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“Acoustics is a most fascinating subject. Music, architecture, engineering,
science, drama, medicine, psychology, and linguistics all seek from it answer to
basic questions in their fields.”
Leo Beranek

RESUMO

Edifícios de escritório são, em muitos casos, construídos em locais expostos a
intensos níveis de ruído. As atividades de projeto e consultoria em acústica em
geral são contratadas em etapas nas quais diversas decisões projetuais já
foram tomadas por parte da arquitetura. No caso de fachadas, após estas
definições, em geral resta a definição de vidros de alto desempenho para que
se possam atingir os níveis de ruído adequados ao conforto no interior da
edificação. Durante o processo de especificação dos materiais de fachada, os
especialistas em acústica contam com algumas ferramentas que auxiliam a
predizer o desempenho de fachadas em vidro. Contudo, estas ferramentas
apresentam limitações e o resultado em campo pode se apresentar muito
diferente do que foi especificado. Este trabalho visa, portanto, avaliar a eficácia
das ferramentas disponíveis em etapa de projeto para a especificação do
desempenho acústico de vidros de fachada para edificações corporativas. Para
isto é apresentada uma edificação existente como estudo de caso, na qual
foram elaborados ensaio em campo e simulações acústicas computacionais
para isolamento acústico de vidros. O ensaio em campo teve por finalidade
verificar se o sistema adotado nas fachadas atende às demandas de projeto,
comparando seu desempenho em campo com o que foi previsto projeto,
através dos dados de ensaio em laboratório e simulações em software de
isolamento acústico.

Palavras-chave: Desempenho acústico de fachadas; Isolamento acústico de
vidros; Edificações corporativas; Simulação computacional; Ensaio em campo.

ABSTRACT

Analysis of the effectiveness of design tools to estimate the acoustic
performance of glass facades in corporate buildings

Corporate buildings are frequently settled in places exposed to intense noise
levels. In general, acoustical consulting activities are hired when several project
decisions had been made by the architecture team. Regarding facades, for
example, once these decisions are settled down, for turning into possible
attending to the appropriate noise levels, according to the comfort criteria at the
inside of the building, it is generally remained the setting of high-performance
glass. During the processes of facades material specification, the acoustic
specialists can count on some tools to assisting and predict the performance of
glass. However, these tools present some limitations and the field results might
present themselves quite different from what had been specified previously.
This work aims to evaluate the tools effectiveness in the design phase of glass
panes acoustic performance in corporate buildings. Due to it, an existing
building is presented as a case study, in which field tests and computational
acoustic simulations had been performed for acoustic glass isolation. A survey
to collect the data of glass isolation provided by suppliers had been carried out.
The field test aimed to check if the adopted facade system attends to project
demands, comparing its field performance to what had been foreseeing in the
design phase, through the lab tests and acoustic isolation software simulation.
Keywords: Facades acoustical performance; Sound isolation of glass;
Corporate buildings; Sound isolation simulation; Isolation measurements; Field
measurements.
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1 INTRODUÇÃO
A urbanização e a crescente densidade urbana são responsáveis por
diversos tipos de poluição, dentre eles, a sonora. Vista como uma das principais
causas de desconforto em ambientes de trabalho, suas características
extremamente instáveis dificultam a avaliação de impacto no projeto de
edificações coorporativas.
Cada contexto urbano apresenta suas próprias características acústicas,
que se modificam através do tempo. Os edifícios respondem de maneiras
diferentes aos eventos sonoros, de acordo com sua localização, geometria e
materialidade.

