruído que não os estabelecidos pela
Diretiva 2002/49/CE.
No quadro 3, são apresentados os dados disponíveis na base de dados CIRCA no ano
de 2008 para os valores-limite mais exigentes e menos exigentes em vigor nos diferentes
Estados-Membros da União Europeia que utilizam os parâmetros Lnight, Lden (ROSÃO ET ALL,
2008).

Quadro 3 – Limites de ruído ambiente exterior na União Europeia.
Índice
Nível noite (Lnight)

Nível dia-entardecer-noite (Lden)

Nível-critério para ruído exterior ponderados em A
Limite mínimo: 33 dB
Limite máximo: 70 dB
Limite mínimo: 45 dB
Limite máximo: 76 dB

Fonte: adaptado de Rosão et all, 2008

3.3.4 Brasil
No Brasil, o atual enquadramento regulamentar nacional estabelece critérios legais
que deverão ser atendidos não só em situação de reclamação efetiva por parte de cidadãos
expostos ao ruído em espaços ocupados, como também em fase de projeto de um novo
edifício.
A Lei Nº 6.938/81 dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente e atribui ao
Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) assessorar, estudar e propor ao Conselho
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de Governo, diretrizes de políticas governamentais para o meio ambiente e os recursos
naturais e deliberar, no âmbito de sua competência, sobre normas e padrões compatíveis com
o meio ambiente ecologicamente equilibrado.
Em 1990, o CONAMA publicou a Resolução n° 1, estabelecendo padrões de emissão
de ruídos decorrentes de quaisquer atividades industriais, comerciais, sociais ou recreativas,
inclusive as de propaganda política, considerando a deterioração da qualidade de vida
causada pela poluição sonora.
A Resolução considera que são prejudiciais à saúde e ao sossego público, os ruídos
com níveis superiores aos considerados aceitáveis pela ABNT NBR 10151 e que na execução
dos projetos de construção ou de reformas de edificações, o nível de som produzido por uma
delas não poderá ultrapassar os níveis estabelecidos pela ABNT NBR 10152.
Estabelece ainda que a emissão de ruídos produzidos por veículos automotores e os
produzidos no interior dos ambientes de trabalho obedecerão às normas expedidas,
respectivamente, pelo Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) e pelo órgão competente
do Ministério do Trabalho.
A Resolução estabelece que as legislações estudais e municipais não podem ser
menos restritivas que a federal. Dessa forma, os níveis máximos permitidos pela resolução
001/90 devem ser seguidas em todo o território nacional. As medições de ruído devem ser
efetuadas segundo a ABNT NBR 10151 e, todas as normas reguladoras da poluição sonora,
emitidas a partir da data de publicação da Resolução, deverão ser compatibilizadas com a
mesma.
Considerando que os problemas de poluição sonora agravam-se ao longo do tempo,
nas áreas urbanas devido ao crescimento demográfico ocorrido nos centros urbanos, o
CONAMA estabeleceu a Resolução 002, em março de 1990, instituindo o Programa Nacional
de Educação e Controle da Poluição Sonora – Silêncio, com o seguinte objetivo:
•

Promover cursos técnicos para capacitar pessoal e controlar os problemas de poluição
sonora nos órgãos de meio ambiente estaduais e municipais em todo o país;

•

Divulgar junto à população, através dos meios de comunicação disponíveis, matéria
educativa e conscientizadora dos efeitos prejudiciais causados pelo excesso de ruído;

•

Introduzir o tema “poluição sonora” nos cursos secundários da rede oficial e privada
de ensino, através de um Programa de Educação Nacional;

•

Incentivar a fabricação e uso de máquinas, motores, equipamentos e dispositivos com
menor intensidade de ruído quando de sua utilização na indústria, veículos em geral,
construção civil, utilidades domésticas, etc;
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•

Incentivar a capacitação de recursos humanos e apoio técnico e logístico dentro da
polícia civil e militar para receber denúncias e tomar providências de combate à
poluição sonora urbana em todo o Território Nacional;

•

Estabelecer convênios, contratos e atividades afins com órgãos e entidades que, direta
ou indiretamente, possam contribuir para o desenvolvimento do Programa Silêncio.

Em 1994, o CONAMA publicou a Resolução n° 20 que instituiu o Selo Ruído de uso
obrigatório para aparelhos eletrodomésticos que geram ruído no seu funcionamento,
considerando que esses são de amplo uso pela população, atribuindo ao Instituto Nacional
de Metrologia Normalização e Qualidade Industrial (INMETRO), promover a organização e
implantação do Selo.
Segundo a Resolução 20/94, os ensaios para medição dos níveis de potência sonora,
deverão ser realizados exclusivamente por laboratórios devidamente credenciados, conforme
as normas internacionais da ISO 4871 e suas referências ou de acordo com normas nacionais
que venham a ser adotadas.
Em 2013, o Inmetro publicou a Portaria nº 388/2013 que incluiu a classificação de
níveis de potência sonora no Selo Ruído para três dos eletrodomésticos que emitem mais
ruídos: liquidificadores, aspiradores de pó e secadores de cabelo. Os aparelhos de ar
condicionado não foram incluídos no Selo Ruído.
A

Portaria

nº

388/2013

adotou para avaliação

do

ruído

dos

aparelhos

eletrodomésticos, as normativas:
•

ABNT NBR 13910-1: 1997 Diretrizes de ensaios para a determinação de ruído acústico
de aparelhos eletrodomésticos e similares - Parte 1: Requisitos gerais;

•

ABNT NBR 13910-2-2: 1997 Diretrizes de ensaios para a determinação de ruído
acústico de aparelhos eletrodomésticos e similares - Parte 2: Requisitos particulares
para secadores de cabelo;

•

ABNT NBR 13910-2-3: 1997 Diretrizes de ensaios para a determinação de ruído
acústico de aparelhos eletrodomésticos e similares - Parte 2: Requisitos particulares
para liquidificadores;

•

ISO 3741: 2010 Acoustics - Determination of sound power levels and sound energy
levels of noise sources using sound pressure - Precision methods for reverberation test
rooms;
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•

ISO 3743: 2010 Acoustics - Determination of sound power levels and sound energy
levels of noise sources using sound pressure - Engineering methods for small movable
sources in reverberant fields- Part 1: Comparison method for a hard-walled test room;

•

ISO 3744: 2010 Acoustics - Determination of sound power levels and sound energy
levels of noise sources using sound pressure - Engineering methods for an essentially
free field over a reflecting plane;

•

ISO 3745: 2012 Acoustics - Determination of sound power levels and sound energy
levels of noise sources using sound pressure - Precision methods for anechoic rooms
and hemi-anechoic rooms;

•

IEC 60704-2-1:2000 - Household and similar electrical appliances - Test code for the
determination of airborne acoustical noise - Part 2-1: Particular requirements for
vacuum cleaners.

3.3.4.1 Normas brasileiras para instalação de ar-condicionado

ABNT NBR 6401
A norma ABNT NBR 6401 cancelada e substituída pela ABNT NBR 16401 (2008),
estabelecia os níveis de ruído permissíveis decorrentes da instalação de condicionamento de
em função do local, conforme apresentado no quadro 4.
Quadro 4 - Níveis de ruído permissíveis
Finalidade do local
Residências
Casas particulares (zona rural e suburbana)
Casas particulares (zona urbana)
Apartamentos
Hotéis
Quartos individuais
Salões de baile ou banquetes
Corredores
Garagens
Cozinhas e lavanderias
Escritórios
Diretoria
Sala de reuniões
Gerência
Sala de recepção
Escritórios em geral
Corredores
Sala de computadores

dB(A)

NC

25 - 30
30 - 40
35 - 45

20 - 30
25 - 35
30 - 40

35 - 45
35 - 45
40 - 50
45 - 55
45 - 55

30 - 40
30 - 40
35 - 45
40 - 50
40 - 50

25 - 35
30 - 40
35 - 45
35 - 50
40 - 50
40 - 55
45 - 65

20 - 30
25 - 35
30 - 40
30 - 45
35 - 45
35 - 50
40 - 60
continua
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continuação
Auditórios e Salas de música
Estúdios para gravação de som e salas para
concertos musicais
Teatros
Cinemas, auditórios, anfiteatros
Salas de leitura
Igrejas e Escolas
Templos
Bibliotecas
Salas de aula
Laboratórios
Corredores e salas de recreação
Cozinhas
Edifícios públicos
Bibliotecas, museus
Correios, bancos
Banheiros e toaletes
Restaurantes
Restaurantes, boates
Lanchonetes
Lojas comerciais
Lojas de muito público
Lojas de pouco público
Supermercados
Ginásios esportivos cobertos
Ginásios
Piscinas
Transportes
Local de venda de passagens
Salas de espera
Áreas de produção
Exposto durante 8h/dia
Exposto durante 3h/dia
Fonte: ABNT NBR 6401: 1980

20 - 30

15 - 25

30 - 35
35 - 45
40 - 50

25 - 30
30 - 40
35 - 45

25 - 35
35 - 45
35 - 45
40 - 50
45 - 55
45 - 55

20 - 30
30 - 40
30 - 40
35 - 45
40 - 50
40 - 50

35 - 45
40 -50
45 - 55

30 -40
35 - 45
40 -50

40 - 50
40 - 55

35 - 45
40 - 50

45 - 55
40 - 50
45 - 55

40 - 50
35 - 45
40 - 50

40 - 50
45 - 60

35 - 45
40 - 55

35 - 45
40 - 55

30 - 40
35 - 50

< 90
< 97

ABNT NBR 16401
A ABNT NBR 16401 (2008) em vigor, não traz em seu texto valores para níveis de
ruído e estabelece que:
•

os níveis de ruído nos ambientes internos da edificação devem obedecer os valores
da ABNT NBR 10152. Ambientes críticos como estúdios de gravação, salas de
concerto, teatros, os níveis de ruído e critérios acústicos devem ser definidos pelo
projetista de acústica do ambiente;

•

os níveis de ruído na vizinhança da edificação decorrentes da operação do sistema de
ar condicionado não devem ultrapassar os valores da ABNT NBR 10151;

•

os níveis de ruído nas salas de máquinas aos quais os operadores estiverem expostos
devem obedecer ao estipulado na NR – 15 do Ministério do Trabalho.
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3.3.4.2 Normas brasileiras para avalição de ruído
Como visto anteriormente, a legislação brasileira não estabelece níveis-critério, mas
faz referência a normas técnicas. Dessa forma, qualquer modificação necessária se dá num
fórum técnico, pois modificação em uma Lei implica em discussões políticas que nem sempre
consideramos aspectos técnicos. Estas normas são apresentadas na sequência.

ABNT NBR 10151
A ABNT NBR 10151 estabelece as condições exigíveis para avaliação da
aceitabilidade do ruído em comunidades, independentemente da existência de reclamações,
o nível de critério de avaliação NCA para ambientes externos, indicado no quadro 5 e
especifica um método para a medição de ruído. O método de avaliação envolve as medições
do nível de pressão sonora equivalente (Leq), em decibels ponderados em A.

Quadro 5 – Nível de critério de avaliação NCA para ambientes externos ponderados em A
Tipos de áreas
Áreas de sítios e fazendas
Área estritamente residencial urbana ou de hospitais ou de escolas
Área mista, predominantemente residencial
Área mista, com vocação comercial e administrativa
Área mista, com vocação recreacional
Área predominantemente industrial
Fonte: ABNT NBR 10151: 2000

Diurno
40
50
55
60
65
70

Noturno
35
45
50
55
60
60

ABNT NBR 10152
A ABNT NBR 10152 fixa os níveis de ruído compatíveis com o conforto em diversos
ambientes, em função de sua finalidade de uso, sem ocupação e não inclui a avaliação de
questões relativas a danos de saúde. Recomenda um método de avaliação baseado nas
medições de nível sonoro ponderado em A (dB) e ressalta a importância da análise de
frequências de um ruído para adoção de medidas de correção ou redução do nível sonoro
através das curvas de avaliação de ruído (NC).
O quadro 6 apresenta os valores de nível de pressão sonora ponderado em dB e a
curva de avaliação (NC) recomendados pela ABNT NBR 10152 (1987). Os valores inferiores
das faixas representam o nível sonoro para conforto e os valores superiores das faixas
representam o nível sonoro aceitável para a finalidade dos ambientes. Os valores acima dos
limites constantes no quadro 6 são considerados de desconforto, sem necessariamente
implicar em danos à saúde.
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Quadro 6 – Nível de pressão sonora ponderado em A e a curva de avaliação (NC)
Locais
Hospitais
Apartamentos, enfermarias, berçários, centros cirúrgicos
Laboratórios, áreas para uso do público
Serviços
Escolas
Bibliotecas, salas de música, salas de desenho
Salas de aula, laboratórios
Circulação
Hotéis
Apartamentos
Restaurantes, salas de estar
Portaria, recepção, circulação
Residências
Dormitórios
Sala de estar
Auditórios
Salas de concertos, teatros
Salas de conferência, cinemas, salas de uso múltiplo
Restaurantes
Escritórios
Salas de reunião
Salas de gerência, salas de projeto e administração
Salas de computadores
Salas de mecanografia
Igrejas e templos (cultos meditativos)
Locais para transporte
Pavilhões para transporte para espetáculos e atividades esportivas
Fonte: ABNT NBR 10152: 1987

dB(A)

NC

35-45
40-50
45-55

30-40
35-45
40-50

35-45
40-50
45-55

30-40
35-45
40-50

35-45
40-50
45-55

30-40
35-45
40-50

35-45
40-50

30-40
35-45

30-40
35-45
40-50

25-30
30-40
35-45

30-40
35-45
45-65
50-60
40-50

25-35
30-40
40-60
45-55
35-45

45-60

40-55

As normas ABNT NBR 10151 e 10152 passaram por revisão. A ABNT NBR 10152 já
foi aprovada para publicação e aguarda editoração.

4º Projeto de Revisão ABNT NBR 10152
O Projeto de revisão traz um novo título para a norma, Acústica — Níveis de pressão
sonora em ambientes internos a edificações. O texto harmoniza procedimentos a serem
adotados para:
•

medições dos níveis de pressão sonora em ambientes internos a edificações,
independentemente das fontes sonoras contribuintes;

•

determinação do nível sonoro representativo de um ambiente interno de uma
edificação;

•

avaliação de um ambiente interno de uma edificação, em função de sua finalidade de
uso, sem ocupação;

•

orientação à elaboração de projetos acústicos de ambientes internos de uma
edificação.
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Os termos utilizados no Projeto estão em conformidade com o Vocabulário
Internacional de Metrologia e corrige o pós-escrito utilizado indicar a ponderação em
frequência, dB(A), na versão em vigor, que é incorreto. Esta informação será incluída no
símbolo de grandeza, LAeq, e o seu resultado expresso em decibel (dB).
Dois métodos são apresentados para a avaliação sonora de um ambiente interno de
uma edificação:
•

método simplificado: a avaliação é realizada pela comparação dos níveis de pressão
sonora, equivalente (LAeq) e máximo (LASmax), representativos do ambiente, com os
valores RLAeq e RLASmax,, apresentados no quadro 7. O método simplificado não pode
ser utilizado quando houver ocorrências de som tonal ou sons predominantes nas
bandas de frequências sonoras inferiores a 250 Hz;

•

método detalhado: a avaliação é realizada pela comparação dos níveis de pressão
sonora, equivalente (LAeq), máximo (LASmax) e espectral (LNC), representativos do
ambiente com os valores RLAeq, RLASmax e RLNC, apresentados no quadro 7.
Os valores de referência para diferentes finalidades de uso de ambientes internos de

uma edificação para fins de avaliação sonora, são apresentados no quadro 7.
Quadro 7 - Valores de referência para ambientes internos de uma edificação de acordo com suas finalidades
de uso
Valores de referência

Finalidade de uso

RLAeq (dB)

RLASmax (dB)

RLNC

Aeroportos, estações rodoviárias e ferroviárias
Áreas de check-in, bilheterias

45

50

40

Salas de embarque e circulações

50

55

45

Centros comerciais (shopping centers)
Circulações

50

55

45

Lojas

45

50

40

Praças de alimentação

50

55

45

Garagens

55

60

50

Clínicas e hospitais
Berçários

35

40

30

Centros cirúrgicos

35

40

30

Consultórios

35

40

30

40

45

35

Laboratórios

45

50

40

Enfermarias
Clínicas e hospitais
Quartos coletivos

40

45

35

Quartos individuais

35

40

30

Salas de espera

45

50

40
continua

40

continuação
Culturais e lazer
Salões de festa

40

45

35

Restaurantes

45

50

40

Cinemas

35

50

40

Salas de concertos

30

35

25

Teatros

30

35

25

Templos religiosos pequenos (< 600 m3)

40

45

35

Templos religiosos grandes (> 600 m3)

35

40

30

Bibliotecas

40

45

35

Museus (exposições)

40

45

35

Estúdios de gravação audiovisual

25

30

20

Circulações

50

55

45

Berçário

40

45

35

Educacionais

Salas de aula

35

40

30

Salas de música

35

40

30

Escritórios
Centrais de telefonia (call centers)

50

55

45

Circulações

50

55

45

Escritórios privativos (gerência, diretoria etc.)