Estas características afetam diretamente o nível de conforto

interno dos ambientes.
Diversos estudos científicos têm provado que a interferência do ruído em
ambientes corporativos pode prejudicar a comunicação oral, a cognição, a leitura,
o foco, a resolução de problemas e a memória, provocando sintomas de stress,
queda de produtividade, irritabilidade e cefaleia (BERGLUND; LINDVALL, 1995;
NAGEM, 2004; PAZ et al., 2005; MAIA; BERTOLI, 1998).
A presente tendência arquitetônica para as edificações corporativas visa
cada vez mais à transparência de elementos, através do intenso uso de peles de
vidro (structural glazing), perfis estruturais esbeltos e leveza estética dos materiais
utilizados. Isto tem propiciado o uso de vedações leves nas fachadas, sendo que,
estas vedações necessitam ser especificadas e executadas cuidadosamente para
atender ao requisito de isolamento acústico.
O conforto acústico está incluso em um grupo de aspectos que somente é
percebido após a ocupação dos espaços pelos usuários finais. As estratégias
para isolamento acústico podem não ser intuitivas para a maioria dos profissionais
envolvidos no projeto de edificações. Portanto, se faz necessária a presença de
um consultor especializado em acústica desde as etapas iniciais do processo.
As atividades de consultoria em acústica em diversos casos são iniciadas
em etapas nas quais diversas características do edifício já estão definidas e
aprovadas perante as legislações municipais. Desta forma, as soluções de projeto
para melhor desempenho acústico de fachadas ficam praticamente restritas à
escolha dos vidros e componentes de caixilharia.
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No entanto, as alterações na tipologia de vidros e perfis de caixilho para o
atendimento aos requisitos de isolamento acústico podem levar ao impacto direto
nos custos e na solicitação da estrutura devido ao maior peso do sistema.
Para a especificação dos vidros de fachada, os consultores em acústica se
utilizam de algumas ferramentas que auxiliam a estimar o desempenho do
sistema. Esta estimativa pode ser elaborada através de:
1.

Dados obtidos através de ensaio de isolamento acústico feito em

laboratórios acreditados e disponibilizados por empresas fornecedoras de vidros.
2.

Softwares de cálculo de isolamento acústico.

Estas ferramentas podem ser bastante limitadas, já que fornecem apenas o
desempenho de um determinado painel de vidro, com as características físicas
semelhantes ao vidro a ser utilizado em projeto.

Em geral, não são

disponibilizados resultados medidos em campo ou laboratório para sistemas de
fachada completos, compostos por vidros e caixilhos.
Estudos científicos foram elaborados ao longo das últimas décadas a
respeito de desempenho acústico de vidros, as diferentes possibilidades de
laminação e composição de vidros insulados para se obter melhores resultados.
Contudo, ainda hoje, nota-se expressiva ausência de dados referentes a ensaios
feitos em sistemas completos do tipo pele de vidro, composto por vidros fixados
no sistema de caixilhos. (MARSH, 1971; QUIRT, 1980; SCHIMMELPENNINGH,
2008).
O método deste trabalho consiste em um estudo de caso elaborado através
de uma edificação corporativa existente, localizada em São Paulo/ SP e com a
fachada em pele de vidro. Para esta edificação foram utilizadas as ferramentas
disponíveis para a especificação de vidros e, para efeito de comparação, foi
elaborado um ensaio em campo de isolamento acústico da fachada.
O ensaio em campo visou verificar se os vidros especificados atenderam
às demandas de projeto e avaliar se os dados disponíveis em projeto são
suficientes para a correta especificação dos vidros de fachada.
Através do levantamento teórico e das conclusões retiradas do estudo de
caso, são apresentadas conclusões a respeito das possibilidades e limitações das
ferramentas utilizadas em projeto e a comparação com os resultados obtidos em
campo.
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Este trabalho está dividido em 8 capítulos. O capítulo 1 aborda a introdução
ao tema, mostrando a contextualização da pesquisa. O capítulo 2 contém os
objetivos deste estudo, os capítulos 3 e 4 expõem os conceitos teóricos
necessários para entendimento da pesquisa e do estudo de caso, através de
conceitos gerais e específicos de acústica, relacionados aos temas abordados. O
capítulo 5 mostra um breve panorama sobre o uso do vidro em edificações, o
capítulo 6 o método aplicado, composto por um estudo de caso. O capítulo 7
apresenta as conclusões retiradas do levantamento teórico e do estudo de caso.
Por fim, o capítulo 8 contêm as referências bibliográficas.
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2 OBJETIVO

Avaliar a eficácia das ferramentas disponíveis em etapa de projeto para a
especificação de vidros de fachada para edificações corporativas visando o seu
desempenho acústico.
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3 ARQUITETURA E O RUÍDO