40

45

35

Escritórios coletivos (open plan)

45

50

40

Recepções

45

50

40

Salas de espera

45

50

40

Salas de reunião

35

40

30

Salas de videoconferência

40

45

35

45

50

40

Esportes
Ginásios de esportes e academias de ginástica
Hotéis
Quartos individuais ou suítes

40

45

35

Salões de convenções

40

45

35

Áreas de serviço

50

55

45

45

50

40

Circulações
Residências
Dormitórios

35

40

30

Salas de estar

40

45

35

Salas de cinema em casa (home theaters)

40

45

35

Auditórios grandes (> 600 m3)

30

35

25

Auditórios pequenos (< 600 m3)

35

40

30

Cozinhas e lavanderias

50

55

45

Tribunais

40

45

35

Outros

Fonte: 4° Projeto de revisão ABNT NBR 10152

Os níveis sonoros representativos considerados adequados para uso do ambiente são
aqueles cujos valores sejam iguais ou inferiores aos de referência apresentados no quadro 7.
E, considera-se tolerável para uso o ambiente cujos níveis sonoros representativos sejam
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iguais ou inferiores aos valores de referência apresentados no quadro 7, acrescidos de até 5
dB para RLAeq e RLASmax e até 5 dB para RLNC.

3.3.4.3 Análise dos critérios regulamentares adotados no Brasil
A legislação nacional, mais precisamente as Resoluções CONAMA 001 e 002/90
constituem efetivamente o primeiro instrumento legal aplicável a todo território nacional, que
visa à unificação das leis existentes sobre o tema de controle de ruído urbano e poluição
sonora.
A Resolução CONAMA 20/94 instituiu o Selo Ruído de uso obrigatório para aparelhos
eletrodomésticos que geram ruído no seu funcionamento, atribuindo ao Inmetro a
responsabilidade pela organização e implantação do mesmo.
Em 2013, o Inmetro publicou a Portaria nº 388 que incluiu a classificação de nível
potência sonora no Selo Ruído para três eletrodomésticos e até o presente momento os
aparelhos de ar condicionado não foram incluídos.
A maioria dos manuais dos fabricantes de ar-condicionado fornecem a informação
sobre o nível potência sonora de cada equipamento avaliada em laboratório, mas como não
há uma regulamentação sobre o nível máximo de ruído, não é possível avaliar o
enquadramento regulamentar utilizando o dado disponível pelos fabricantes.
Desta forma, recorre-se aos artigos II e III da Resolução CONAMA 001/90 que
estabelece como prejudiciais à saúde e ao sossego público os ruídos com níveis superiores
aos considerados aceitáveis pela norma NBR 10151, e que o nível de ruído produzido por
edificações de atividades heterogêneas não poderá ultrapassar os níveis estabelecidos pela
norma NBR 10152.
A norma para instalação de ar-condicionado em vigor também refere-se às normas
NBR 10151 para níveis de ruído na vizinhança da edificação e NBR 10152 para níveis de
ruído nos ambientes internos da edificação, portanto, estes são os níveis-critérios norteadores
para as análises e conclusões aqui apresentadas.
Da análise crítica das normas relacionadas ao tema controle de ruído, destaca-se:
•

o procedimento de medição de ruído: o tempo de medição deve ser escolhido de forma
a permitir a caracterização do ruído em questão e que a medição pode envolver uma
única amostra ou uma sequência delas. Desta forma o critério de caracterização do
ruído é subjetivo e a escolha adequada depende do conhecimento do profissional;

•

as correções para ruídos com características especiais a serem aplicadas ao nível de
pressão sonora contínua equivalente se limitam à presença de impulsos e/ou
componentes tonais, mas não descreve uma metodologia para a avaliação dos
mesmos;
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•

A norma 10152 estabelece os níveis de ruído para conforto nos ambientes segundo o
tipo de uso e apresenta dois limites para níveis de conforto, sendo o valor inferior da
faixa o nível para conforto, enquanto que o superior representa o nível sonoro aceitável
para a finalidade, deixando o critério de classificação do ruído subjetivo à escolha do
profissional.

O 4° Projeto de revisão da NBR 10152 esclarece os pontos citados anteriormente:
•

definindo uma metodologia que inclui tempo de medição, número de pontos,
procedimento para ajuste de campo do calibrador sonoro;

•

acrescenta um novo descritor para avaliação (LAsmax);

•

aborda a correção das medições em função do tempo de reverberação;

•

estabelece um valor único para cada descritor avaliado, inclui um método objetivo para
a avaliação da ocorrência de som tonal e incerteza expandida de medição.
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4

METODOLOGIA

A caracterização do ruído gerado pelos equipamentos estudados neste trabalho teve
por base uma análise objetiva, utilizando os métodos:
•

recomendado pela legislação brasileira: nível de pressão sonora equivalente (LAeq) e
as curvas NC. Os níveis considerados aceitáveis dentro de cada ambiente e fora das
edificações são estabelecidos pela legislação brasileira e o enquadramento
regulamentar deve ser atendido, não só em situações de reclamação por parte dos
usuários expostos ao ruído, como também na fase de projeto de uma nova edificação
e/ou instalação de um sistema gerador de ruído;

•

recomendado pela ASHRAE: nível de pressão sonora equivalente (LAeq) e as curvas
RC Mark II, que são uma revisão das curvas RC e avaliam o desempenho do sistema
de condicionamento de ar como um todo.

No momento da elaboração deste trabalho, a ABNT NBR 10152 encontrava-se em
revisão. As medições foram feitas inicialmente utilizando a versão em vigor, porém no decorrer
da pesquisa optou-se por avaliar três equipamentos (sala de estar da edificação 2 e a suíte e
quarto da edificação 3) também com o método proposto no projeto de revisão, que inclui um
novo descritor na análise, o LASmax.

4.1 Medições
Inicialmente todas as medições contemplaram um intervalo de 50 Hz a 5 kHz, que
contempla a faixa de maior interesse das aplicações de engenharia (100 Hz a 5 kHz), porém
no decorrer da pesquisa, este intervalo foi expandido para a limitação do software, com
objetivo de abranger uma maior faixa de frequências.
As medições foram repetidas, interna e externamente aos ambientes onde o sistema
de condicionamento de ar encontra-se instalado, utilizando escala linear, em bandas de 1/3
de oitava, num intervalo de 50 Hz a 10kHz, que é limitação do software disponibilizado à
pesquisadora. Apenas na edificação 5, a medição contemplou o intervalo inicialmente
proposto porque não foi possível repeti-la.
Os pontos de medição foram distribuídos internamente aos ambientes de modo a
representar o campo sonoro em avaliação, em alturas diferentes com distância de no mínimo
70 centímetros entre cada posição de leitura e de aproximadamente 1 metro das paredes,
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teto, piso, móveis, janelas e portas. Foram incluídos adicionalmente, pontos na altura do
ouvido dos usuários que não respeitaram essas distâncias por se tratar de quartos.
As medições internas foram feitas em vários pontos (5 a 6) conforme é apresentado
nas figuras de 8 a 12 do capítulo 5, dependendo do tamanho do ambiente e nas medições
externas foram considerados 2 a 3 pontos próximos às condensadoras. A localização dos
pontos serão apresentados no capítulo Análise dos Resultados.
As medições internas foram realizadas com as janelas e portas fechadas e mobiliado,
que é a condição de utilização normal do ambiente com condicionamento de ar, porém sem a
presença de seus usuários, apenas com a presença da pesquisadora responsável pela
medição. Por estar mobiliado, foi realizada a medição do tempo de reverberação de alguns
ambientes.
O tempo de medição e integração do nível de pressão sonora foi de 30 segundos em
cada ponto. Para o tempo de reverberação foram feitas medições em 3 pontos com 2 leituras
em cada e uma posição de fonte conforme ISO 354.
Foi medido o nível de ruído ambiente (Lra) na ausência do ruído gerado pela fonte
sonora em questão, com o objetivo de avaliar o aumento no nível de pressão sonora advindo
do funcionamento do sistema de condicionamento de ar.
Durante as medições, os equipamentos foram ligados na temperatura mínima ou
máxima, de acordo com a temperatura externa, garantindo que o equipamento sempre
estivesse no ciclo máximo de operação.
Com auxílio de planilhas eletrônicas foram calculados os descritores: nível sonoro
global representativo (LAeq), ponderados em “A”, e nível sonoro em bandas de 1/1 de oitava,
representativo dos ambientes (Leq) e geradas curvas com os níveis de pressão sonora, em
bandas de 1/1 de oitava, comparando-as com os níveis de pressão sonora das curvas NC e
com as curvas RC Marc II, a fim de observar distribuição da energia sonora e associá-la à
qualidade do ambiente sonoro percebida por seus usuários.
Os níveis medidos em bandas de 1/3 de oitava foram sintetizados para obtenção do
nível de pressão sonora em bandas de 1/1 de oitava, através da soma energética utilizando a
equação:
= 10

10

+ 10

+ 10

Onde:
= nível de pressão sonora da frequência central;

(equação 4.1)
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f = frequência central (63 Hz, 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz, 4000 Hz e 8000
Hz).

O tempo de reverberação médio dos ambientes analisados foi obtido através da média
aritmética dos valores medidos por faixa de frequência.
Os dados obtidos nas medições apresentam-se dispersos para os diversos pontos
analisados dentro dos ambientes. Desta forma as verificações foram feitas em duas situações:
•

situação 1 – comparando os valores representativos do ambiente, LAeq e Leq, com os
níveis-critério estabelecidos na legislação brasileira;

•

situação 2 – comparando os níveis de pressão sonora equivalente, globais,
ponderados em “A” (LAeq) e os níveis de pressão sonora em bandas de 1/1 de oitava
(Leq) para cada um dos pontos analisados nos ambientes, com os níveis-critério
estabelecidos na legislação brasileira.

Para as análises realizadas através do método RC Mark II, a frequência mínima
recomendada é de 16 Hz, porém a frequência mínima registrada durante as medições foi de
50 Hz. Desta forma, foi admitido que o nível de pressão sonora equivalente para as
frequências 16 Hz e 31,5 Hz seria o valor medido a frequência de 63 Hz, considerando a pior
situação em termos de nível de ruído. As análises também contemplaram as duas situações
já citadas.

4.2 Ambientes e equipamentos estudados
Neste trabalho foram considerados equipamentos instalados em edificações
residenciais. As residências selecionadas não contemplaram, na fase de projeto, o sistema
de condicionamento de ar. A decisão pela instalação dos equipamentos, ocorreu durante o
uso da edificação.
Com o objetivo de obter resultados mais consistentes e correlacionáveis entre si,
assumiu-se, que as medições deveriam ser efetuadas em edificações de construção com
estrutura em concreto armado e paredes em alvenaria de blocos cerâmicos. Todas as
residências estão localizadas em área predominantemente residencial.
Conforme já mencionado, os ambientes encontravam-se mobiliados e com materiais
absorventes tais como: cortinas de tecido, sofás, poltronas, tapetes e colchas. Todos os
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equipamentos são mini-split com evaporadoras do tipo Hi-Wall, instaladas próximos ao teto.
No quadro 8 são caracterizados os equipamentos estudados, o volume aproximado de cada
ambiente e os parâmetros medidos.

Quadro 8 – Equipamentos estudados e descritores avaliados

Edificação

Local de
instalação

Volume
aproximado

Equipamento

Leq interno

Leq externo

LAmax

T60

Consul 12000 BTUs

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

(m³)

Edificação 1

Quarto

26,70

Edificação 2

Sala de estar

63,10

Edificação 3

Suíte

40,40

Edificação 3

Quarto

30,40

Edificação 4

Suíte 1

37,50

Edificação 4

Quarto

28,80

Edificação 4

Suíte 2

26,50

Edificação 5

Quarto

29,50

Komeco Maxime
9000 BTUs
Komeco Lothus 9000
BTUs – quente/frio
Komeco Lothus 9000
BTUs – quente/frio
Consul 12000 BTUs
– quente/frio
Consul 9000 BTUs –
quente/frio
Consul 9000 BTUs –
quente/frio
Eletrolux 9000 BTUs
– frio

Fonte: Elaborado pela autora

4.3 Equipamentos de medição
Os equipamentos utilizados foram:
(a) analisador de ruído da marca Bruel & Kjaer, modelo 2270 G4 (dois canais) classe 1;
(b) fonte omnipower, marca Bruel & Kjaer, modelo 4292-L;
(c) amplificador de potência, marca Bruel & Kjaer, modelo 2734;
(d) microfones prepolarizados ½” de campo livre, 6 Hz a 20 KHz, marca Bruel & Kjaer, modelo
4189; pré-amplificadores, marca Bruel & Kjaer, modelo ZC 0032 e calibrador acústico, marca
Bruel & Kjaer.
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Foto 1 – (a) analisador (b) fonte omnidirecional (c)amplificador (d) microfones e calibrador

(a)

(b)

(c)

(d)

Fonte: Elaborado pela autora

4.4 Condição das instalações
Nos levantamentos de campo foram observados o local e a condição de instalação
dos equipamentos. Também foram registradas as condições do ambiente onde a evaporadora
está instalada e feita uma entrevista junto ao proprietário para entender como aconteceu a
escolha do tipo de equipamento, local de instalação e como é realizada a manutenção e a
periodicidade. O roteiro para o levantamento consta no Apêndice A.
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5 RESULTADOS E ANÁLISES

Neste capítulo são apresentados os resultados e as análises referentes aos oito
equipamentos já nomeados no capítulo anterior.

5.1 Condição das instalações
Nas fotos de 2 a 8 podem ser vistas as condições de instalação de cada equipamento.
Todos os equipamentos não foram instalados na fase de construção das edificações e a forma
de instalação é a mesma, cantoneiras fixadas com parafusos e calço de borracha sob a
condensadora.
Uma condição recorrente é a instalação das condensadoras e evaporadoras próximas
à janela. As evaporadoras estão instaladas próximas ao teto e acima das janelas e as
condensadoras no mesmo nível (altura), do lado de fora. Apenas na suíte da edificação 3, a
condensadora está instalada no muro de divisa da propriedade ao lado da janela da suíte.
Os proprietários não consideraram o ruído dos equipamentos no momento da escolha
e para o local da instalação, só foi considerada a distância para instalação dos dutos. Em
nenhum dos casos existe um programa de manutenção preventiva.
Foto 2 – Instalação do equipamento na Edificação 1

Fonte: Elaborado pela autora

Foto 3 – Instalação do equipamento na Edificação 2

Fonte: Elaborado pela autora
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Foto 4 – Instalação do equipamento na Edificação 3 - suíte

Fonte: Elaborado pela autora

Foto 5 – Instalação do equipamento na Edificação 3 - dormitório

Fonte: Elaborado pela autora

Foto 6 – Instalação do equipamento na Edificação
4 – suíte 1

Fonte: Elaborado pela autora
Foto 7 – Instalação do equipamento na Edificação 4 – suíte 2

Fonte: Elaborado pela autora
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Foto 8 – Instalação do equipamento na Edificação
4 – dormitório

Fonte: Elaborado pela autora

5.2 Resultados das medições
Nas figuras de 8 a 12 são ilustrados as edificações, os pontos de medição tanto
internamente aos ambientes quanto externamente e a localização dos equipamentos
analisados.

Figura 8 – Pontos de medição – quarto
edificação 1

Fonte: Elaborado pela autora
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Figura 9 – Pontos de medição – sala de estar edificação 2

Fonte: Elaborado pela autora

Figura 10 – Pontos de medição – suíte e quarto edificação 3

Fonte: Elaborado pela autora

Figura 11 – Pontos de medição – suítes 1 e 2 e quarto edificação 4

Fonte: Elaborado pela autora
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Figura 12 – Pontos de medição – quarto
edificação 5

Fonte: Elaborado pela autora

Os valores obtidos para cada ponto de medição no ambiente externo (próximo à
condensadora), por faixa de frequência são apresentados nas figuras de 13 a 20.
Figura 13 – Nível de pressão sonora nas faixas de frequências edificação 1 (quarto - externo
próximo à condensadora)

Fonte: Elaborado pela autora
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Figura 14 – Nível de pressão sonora nas faixas de frequências edificação 2 (sala de estar –
externo próximo à condensadora)

Fonte: Elaborado pela autora

Figura 15 – Nível de pressão sonora nas faixas de frequências edificação 3 (suíte - externo
próximo à condensadora)

Fonte: Elaborado pela autora
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Figura 16 – Nível de pressão sonora nas faixas de frequências edificação 3 (quarto - externo
próximo à condensadora)

Fonte: Elaborado pela autora

Figura 17 – Nível de pressão sonora nas faixas de frequências edificação 4 (suíte 1 - externo
próximo à condensadora)

Fonte: Elaborado pela autora
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Figura 18 – Nível de pressão sonora nas faixas de frequências edificação 4 (quarto – externo
próximo à condensadora)

Fonte: Elaborado pela autora

Figura 19 – Nível de pressão sonora nas faixas de frequências edificação 4 (suíte 2 - externo
próximo à condensadora)

Fonte: Elaborado pela autora
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Figura 20 – Nível de pressão sonora nas faixas de frequências edificação 5 (quarto – externo
próximo à condensadora)

Fonte: Elaborado pela autora

Os valores obtidos para cada ponto de medição no ambiente interno, por faixa de
frequência são apresentados nas figuras de 21 a 28.
Figura 21 – Nível de pressão sonora nas faixas de frequências (quarto edificação 1 – interno)

Fonte: Elaborado pela autora
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Figura 22 – Nível de pressão sonora nas faixas de frequências (sala de estar edificação 2 – interno)

Fonte: Elaborado pela autora

Figura 23 – Nível de pressão sonora nas faixas de frequências (suíte edificação 3 – interno)

Fonte: Elaborado pela autora
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Figura 24 – Nível de pressão sonora nas faixas de frequências (quarto edificação 3 – interno)

Fonte: Elaborado pela autora

Figura 25 – Nível de pressão sonora nas faixas de frequências (suíte 1 edificação 4 – interno)

Fonte: Elaborado pela autora
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Figura 26 – Nível de pressão sonora nas faixas de frequências (quarto edificação 4 – interno)

Fonte: Elaborado pela autora

Figura 27 – Nível de pressão sonora nas faixas de frequências (suíte 2 edificação 4 – interno)

Fonte: Elaborado pela autora
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Figura 28 – Nível de pressão sonora nas faixas de frequências (quarto edificação 5 – interno)

Fonte: Elaborado pela autora

Os valores obtidos para cada ponto de medição do tempo de reverberação dos
ambientes analisados, por faixa de frequência são apresentados nas figuras de 29 a 31.