3.1 Conforto acústico em edificações de escritórios

Segundo Kowaltowski et al. (1998), o conceito de conforto é definido como
“uma visão integrada de um conjunto de problemas e situações que antes eram
tratados de forma estanque e fragmentada por especialistas, os quais na maioria
das vezes não dialogavam entre si”. Esta visão foi modificada devido às
transformações no processo produtivo e incorporação de princípios relacionados
aos direitos do cidadão e do consumidor, assim como movimentos relacionados à
qualidade em edifícios.
O conforto acústico de um edifício está incluso no grupo de aspectos que
promovem o conforto ambiental, que por sua vez, é uma das características
arquitetônicas que mais influencia o bem-estar dos usuários (KOWALTOWSKI et
al., 2006). O conforto acústico na arquitetura tem relação direta com a
produtividade e a qualidade de vida, sendo que é no processo de projeto
arquitetônico que se deve atender os diferentes critérios de conforto para atingir a
melhor solução, segundo as exigências específicas de cada caso.
De acordo com a GSA Public Buildings Service (2011), o conforto acústico em
escritórios existe quando o espaço proporciona o suporte acústico necessário
para a interação, confidencialidade, e trabalho de concentração. Ou seja, nestes
ambientes cada usuário deve ser possibilitado a exercer diversas atividades sem
interferências e sem prejudicar a produtividade dos demais.
Segundo Batungbakal (2013), uma estratégia comum para promover o
conforto acústico em escritórios é a regra denominada por “A.B.C.”: 1. Absorver o
som, 2. Bloquear o som e 3. Cobrir ou mascarar. A absorção sonora envolve as
superfícies dos materiais em um ambiente fechado, bloquear o som consiste em
minimizar os caminhos de transmissão desde a fonte até o receptor. Finalmente,
o efeito de mascaramento ocorre quando, na audição simultânea de dois sons de
frequências distintas e próximas, um som de maior intensidade supera outro de
menor intensidade, tornando-o inaudível ou não inteligível.
De modo geral as edificações de escritórios são submetidas à influência das
fontes sonoras externas, além das que atuam internamente, originando os
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denominados ruídos aéreos e ruídos estruturais. O ruído aéreo se propaga
através do ar e o ruído estrutural através de vibrações que atingem os elementos
estruturais e de vedação da edificação.
O meio externo é composto por um conjunto de fontes sonoras que influencia
o desempenho interno se não existir isolamento adequado dos principais
componentes de fachada (KOWALTOWSKI et al., 1998). As fontes externas se
caracterizam pelo ruído de trânsito, passagem de aeronaves, equipamentos de
outros edifícios e obras no entorno, por exemplo.
As fontes internas de ruído geralmente são instalações de ar condicionado,
elétrica e hidráulica, elevadores, as atividades dos próprios usuários como
caminhar e falar. Internamente também devem ser observadas: a forma, as
dimensões e a absorção das superfícies interferem na inteligibilidade e
reverberação sonora (HILGE; NOCKE, 2014). Portanto, a avaliação da qualidade
acústica de uma edificação corporativa requer o levantamento das características
internas e externas citadas.

3.2 O ruído e sua influência na saúde e produtividade

A Organização Mundial da Saúde define um efeito prejudicial do ruído como
“uma mudança na morfologia e psicologia de um organismo que resulta em
redução da capacidade funcional que pode levar ao stress ou aumento da
suscetibilidade aos efeitos do meio ambiente”. Esta definição abrange tanto os
efeitos imediatos na saúde quanto os que surgem em longo prazo (BERGLUND;
LINDVALL, 1995). Entre os efeitos cognitivos, leitura, foco, resolução de
problemas e memória são os mais prejudicados. Stress, queda de produtividade,
dificuldade de concentração, irritabilidade, aceleração do ritmo cardíaco e cefaleia
também são recorrentes (NAGEM, 2004; BERGLUND; LINDVALL, 1995).
A extensão dos problemas relacionados ao ruído é grande, pois somente na
União Europeia, 40% da população é exposta a ruído de tráfego com nível de
pressão sonora excedendo 55 dB (A) durante o dia e 20% é exposta a níveis que
ultrapassam os 65 dB (A) (WHO, 1999). O nível equivalente de ruído de 65 dB (A)
é considerado o limiar para o conforto acústico, sendo que a contínua exposição a
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valores acima desse limite pode causar as diversas patologias supracitadas (PAZ
et al., 2005).
A norma ISO 1999:2013 “Acoustics - Estimation of noise-induced hearing
loss”, para o ruído ocupacional, define que a exposição ao ruído é caracterizada
pelo índice Leq (Nível de Pressão Sonora Equivalente Ponderado em A),
relacionando o tempo de exposição ao dano causado à audição humana.
Para ambientes corporativos onde os usuários são submetidos ao ruído por
longos períodos, os efeitos nocivos à saúde estão relacionados com a exposição
ao nível total de ruído, mais que a um tipo de fonte específica (BERGLUND;
LINDVALL, 1995).