Figura 29 – Tempo de reverberação medido nas faixas de frequências edificação 2 (sala de estar)

Fonte: Elaborado pela autora
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Figura 30 – Tempo de reverberação medido nas faixas de frequências edificação 3 (suíte)

Fonte: Elaborado pela autora

Figura 31 – Tempo de reverberação medido nas faixas de frequências edificação 3 (quarto)

Fonte: Elaborado pela autora
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5.3 Avaliação pelos níveis-critério regulamentares
Aqui são feitas as análises dos parâmetros medidos comparando-se o comportamento
acústico dos ambientes perante a legislação nacional em vigor e as análises de três ambientes
através do projeto de revisão da norma para ambientes internos.

5.3.1 ABNT NBR 10151:2000
A avaliação do ruído foi feita comparando o nível de pressão sonora equivalente
ponderado em A, medido em três pontos próximos às condensadoras com o nível critério de
avaliação. Na tabela 1 são apresentados os valores medidos externamente às edificações
com os equipamentos desligados e com os equipamentos ligados.

Tabela 1 – Resultados das medições no ambiente externo

Local

LAeq (dB) –
Equipamento
desligado (Ruído
ambiente - Lra)
44
45
46
46
51
51
45
Não foi medido

Edificação 1 (quarto)
Edificação 2 (sala)
Edificação 3 (suíte)
Edificação 3 (quarto)
Edificação 4 (suíte 1)
Edificação 4 (quarto)
Edificação 4 (suíte 2)
Edificação 5 (quarto)
A – atende
NA – não atende
Fonte: Elaborado pela autora

LAeq (dB) – Equipamento
ligado (Ruído ambiente +
ruído gerado pelo
equipamento)
57
53
55
53
57
63
58
58

Critério
NA
A
A
A
NA
NA
NA
NA

As medições em todas as edificações foram realizadas no período diurno e todas estão
localizadas em região predominantemente residencial. Comparando os níveis medidos com
os níveis critério para a região, apenas nas edificações 2 e 3 o valor recomendado é atendido.
Nas edificações 1, 4 e 5 os valores medidos estão acima do recomendado, sendo adequados
para área mista, com vocação comercial e administrativa.
Para todos os casos, os valores medidos nos mesmos pontos com o equipamento
desligado, atendem ao nível critério recomendado para a região predominantemente
residencial no horário diurno.
Dos espectros sonoros avaliados apenas o medido externamente à suíte 2 da
edificação 4 apresenta descrição espectral uniforme e balanceada. O espectro medido no
equipamento da suíte 1 da mesma edificação apresentou um valor maior para a frequência
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de 125 Hz, provavelmente em função da proximidade a um gerador de energia localizado no
terreno vizinho.
O ruído produzido pelos equipamentos origina acréscimos entre 6 dB e 13 dB, em
relação ao ruído ambiente, o que se traduzirá, na percepção pelos ocupantes da presença do
ruído intrusivo no ambiente. O menor acréscimo é percebido no equipamento que fica próximo
ao gerador.
Na edificação 5 não foi realizada a medição do ruído ambiente externo com o
equipamento desligado, em função do tempo disponibilizado pelo proprietário.

5.3.2 ABNT NBR 10152:1987
Os níveis de pressão sonora ponderado medidos foram comparados com os níveiscritério para a finalidade de cada ambiente em duas situações, conforme mencionado no
capítulo anterior.

5.3.2.1 Situação 1
Na tabela 2 são apresentados os valores medidos internamente às edificações com os
equipamentos desligados e ligados. O nível de ruído ambiente (equipamentos desligados)
está abaixo dos valores recomendados para conforto, enquanto que, com os equipamentos
ligados, em todos os casos, pode-se observar um aumento no nível de ruído que é
considerado claramente perceptível pelo usuário.
Dos espectros sonoros avaliados, nenhum apresenta descrição espectral uniforme e
balanceada. O ruído produzido pelos equipamentos origina acréscimos entre 8 dB e 21 dB,
em relação ao ruído ambiente. O menor acréscimo é percebido no equipamento da edificação
5, que possui apenas ar frio e além dos materiais absorventes comuns em quartos, possui
carpete no piso.

Tabela 2 – Resultados das medições no ambiente interno – situação 1

Local
Edificação 1 (quarto)
Edificação 2 (sala de
estar)
Edificação 3 (suíte)
Edificação 3 (quarto)

Equipamento desligado
(Ruído ambiente - Lra)

Equipamento ligado
(Ruído ambiente + ruído
gerado pelo equipamento)
LAeq (dB)
NC

LAeq (dB)

NC

30

23

41

30

23

22
24

19
18

Critérios
LAeq (dB)

NC

35

AC

A

40

34

A

A

42
45

36
39

AC
AC

AC
AC
contínua
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continuação
Local

Equipamento desligado
(Ruído ambiente - Lra)
LAeq (dB)

NC

Equipamento ligado
(Ruído ambiente + ruído
gerado pelo equipamento)
LAeq (dB)
NC

Edificação 4 (suíte 1)
32
24
45
Edificação 4 (quarto)
29
21
46
Edificação 4 (suíte 2)
32
24
45
Edificação 5 (quarto)
32
24
40
* Pontos de maior tempo de permanência do usuário dentro do ambiente
A – atende
NA – não atende
AC – aceitável
Fonte: Elaborado pela autora

40
41
40
34

Critérios
LAeq (dB)

NC

AC
NA
AC
AC

AC
NA
AC
AC

Nas figuras de 32 a 39 são apresentados os espectros sonoros medidos internamente
aos ambientes onde os equipamentos estão instalados, o nível de pressão sonora equivalente
ponderado em A e a curva de avaliação de ruído NC recomendada. Os parâmetros medidos
foram comparados com os níveis máximos estabelecidos na norma ABNT NBR 10152:1987.
Dos ambientes analisados, a sala de estar da edificação 2 apresenta nível de pressão
sonora equivalente recomendado para situação de conforto e na avaliação do espectro curva
NC está abaixo do valor considerado para conforto. No quarto da edificação 4 o nível medido
ficou acima do valor considerado aceitável, sendo considerado como desconforto sem
necessariamente provocar danos à saúde.
Nos demais ambientes analisados os níveis medidos ficaram dentro dos valores
considerados aceitáveis para a finalidade de uso de cada um.
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Figura 32 – Avaliação através das curvas NC
(quarto edificação 1)

Fonte: Elaborado pela autora

Figura 33 – Avaliação através das curvas NC
(sala de estar edificação 2)

Fonte: Elaborado pela autora
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Figura 34 – Avaliação através das curvas NC
(suíte edificação 3)

Fonte: Elaborado pela autora

Figura 35 – Avaliação através das curvas NC
(quarto edificação 3)

Fonte: Elaborado pela autora
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Figura 36 – Avaliação através das curvas NC
(suíte 1 edificação 4)

Fonte: Elaborado pela autora

Figura 37 – Avaliação através das curvas NC
(quarto edificação 4)

Fonte: Elaborado pela autora
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Figura 38 – Avaliação através das curvas NC
(suíte 2 edificação 4)

Fonte: Elaborado pela autora

Figura 39 – Avaliação através das curvas NC
(quarto edificação 5)

Fonte: Elaborado pela autora
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5.3.2.2 Situação 2
Na Tabela 3 são apresentados os valores medidos internamente às edificações com
os equipamentos ligados em cada um dos pontos medidos. Analisando todos os pontos
individualmente, não atenderam aos níveis considerados aceitáveis para a finalidade do
ambiente,

sendo considerado

uma condição

de desconforto pelo

usuário,

sem

necessariamente implicar em danos à saúde:
•

os pontos 3 e 4 do quarto da edificação 3;

•

os pontos 1 e 2 da suíte 1, os pontos 2 a 5 do quarto e o ponto 4 da suíte 2, todos da
edificação 4.

Os demais pontos atenderam os níveis recomendados para a condição de aceitáveis
para a finalidade dos ambientes. Apenas na edificação 2 foi atendida a condição de conforto
em todos os pontos analisados.

Tabela 3 – Resultados das medições no ambiente interno – situação 2
Equipamento ligado (Ruído
ambiente + ruído gerado
pelo equipamento)
LAeq (dB)
NC

Local

Critérios

Edificação 1
(quarto)

Ponto 1
Ponto 2
Ponto 3*
Ponto 4*
Ponto 5

42
42
40
41
41

36
36
34
34
35

LAeq (dB)
AC
AC
AC
AC
AC

NC
AC
AC
AC
AC
AC

Edificação 2 (sala)

Ponto 1*
Ponto 2
Ponto 3
Ponto 4*
Ponto 5

40
39
40
40
40

34
33
34
34
34

A
A
A
A
A

A
A
A
A
A

Edificação 3 (suíte)

Ponto 1
Ponto 2*
Ponto 3
Ponto 4*
Ponto 5
Ponto 6

44
42
43
41
42
42

38
36
37
35
37
36

AC
AC
AC
AC
AC
AC

AC
AC
AC
AC
AC
AC

Edificação 3
(quarto)

Ponto 1
Ponto 2*
Ponto 3*
Ponto 4
Ponto 5

44
43
46
46
44

37
37
38
40
38

AC
AC
NA
NA
AC

AC
AC
AC
AC
AC
Continua
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continuação
Equipamento ligado (Ruído
ambiente + ruído gerado
pelo equipamento)
LAeq (dB)
NC

Local

Critérios

40
41
39
39
39

LAeq (dB)
NA
NA
AC
AC
AC

NC
AC
NA
AC
AC
AC

45
46
46
47
48

40
41
41
41
42

AC
NA
NA
NA
NA

AC
NA
NA
NA
NA

45
45
45
46
45

38
40
39
40
40

AC
AC
AC
NA
AC

AC
AC
AC
AC
AC

AC
39
32
AC
41
37
Edificação 5
AC
39
34
(quarto)
AC
39
34
AC
39
31
* Pontos de maior tempo de permanência do usuário dentro do ambiente
A – atende
NA – não atende
AC – aceitável
Fonte: Elaborado pela autora

AC
AC
AC
AC
AC

Edificação 4 (suíte
1)

Ponto 1
Ponto 2
Ponto 3*
Ponto 4
Ponto 5*

46
47
44
45
45

Edificação 4
(quarto)

Ponto 1
Ponto 2
Ponto 3
Ponto 4*
Ponto 5

Edificação 4 (suíte
2)

Ponto 1
Ponto 2
Ponto 3
Ponto 4*
Ponto 5
Ponto 1
Ponto 2
Ponto 3
Ponto 4
Ponto 5*

5.3.3 4° Projeto de Revisão ABNT NBR 10152
Os níveis de pressão sonora ponderado medidos foram comparados com os níveiscritério para a finalidade de cada ambiente em duas situações, conforme mencionado no
capítulo anterior utilizando o método detalhado.

5.3.3.1 Situação 1
Na Tabela 4 são apresentados os níveis de pressão sonora: equivalente (LAeq), máximo
(LASmax) e espectral (LNC), representativos, além do tempo de reverberação médio de cada
ambiente. Os parâmetros medidos foram comparados com os níveis-critério estabelecidos no
4° Projeto de Revisão ABNT NBR 10152.
Dos ambientes analisados, a sala de estar da edificação 2 não atingiu o valor
considerado adequado para LASmax. Com LASmax de 49 dB, o nível de ruído é considerado
tolerável para sala de estar. Na suíte e no quarto da edificação 3, todos os parâmetros não
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atingiram os valores limite considerados adequados, ou mesmo os valores onde se pode
considerar o nível de ruído tolerável para quartos.
O tempo de reverberação (T60) foi medido, a fim de confirmar a condição T60 = 0,5
segundos, considerada condição normal de uso, excluindo-se assim, a necessidade de
correção dos valores medidos para o nível de pressão sonora. Esta condição pode ser
considerada atendida para os três equipamentos analisados.

Tabela 4 – Resultados das medições no ambiente interno – situação 1

Local
Edificação 2 (sala de estar)
Edificação 3 (suíte)
Edificação 3 (quarto)
A – atende
NA – não atende
T - tolerável
Fonte: Elaborado pela autora

Equipamento ligado (Ruído ambiente + ruído
gerado pelo equipamento)
T60
LASmax
LAeq (dB)
LNC (dB)
(médio)
(dB)
0,47
49
40
34
0,49
46
42
36
0,48
52
45
39

Critério
LAeq
(dB)
A
NA
NA

LNC
(dB)
A
NA
NA

LASmax
(dB)
T
NA
NA

5.3.3.2 Situação 2
Analisando os pontos de medição individualmente (Tabela 5) e utilizando o método
detalhado, na edificação 2 os pontos 1 e 5 não atendem o nível-critério considerado adequado
para LASmax, porém o nível de ruído atende a condição de tolerável para a finalidade do
ambiente. Os outros dois parâmetros são atendidos.
Nos dois ambientes analisados edificação 3, o parâmetro LAeq não foi atendido em
nenhum dos pontos de medição, tanto para a condição de nível de ruído adequado quanto
para nível de ruído tolerável. O parâmetro LNC foi considerado tolerável apenas no ponto 4 da
suíte . O parâmetro LASmax para a condição de nível de ruído adequado não foi atendido em
nenhum dos pontos analisados, sendo considerado tolerável nos pontos 1, 2, 4, 5 e 6 da suíte
e nos pontos 3 e 4 do quarto. Os demais pontos não atenderam nenhum dos critérios.
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Tabela 5 – Resultados das medições no ambiente interno – situação 2
Equipamento ligado (Ruído
ambiente + ruído gerado pelo
equipamento)
LAeq (dB) LNC (dB) LASmax (dB)

Local

Critério
LAeq (dB)

LNC (dB)

LASmax (dB)

Edificação 2 (sala
de estar)

Ponto 1*
Ponto 2
Ponto 3
Ponto 4*
Ponto 5

40
39
40
40
40

34
33
34
34
34

47
42
44
43
49

A
A
A
A
A

A
A
A
A
A

T
A
A
A
T

Edificação 3 (suíte)

Ponto 1
Ponto 2*
Ponto 3
Ponto 4*
Ponto 5
Ponto 6

44
42
43
41
42
42

38
36
37
35
37
36

44
43
46
42
43
45

NA
NA
NA
NA
NA
NA

NA
NA
NA
T
NA
NA

T
T
NA
T
T
T

NA
NA
NA
NA
NA

NA
NA
NA
NA
NA

NA
NA
T
T
NA

Ponto 1
44
37
48
Ponto 2*
43
37
52
Edificação 3
Ponto 3*
46
38
45
(quarto)
Ponto 4
46
40
45
Ponto 5
44
38
47
* Pontos de maior tempo de permanência do usuário dentro do ambiente
A – atende
NA – não atende
T - tolerável
Fonte: Elaborado pela autora

5.4 Avaliação pelas curvas RC Mark II
Na avaliação pelas curvas RC Mark II foi analisada a percepção de conforto dos
usuários através da comparação de parâmetros objetivos. Foram consideradas duas
situações: o valor global medidos dentro do ambiente e os valores registrados em cada ponto
analisado.

5.4.1 Situação 1
Nas figuras de 40 a 47 são apresentadas as análises realizadas pelas curvas RC Mark
II para todos os equipamentos, considerando os valores globais medidos dentro de cada
ambiente.
Nestas análises foram encontradas três condições distintas:
•

Nos quartos das edificações 1 e 4; na sala de estar da edificação 2; na suíte da
edificação 3 e na suíte 2 da edificação, o QAI ficou acima de 10 dB. Em todas estes
casos, o ambiente provavelmente é desagradável para o usuário;
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•

No quarto da edificação 3 e na suíte 1 da edificação 4 o QAI foi de 8 dB. Nestes casos
a aceitação do conforto pelo usuário é questionável;

•

Para o quarto da edificação 5 o QAI foi de 5 dB. O valor do QAI calculado está no limite
da faixa onde pode-se considerar que a condição de conforto é aceitável pelo usuário.

Outra observação a ser feita, são quanto aos equipamentos da edificação 4. Os
equipamentos instalados nas suítes estão no limite inferior da região onde a vibração começa
a ser percebida, enquanto que no equipamento do quarto, esta percepção aumenta.