3.3 Estratégias para mitigação do ruído e proteção passiva

Em cidades adensadas de países em desenvolvimento como o Brasil, o ruído
é principalmente gerado pelo trânsito, chegando a atingir níveis equivalentes de
75 a 80 dB (A), 24 horas por dia em vias mais movimentadas (BERGLUND;
LINDVALL, 1995). O ruído de trafego veicular é gerado principalmente por
acelerações e frenagens, características do fluxo, velocidade dos veículos,
porcentagem de veículos pesados, comportamento dos motoristas, forma urbana,
topografia e condições meteorológicas (GUEDES, 2005).
Neste caso o controle dos níveis sonoros está também relacionado ao
planejamento urbano e fatores como uso do solo, velocidade e disposição das
vias, localização de pontos de ônibus e fluxo de veículos. Este controle de
emissão sonora, associado ao planejamento urbano ainda é muito incipiente no
contexto brasileiro, visto que somente em 2012 que a Prefeitura Municipal de
Fortaleza/ CE apresentou a primeira Carta Acústica do Brasil. São Paulo, a maior
cidade do país, somente em 2016 aprovou a lei municipal 16499/16 que
estabelece o mapeamento sonoro da cidade a ser elaborado nos próximos 7
anos.
De maneira geral, as fontes sonoras geram ruído que é transmitido, levando à
exposição ao ruído e efeitos nocivos à saúde. As estratégias de gestão do ruído,
por parte do governo e soluções adotadas em projeto, apresentam ganhos
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significativos em termos de conforto e custos para os usuários e produtores
envolvidos. Tais estratégias apresentam custos e benefícios, como a mitigação,
além de promoverem mudanças comportamentais e de infraestrutura urbana,
reduzindo a exposição ao ruído, conforme a figura 1:

Figura 1: Estágios envolvidos no desenvolvimento de uma estratégia para
mitigação do ruído.

Fonte: BERGLUND; LINDVALL (1995).

Uma política consistente de mitigação de ruído deve conter diversos
procedimentos de controle que abrangem diversos setores da população e
escalas distintas, trabalhando com medidas legais, medidas de engenharia e
disseminação de conhecimento, conforme a figura 2. Esta lista relaciona as
medidas legais envolvidas nas estratégias de mitigação do ruído e fornece
exemplos a serem adotados.
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Figura 2: Medidas de gestão de ruído recomendadas.
Medidas Legais
Controle das emissões
sonoras

Exemplos
Normas para emissão sonora de veículos, equipamentos
de construção civil, áreas industriais, regulamentações
nacionais, Diretivas Européias.

Controle da transmissão
sonora

Regulamentações e medidas para barrar o som.

Controle da exposição ao
ruído

Normas que estabelecam limites de níveis de exposição,
monitoramento e modelagem do de propagação sonora,
regulamentações para situações complexas e limites de
ruído para atividades de lazer.

Limites de velocidade

Para áreas residenciais e hospitais.

Execução das
regulamentações
Requisitos mínimos para
propriedades acústicas de
edifícios
Medidas de Engenharia
Redução de emissão
pela modificação da fonte
Novas tecnologias para
motores
Redução da transmissão

Implementação de plano de baixo nível de ruído.
Códigos para isolação sonora dos sistemas da edificação.
Exemplos
Novas tipologias de pneus, pavimentação de baixo ruído,
modificações nos motores
Veiculos, aviões, máquinas para construção.
Enclausuramento de fontes, barreiras acústicas.