Figura 40 – Avaliação pelas curvas RC Mark II para a edificação 1 (quarto) – situação 1

Faixa Central (Hz)

Leq (dB)

16

44,6

31,5

44,6

63

44,6

125

39,7

250

42,4

500

40,1

1000

35,6

2000

29,2

4000

24,2

RC Mark II:
LF
MF
HF
QAI

RC 35 (HF)

Desvios Espectrais
-13
-3
0
13

Avaliação:

Fonte: Elaborado pela autora

Curva RC

Desagradável

35
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Figura 41 – Avaliação pelas curvas RC Mark II para a edificação 2 (sala de estar) – situação 1
Faixa Central (Hz)
16
31,5
63
125
250
500
1000
2000
4000

RC Mark II:
LF
MF
HF
QAI

Leq (dB)
38,8
38,8

Curva RC

38,8
38,2
38,4
38,5
35,4
30,1
21,2

35

RC 35 (HF)

Desvios Espectrais
-13
-4
0
13

Avaliação:

Desagradável

Fonte: Elaborado pela autora

Figura 42 – Avaliação pelas curvas RC Mark II para a edificação 3 (suíte) – situação 1

Faixa Central (Hz)

Leq (dB)

16

47,0

31,5

47,0

63

47,0

125

40,4

250

41,4

500

41,7

1000

37,1

2000

31,5

4000

25,5

RC Mark II:
LF
MF
HF
QAI

RC 37 (HF)

Desvios Espectrais
-12
-3
0
12

Avaliação:

Fonte: Elaborado pela autora

Curva RC

Desagradável

37
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Figura 43 – Avaliação pelas curvas RC Mark II para a edificação 3 (quarto) – situação 1

Faixa Central (Hz)

Leq (dB)

16

56,2

31,5

56,2

63

56,2

125

45,2

250

47,0

500

44,2

1000

39,6

2000

34,8

4000

29,8

RC Mark II:
LF
MF
HF
QAI

Curva RC

40

RC 40 (HF)

Desvios Espectrais
-6
-3
0
6

Avaliação:

Marginal

Fonte: Elaborado pela autora

Figura 44 – Avaliação pelas curvas RC Mark II para a edificação 4 (suíte 1) – situação 1

Faixa Central (Hz)

Leq (dB)

16

56,6

31,5

56,6

63

56,6

125

45,8

250

45,2

500

42,7

1000

41,3

2000

35,8

4000

26,7

RC Mark II:
LF
MF
HF
QAI

Fonte: Elaborado pela autora

RC 40 (HF)

Desvios Espectrais
-6
-5
0
6

Avaliação:

Curva RC

Marginal

40
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Figura 45 – Avaliação pelas curvas RC Mark II para a edificação 4 (quarto) – situação 1
Faixa Central (Hz)

Leq (dB)

16

48,1

31,5

48,1

63

48,1

125

44,0

250

44,8

500

43,6

1000

42,5

2000

38,1

4000

31,9

RC Mark II:
LF
MF
HF
QAI

Curva RC

41

RC 41 (HF)

Desvios Espectrais
-16
-6
1
17

Avaliação:

Desagradável

Fonte: Elaborado pela autora

Figura 46 – Avaliação pelas curvas RC Mark II para a edificação 4 (suíte 2) – situação 1
Faixa Central (Hz)

Leq (dB)

16

51,3

31,5

51,3

63

51,3

125

42,9

250

44,8

500

43,5

1000

40,9

2000

35,3

4000

27,0

RC Mark II:
LF
MF
HF
QAI

RC 40 (HF)

Desvios Espectrais
-11
-4
0
11

Avaliação:

Fonte: Elaborado pela autora

Curva RC

Desagradável

40
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Figura 47 – Avaliação pelas curvas RC Mark II para a edificação 5 (quarto) – situação 1
Faixa Central (Hz)

Leq (dB)

16

53,2

31,5

53,2

63

53,2

125

48,5

250

44,7

500

35,1

1000

30,8

2000

26,5

4000

21,2

RC Mark II:
LF
MF
HF
QAI

Curva RC

31

RC 31 (N)

Desvios Espectrais
0
2
0
3

Avaliação:

Aceitável

Fonte: Elaborado pela autora

5.2.2 Situação 2
Analisando os pontos de medição individualmente (Tabela 6), a dispersão dos dados
obtidos ficam evidentes. Podemos verificar que dentro de um mesmo ambiente, o usuário
pode ter percepções diferentes de conforto.
Dos oito equipamentos avaliados, apenas no quarto da edificação 4 todos os pontos
apresentam a mesma avaliação, onde o ambiente provavelmente está desagradável para o
usuário. Enquanto que na suíte 1, também da edificação 4, três situações diferentes são
encontradas dentro do mesmo ambiente: aceitável, marginal e desagradável.
Sete equipamentos apresentam componentes de ruído de alta frequência. Apenas o
equipamento da edificação 5 apresenta componentes de ruído de média frequência.
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Tabela 6 – Resultados das medições no ambiente interno – situação 2
Equipamento ligado (Ruído ambiente +
ruído gerado pelo equipamento)
Avaliação
RC Mark II
QAI

Local

Edificação 1
(quarto)

Ponto 1
Ponto 2
Ponto 3*
Ponto 4*
Ponto 5

RC 35 HF
RC 36 HF
RC 33 HF
RC 35 HF
RC 35 HF

9
16
11
15
21

Marginal
Desagradável
Desagradável
Desagradável
Desagradável

Edificação 2 (sala)

Ponto 1*
Ponto 2
Ponto 3
Ponto 4*
Ponto 5

RC 35 HF
RC 34 HF
RC 34 HF
RC 35 HF
RC 35 HF

16
9
14
15
18

Desagradável
Marginal
Desagradável
Desagradável
Desagradável

Edificação 3 (suíte)

Ponto 1
Ponto 2*
Ponto 3
Ponto 4*
Ponto 5
Ponto 6

RC 39 HF
RC 36 HF
RC 37 HF
RC 35 HF
RC 37 HF
RC 37 HF

19
16
10
6
14
8

Desagradável
Desagradável
Marginal
Marginal
Desagradável
Marginal

Edificação 3
(quarto)

Ponto 1
Ponto 2*
Ponto 3*
Ponto 4
Ponto 5

RC 38 HF
RC 38 N
RC 39 HF
RC 40 N
RC 39 HF

6
4
9
4
7

Marginal
Aceitável
Marginal
Aceitável
Marginal

Edificação 4 (suíte
1)

Ponto 1
Ponto 2
Ponto 3*
Ponto 4
Ponto 5*

RC 40 HF
RC 41 HF
RC 39 HF
RC 40 N
RC 40 HF

9
6
18
4
6

Marginal
Marginal
Desagradável
Aceitável
Marginal

Edificação 4
(quarto)

Ponto 1
Ponto 2
Ponto 3
Ponto 4*
Ponto 5

RC 40 HF
RC 41 HF
RC 41 HF
RC 42 HF
RC 43 HF

11
13
25
15
19

Desagradável
Desagradável
Desagradável
Desagradável
Desagradável

Edificação 4 (suíte
2)

Ponto 1
Ponto 2
Ponto 3
Ponto 4*
Ponto 5

RC 39 HF
RC 40 HF
RC 39 HF
RC 40 HF
RC 40 HF

5
18
13
12
15

Marginal
Desagradável
Desagradável
Desagradável
Desagradável

Edificação 5
(quarto)

Ponto 1
Ponto 2
Ponto 3
Ponto 4
Ponto 5*

RC 32 N
RC 31 N
RC 30 MF
RC 29 MF
RC 31 N

1
3
5
6
2

Aceitável
Aceitável
Marginal
Marginal
Aceitável

* Pontos de maior tempo de permanência do usuário dentro do ambiente
Fonte: Elaborado pela autora
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5.5 Compilação dos resultados obtidos em campo
Na tabela 7 é apresentado um resumo das informações levantadas sobre os
equipamentos

analisados

neste

trabalho.

Foram

analisados

oito

equipamentos

comercializados no mercado nacional.
Da análise dos equipamentos estudados através das normas em vigor, destaca-se:
•

O ruído produzido pela condensadora, medido a distância de 1,5 a 2,0 metros,
ultrapassou o limite permitido em cinco dos oito equipamentos avaliados. Apenas os
equipamentos instalados na sala de estar da edificação 2 e o instalado no quarto da
edificação 3 ficaram abaixo do nível-critério e o instalado na suíte da edificação 3 ficou
no valor limite;

•

O ruído produzido pela evaporadora quando analisado através do nível sonoro global
representativo do ambiente (LAeq), apenas o equipamento instalado no quarto da
edificação 4 ultrapassou o limite considerado aceitável para a finalidade do ambiente
analisado. Três atingiram o valor limite (quarto da edificação 1, suíte da edificação 3 e
quarto da edificação 5) e três ficaram dentro da faixa de valores aceitáveis (quarto da
edificação 3 e suítes 1 e 2 da edificação 4), mas apenas um equipamento atingiu o
limite considerado para conforto para a finalidade do ambiente (sala de estar da
edificação 2);

•

O ruído produzido pela evaporadora quando analisado através do nível NC
representativo de um ambiente (LNC), apenas um equipamento ultrapassou o limite
considerado aceitável para a finalidade do ambiente analisado (quarto). Dois atingiram
o valor limite considerado aceitável e quatro ficaram dentro da faixa de valores, mas
apenas um equipamento ficou abaixo do limite considerado para conforto para a
finalidade do ambiente (sala de estar);

•

Dos oito equipamentos analisados, pode-se afirmar que apenas três atendem aos
níveis-critério estabelecidos nas normas atualmente em vigor, sendo que apenas um
não atingiu o limite para a finalidade de uso (ruído interno) e ruído externo. Os outros
dois equipamentos não atingiram apenas o nível-critério para ruído externo. Não é
possível afirmar que o equipamento da edificação 5 não atende ao nível-critério,
porque não foi avaliado o ruído ambiente para avaliar o acréscimo de nível devido à
condensadora.

A partir da análise dos equipamentos estudados através do 4° Projeto de revisão da
ABNT NBR 10152, destaca-se:
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•

Que o ruído produzido pela evaporadora quando analisado através do nível sonoro
global representativo de um ambiente (LAeq), apenas um equipamento atinge o limite
permitido e os outros dois não atendem ao nível adotado para a finalidade do
ambiente;

•

Que o ruído produzido pela evaporadora quando analisado através do nível NC
representativo de um ambiente (LNC) e com os valores de referência, apenas um
atinge o limite permitido (sala de estar da edificação 2) e os dois equipamentos
instalados na edificação 3 não atendem ao nível adotado para a finalidade do
ambiente;

•

O ruído produzido pela evaporadora quando analisado através do nível sonoro global
máximo representativo de um ambiente (LASmax) e os valores de referência, apenas um
atinge o limite considerado tolerável e não o nível considerado adequado (sala de estar
da edificação 2) e os dois equipamentos instalados na edificação 3 não atendem ao
nível adotado para a finalidade do ambiente;

•

Dos três equipamentos analisados, pode-se afirmar que apenas um atende aos níveiscritério nas normas atualmente em vigor (sala de estar da edificação 2), tanto para
ruído interno e quanto para ruído externo. Os outros dois equipamentos instalados na
edificação 3 não atingiram os níveis-critério tanto para ruído interno quanto para ruído
externo.

A partir da análise dos equipamentos estudados a partir das curvas RC Mark II,
destaca-se:
•

Não foram analisadas as curvas RC com a finalidade de uso de cada ambiente, e sim
a distribuição da energia sonora ao longo do espectro e satisfação dos usuários
usando o QAI;

•

Apenas o equipamento instalado no quarto da edificação 5 apresentou espectro neutro
e a avaliação de satisfação do usuário através do QAI foi considerada aceitável;

•

Os equipamentos instalados no quarto da edificação 3 e na suíte 1 da edificação 4
apresentaram avaliação de satisfação do usuário através do QAI com perturbação
perceptível, porém marginal. Quanto ao espectro, o ruído foi predominante nas altas
frequências;

•

Nos demais equipamentos, a satisfação do usuário pode ser considerada
desagradável, devido a componentes de alta frequência.
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Tabela 7 – Levantamentos de campo

Local de
instalação

Edificação 1
(quarto)

Equipamento

Consul 12000
BTUs

Komeco
Maxime 9000
BTUs
Komeco
Edificação 3
Lothus 9000
(suíte)
BTUs –
quente/frio
Komeco
Edificação 3
Lothus 9000
(quarto)
BTUs –
quente/frio
Consul 12000
Edificação 4
BTUs –
(suíte 1)
quente/frio
Consul 9000
Edificação 4
BTUs –
(quarto)
quente/frio
Consul 9000
Edificação 4
BTUs –
(suíte 2)
quente/frio
Eletrolux
Edificação 5
9000 BTUs –
(quarto)
frio
Fonte: elaborado pela autora
Edificação 2
(sala)

Parâmetros avaliados
4 ° Projeto de
ABNT NBR
Revisão ABNT NBR
RC Mark II
10152
10152
LAeq
LAeq LNC LASmax
RC
NC
QAI
Avaliação
(dB)
(dB) (dB)
(dB)
completa

Instalação
realizada por
Empresa
especializada

Manutenção
periódica

3 anos

Sim

Foi realizada uma
manutenção
na
compra da casa
pelo
atual
proprietário

57

41

35

2 anos

Sim

Não

53

40

34

40

34

2 anos

Sim

Não

55

42

36

42

2 anos

Sim

Não

53

45

39

45

2 anos

Sim

Não

57

45

2 anos

Sim

Não

63

2 anos

Sim

Não

5 anos

Sim

Não

Tempo
aproximado de
instalação

ABNT
NBR
10151

RC 35 HF

13

Desagradável

49

RC 35 HF

13

Desagradável

36

46

RC 37 HF

12

Desagradável

39

52

RC 40 HF

6

Marginal

40

RC 40 HF

6

Marginal

46

41

RC 41 HF

17

Desagradável

58

45

40

RC 40 HF

11

Desagradável

58

40

34

RC 31 N

3

Aceitável
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6 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

O presente estudo teve como objetivo a caracterização do ruído produzido por
equipamentos de ar condicionado tipo “mini-split” em residências unifamiliares através de
parâmetros objetivos. Foram aplicados três métodos para avaliação: o descritor global nível
de pressão sonora ponderado A (LAeq) e duas curvas de incomodidade (NC e RC Mark II) que
consideram a forma do espectro, sendo utilizadas para a avalição da qualidade do ruído.
Ressalta-se

que

os

equipamentos

avaliados,

não

são

representativos

estatisticamente para toma-los como referência, mas evidencia a necessidade da elaboração
de projetos para instalação mesmo os “mini-splits” sendo equipamentos de pequeno porte.
Sobre a caracterização do ruído de condicionadores de ar tipo “mini-split” em campo,
apresentam-se as devidas conclusões.
Dos métodos utilizados:
•

os níveis representativos são indicativos para análise de níveis adequados para uso,
o ambiente e enquadramento regulamentar, porém para análise de conforto do usuário
estes níveis não se mostraram eficientes. Isso fica evidenciado quando foram
analisados os pontos de medição individualmente, recomenda-se uma maior atenção
para os pontos de maior tempo de permanência dos usuários;

•

os métodos propostos no 4° Projeto de Revisão da ABNT NBR 10152 são mais
adequados para análise de ruídos com ocorrências de som tonal ou sons
predominantes nas bandas de frequências sonoras inferiores a 250 Hz;

•

o método RC Mark II apresenta-se mais adequado quando se pretende privilegiar
condições satisfatórias de comunicação oral e de qualidade sonora no mínimo
aceitáveis;

•

através das avaliações realizadas, permite-se concluir que a análise de situações
particulares de incomodidade ou perturbação em espaços ocupados

por

equipamentos de ar condicionado deverá utilizar um método que verifique o nível e a
composição espectral do ruído e que inclua a análise de baixa frequência.

Da avaliação do ruído externo, destaca-se:
•

a capacidade de refrigeração não influencia diretamente nos níveis de ruído
produzidos pelos equipamentos. Dos equipamentos avaliados com a mesma
capacidade, nenhuma condensadora apresentou o mesmo nível de ruído;

•

não se recomenda a instalação das condensadoras a uma distância menor que 1,50
metro do limite do terreno ou nas paredes da edificação em questão, sem a adoção
de soluções de projeto para atenuar o ruído gerado pelas mesmas;
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•

os modelos habitualmente adotados para fixação das condensadoras (mão francesa
metálica parafusadas e amortecedores de borracha) não se mostraram eficientes.

Da avaliação do ruído interno, destaca-se:
•

equipamentos de mesma marca, modelo e capacidade de refrigeração, instalados em
ambientes com diferentes configurações (disposição do mobiliário, materiais de
revestimento e ornamento) e volumes, apresentam níveis de pressão sonora
equivalente diferentes (variando entre 40 e 45 dB) e distribuição de energia sonora ao
longo do espectro igualmente diferentes (variação entre 34 e 39 dB). Essas variações
são suficientes para mudar o enquadramento regulamentar do ruído, passando de
aceitável a não aceitável;

•

diferentes pontos dentro de um mesmo ambiente podem apresentar níveis sonoros e
distribuição de energia

sonora ao longo do espectro diferentes, assim como a

percepção de conforto pelo usuário, devido à distribuição heterogênea de mobiliário e
consequente diferente absorção sonora ao longo do ambiente. A percepção do usuário
pode passar de aceitável a desagradável a uma distância de 2 metros dentro do
mesmo ambiente, quando analisado através do método RC Mark II;
•

mesmo atendendo aos níveis-critério regulamentares, o ruído produzido pelos
condicionadores de ar, podem provocar situação de desconforto no usuário. Esta
condição é verificada no equipamento instalado na edificação 2, onde mesmo estando
com nível de ruído abaixo do nível mínimo recomendado (40 dB), pode ser
considerado desagradável para o usuário através da análise segundo o método RC
Mark II onde o QAI = 13.
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APÊNDICE A – Ficha utilizada para fazer o levantamento de dados