Orientação das
edificações

Projetar para usos silenciosos, usar os edificios como
barreira.
Limites de velocidade, orientação de fluxo através de
Gestão do tráfego
tecnologia.
Protetores auriculares, projeto de fachada, isolamento de
Proteção passiva
habitações.
Distancias mínimas entre àreas industriais, vias de alto
Implementação do
fluxo veicular e areas residenciais, estabelecer àreas
planejamento de uso do solo silenciosas, vias de desvio para alto fluxo, separação de
usos incompativeis.
Educação e informação

Exemplos

Elevar a consciencia da
população

Informar a população dos impactos do ruído na saúde,
adotar medidas coercivas, estabeler níveis de ruído, ouvir
queixas.

Monitorar e modelar
paisagens sonoras
Ter número de
especialistas em acústica o
suficiente para a demanda
Pesquisa e
desenvolvimento
Iniciar modificações de
comportamento

Publicação dos resultados.
Parceria com universidades.
Financiamento de gestão de informação de acordo com a
demanda de pesquisas científicas.
Reduzir velocidade na direção, reduzir buzinas e uso de
auto-falantes.

Fonte: Traduzido de Environment in the European Union apud BERGLUND; LINDVALL
(1995).

24

Considerando a proteção contra o ruído aéreo externo, os projetistas
focam no sistema de fachada para barrar a transmissão. Reduzir a transmissão
sonora através do sistema de fachada é um dos métodos para se alcançar os
níveis de ruído aceitáveis (BATUNGBAKAL, 2013). O conhecimento da
capacidade de isolamento dos materiais de construção permite que se
desenvolvam projetos eficazes para cada situação e local, compatibilizando as
demandas de conforto ambiental (PROCEL EDIFICA, 2011). Portanto é essencial
que o projeto considere também a melhor orientação, volumetria e disposição dos
ambientes, não contando apenas com o alto desempenho da envoltória externa.
É importante elaborar a fachada como um sistema integrado, pensando
em sua forma e nas interfaces entre a fachada e o restante da edificação. Podem
ser definidos os volumes salientes, recuos, varandas, tipo do parapeito, os
materiais de revestimento, etc. Esta técnica se difere da tradicionalmente utilizada
(substituição dos materiais por sistemas de maior desempenho) e, através de
alterações pequenas do projeto da fachada, é possível obter melhores resultados
sem comprometer o atendimento às demandas das demais disciplinas (BUSA;
SECCHI; BALDINI, 2009).
As fachadas lisas, ou seja, sem varandas ou protuberâncias, serão
completamente expostas ao ruído, enquanto que fachadas que possuem estes
elementos serão parcialmente protegidas por regiões de sombreamento acústico,
que são aumentadas conforme a altura do prédio aumenta.

Os elementos

volumétricos da fachada podem ser incorporados durante o projeto para que
tenham além da função acústica, a função estética, criando padrões e desenhos
de fachada mais interessantes (BUSA; SECCHI; BALDINI, 2009).
As faces da edificação podem ser atingidas de diferentes maneiras pelo
ruído urbano e funcionar como refletores sonoros perante o ruído de tráfego
veicular, como exemplificado nas figuras 3 e 4. É importante salientar que uma
parte da edificação pode se comportar como uma barreira acústica para as suas
áreas com critério acústico mais rigoroso, poderá refletir o ruído para outras
edificações vizinhas ou para seus próprios ambientes.
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Figura 3: Exemplo de fachada com áreas
de sombreamento acústico.

Figura 4: Exemplo de fachada
completamente exposta ao ruído.

Fonte: a autora (2016).

Fonte: a autora (2016).

Para este trabalho é estudada uma das medidas sugeridas, como a proteção
passiva por meio do projeto de fachada. Idealmente deve-se prevenir o
surgimento do ruído, mas na maioria dos casos é necessário lidar com contextos
já existentes.
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3.4 Critérios internos para conforto acústico
A ABNT NBR 10152-1987: “Níveis de ruído para conforto acústico”, que
está sendo revisada pela ABNT, dispõe sobre os níveis de ruído internos
máximos, adequados para diversos tipos de edificação. Para espaços
coorporativos os valores estão na tabela 1:
Tabela 1: Valores em dB (A) e curvas de Noise Criteria (NC) 1 para escritórios.

Ambiente
Salas de reunião
Salas

de

gerência,

salas

de

projetos

e

de

dB (A)

NC

30-40

25-35

35-45

30-40

administração
Fonte: NBR 10.152.

Os Níveis de pressão sonora correspondentes às curvas de avaliação de
ruído (NC) constam na tabela 2.
Tabela 2: Níveis de pressão sonora correspondentes às curvas de avaliação de ruído
(NC).

Curva

63 Hz

125 Hz

250 Hz

500 Hz

1 kHz

2 kHz

4 kHz

8 kHz

25

54

44

37

31

27

24

22

21

30

57

48

41

36

31

29

28

27

35

60

52

45

40

36

34

33

32

40

64

57

50

45

41

39

38

37

45

67

60

54

49

46

44

43

42

Fonte: NBR 10.152.
1

Curvas de Noise Criteria (NC): constituem um método de avaliação do ruído de fundo em
edifícios. Tem por finalidade produzir uma representação de valor único de um espectro sonoro.
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A avaliação acústica baseada em bandas de oitava é recomendada pela
ASHRAE, pois classificações em dB (A) não refletem contribuições indesejáveis e
excessivas de ruído em baixa frequência. Os níveis em dB (A) e dB (C) são
listados apenas como referencias aproximadas, onde dB (A) indica o nível relativo
de ruído ponderado que não enfatiza baixas frequências. Os níveis dB (C)
indicam a prevalência do ruído de baixa frequência (ASHRAE, 2011). Os critérios
estabelecidos pela ASHRAE estão apresentados na tabela 3.
Tabela 3: Guia de projeto para ruído de fundo relacionados a ar-condicionado em
ambientes internos.
Ambiente

dB (A)

dB (C)

NC

Escritórios executivos e privativos

35

60

30

Salas de conferência

35

60

30

Salas de teleconferência

30

55

25

Escritórios panorâmicos

45

65

40

Corredores e Lobbies

45

65

40

Fonte: ASHRAE (2011).

Algumas

organizações

como

exemplo,

a

U.S.

General

Services

Administration’s Facility Standard for the Public Building Services (GSA, 2011),
compuseram diferentes requisitos para a melhoria da qualidade acústica em
escritórios e medidas técnicas para mitigar a propagação sonora. Estas medidas
constam na tabela 4.
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Tabela 4: Requisitos de acústica para escritórios.

GSA – Requisitos de acústica
 Isolação sonora
 Máximo nível de Ruído de Fundo –
Sistemas de ventilação – Sistemas
Tópicos Gerais Abordados
de mascaramento
 Acústica de salas
 Privacidade de fala
Ruído de fundo: NC 40 (máximo)
Mascaramento sonoro eletrônico:
45 a 48 dB(A)
01. Escritórios panorâmicos –
Promover absorção com NRC 0.9
Privacidade de fala “normal”
(mínimo) em 100% do forro.
Promover absorção com NRC 0.80
(mínimo) em 25% das paredes.
Ruído de fundo: NC 35 (máximo)
Redução sonora mínima de
partições:
NIC2 35 (com mascaramento)
02. Escritórios privados –
NIC 40 (sem mascaramento)
privacidade de fala “normal”
Mascaramento sonoro eletrônico:
40 a 42 dB(A)
Promover absorção com NRC 0.80
(mínimo) em 25% das paredes.
Ruído de fundo: NC 30 (máximo)
Redução sonora mínima de
03. Escritórios privados –
partições:
privacidade de fala
NIC 45 (mínimo)
“confidencial”
Promover absorção com NRC 0.80
(mínimo) em 25% das paredes.
Ruído de fundo: NC 20 (máximo)
Isolação sonora mínima: NIC 53
Promover absorção com NRC 0.80
04. Salas para teleconferência
(mínimo) em 50% do forro e em 25%
das paredes.
Tempo de reverberação ótimo: 0,5s.
Ruído de fundo: NC 25 (máximo)
Isolação sonora mínima: NIC 48
Promover absorção com NRC 0.80
05. Salas de reunião e treinamento
(mínimo) em 50% do forro e em 25%
das paredes.
Tempo de reverberação ótimo: 0,6s.
Fonte: adaptado de GSA (2011).
2

Noise Insulation Class (NIC): número único de classificação do grau de privacidade de fala
alcançado através da utilização de forro e revestimento acústico em escritórios Open Plan.
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4 ACÚSTICA: CONCEITOS FÍSICOS FUNDAMENTAIS

Neste

capítulo

serão

apresentados

os

conceitos

físicos

básicos

relacionados à propagação sonora, isolamento acústico e transmissão de ruído
aéreo em sistema de fachada em vidro.

4.1 Nível de Pressão Sonora (Lp)
O nível de pressão sonora (Lp) é uma medida logarítmica da pressão
efetiva de um som relativamente a um valor de referência e é dado pela
expressão:
𝐏

𝐋𝐩= 𝟐𝟎 𝐥𝐨𝐠(𝐏 )
𝟎

(Equação 1)

onde P = valor eficaz da Pressão em Pascals e P0 = pressão sonora de
referência (20 µPa)
A gama de pressões sonoras que o ouvido humano detecta é abrangente,
sendo o mínimo de pressão que uma pessoa jovem e saudável escuta é
aproximadamente 20 x 10-6 Pa e o limiar da dor está em torno de 60 Pa
(HANSEN, 2001).
A escala linear requer 1013 divisões de unidade para abranger os limiares
da audição. Por isso, a escala logarítmica foi adotada por ser mais adequada
para melhor corresponder à resposta subjetiva.

Então, foi adotado o Bel,

logaritmo da razão entre duas formas de medida, nível de pressão sonora ou de
potência sobre um fator de referência. A unidade é tipicamente usada para
descrever a magnitude do som em referência a um nível igual ao limite da
audição humana (FERNANDES, 2005).

4.2 Nível de Intensidade Sonora (𝐋𝐈 )
O Nível de Intensidade Sonora (𝐋𝐈 ) é o nível da intensidade de um som
relativamente a um valor de referência, dado por:
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𝐈

𝐋𝐈 = 𝟏𝟎 𝐥𝐨𝐠 𝟏𝟎 (𝐈 ) 𝐝𝐁

(Equação 2)

𝟎

onde I é a Intensidade Sonora e I0 é a intensidade sonora de referência
que vale 1 pW/m².
4.3 Nível de Potência Sonora (𝐋𝐰 )
O nível de potência sonora (𝐋𝐰 ) é uma medida logarítmica da potência de
um som relativamente a um valor de referência.
𝐖

𝐋𝐰 = 𝟏𝟎 𝐥𝐨𝐠 𝟏𝟎 (𝐖 )

(Equação 3)

𝟎

onde W é a Potência Sonora e W0 é a Potência sonora de referência que
vale 1 pW.

4.4 Propagação Sonora

4.4.1 Acústica ambiental e propagação sonora ao ar livre

A acústica ambiental estuda a propagação sonora em espaços abertos, nos
quais a energia proveniente de uma determinada fonte sonora se espalha. Isto é,
se atêm a fontes sonoras e propagação de ruído fora dos limites da edificação,
assim como condições de uso e ocupação do local, fatores como distâncias e
períodos do dia. A propagação sonora ao ar livre envolve basicamente três
componentes: a fonte sonora, a trajetória da transmissão sonora e o receptor.
A fonte sonora emite um ruído com determinada potência sonora, que por sua
vez será atenuada à medida que o som se propaga pelo ar (BISTAFA, 2011).
Como os níveis de pressão sonora variam muito ao decorrer do tempo e com
relação às frequências no caso do ruído de tráfego, é comum a utilização do
Nível Equivalente de Ruído (Leq) para medir os níveis de ruído durante certo
período

de

tempo

(CHARLES

M.

SALTER

ASSOCIATES

INC.,

apud

BATUNGBAKAL, 2013) e avaliar o ruído ambiental. No entanto, para uma
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avaliação mais precisa da interferência do ruído ambiental medido na edificação,
os índices estatísticos como o L10 - nível de ruído que é ultrapassado em 10% do
tempo total de medição- devem ser verificados.

Alguns dos fatores que interferem na propagação sonora são:


A absorção do ar atmosférico;



Características de absorção e reflexão do solo;



Barreiras;



Edificações;



Vegetação densa;



Reverberação devido às reflexões em componentes urbanos;



Condições climáticas (direção e velocidade do vento, umidade relativa do
ar e temperatura).

A figura 5 ilustra alguns dos fatores que podem afetar e mitigar a propagação
do ruído de tráfego, mostrando um exemplo no qual um receptor e edificações
serão afetados pelo ruído de automóveis.
Figura 5: Fatores de mitigação de ruído de tráfego.

Fonte: a autora (2016).

As condições atmosféricas estão em constante alteração como consequência
do comportamento do vento e do aquecimento da superfície terrestre. Portanto,
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as características do meio de propagação do som se alteram, fator que modifica a
transmissão sonora. Os efeitos referentes à poluição, neblina e fumaça também
provocam interferências.
Devido às constantes modificações atmosféricas, fluxos turbulentos são
gerados, e que, estando em contato com uma superfície sólida rugosa, geram
uma camada de borda. Esta camada, na previsão de propagação sonora ao ar
livre, é denominada de Camada de Superfície, na qual o fluxo turbulento varia ao
menos 10% da sua magnitude, sendo menos expressivo que os fatores de
velocidade de vento e gradiente de velocidade (ATTENBOROUGH; MING LI;
HOROSHENKOV, 2007). A estabilidade da atmosfera no que diz respeito à
dispersão de partículas é descrita em termos de Classe de Pasquill.
Segundo Bistafa (2011), uma área de cinturão verde com vegetação densa
pode promover dois processos: o de absorver e o de espalhar o som. A
atenuação sonora depende da densidade, largura e altura da área verde e é mais
significativa

para

valores

elevados

de

frequência

sonora

incidente.

O

espalhamento, portanto, tem maior influência na determinação da atenuação de
um cinturão verde, já que é causado nos troncos e galhos para médias
frequências e pelas folhagens, no caso de altas frequências. O solo contribui se
tiver fatores que o caracterizam como macio, isto é, se o solo tiver vegetação
rasteira, raízes, terra e arbustos.
As barreiras podem ser formadas por elementos urbanos como muros,
barreiras acústicas nas proximidades de rodovias, edificações, entre outros. Isto
é, são elementos que se configuram como obstáculos entre fonte e receptor,
formando uma região de sombra, que reduz o nível sonoro devido à difração.
Com relação à atenuação devido ao distanciamento entre fonte e receptor,
durante a propagação sonora, para cada dobro da distância desde a fonte, a área
ocupada pela energia aumenta, sendo multiplicada por quarto (BARRY, 2015).
Sua Intensidade, no entanto, é reduzida por quarto, tendo um decréscimo de 6 dB
a cada dobro da distância, no caso de fontes pontuais que transmitem
esfericamente, de acordo com a figura 6:
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Figura 6: Ilustração da transmissão sonora de fonte pontual

Fonte: adaptado de BARRON (2010).

Um automóvel pode ser considerado uma fonte pontual se analisado
isoladamente, mas uma avenida, com um conjunto de automóveis é considerada
uma fonte linear, ou seja, sua propagação é cilíndrica e a cada dobro da distância
a intensidade sonora sofre um decréscimo de 3 dB.
Apesar do pressuposto teórico que uma fonte sonora irradia ruído
uniformemente em todas as direções, na prática, a irradiação sonora possui
diretividade, sendo maior em algumas direções que em outras. A diretividade
pode ser descrita através da angulação da intensidade sonora (HANSEN, 2001).
O nível de potência sonora e o nível de pressão sonora devem sofrer uma
correção devido a influência de superfícies reflexivas. Para isso existe um
coeficiente Q que caracteriza a diretividade da emissão da fonte sonora.

4.4.2 Campos sonoros

Um campo sonoro é a região onde há propagação sonora e é classificado
de acordo com a relação com o espaço no qual a onda sonora atravessa
(BRÜEL;

KJÆR,

1993).

Neste

trabalho

serão

abordados

apenas

os

denominados: Campo Livre, Campo Difuso e Campo Próximo.
Um Campo Livre é um meio considerado homogêneo e livre de limites ou
superfícies refletoras. Esta situação pode ocorrer ao ar livre (em região
suficientemente distante da superfície do chão) ou em uma câmara anecóica, na
qual o som gerado é absorvido por materiais aplicados em suas paredes. Neste
meio uma fonte irradia o som igualmente em todas as direções e o distribui sobre
a superfície de uma esfera.
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O Campo Próximo é limitado a uma distância da fonte igual a cerca de um
comprimento de onda do som ou igual a três vezes a maior dimensão da fonte
sonora (o fator que for maior). É a região onde a pressão sonora e a velocidade
das partículas não estão em fase. Nesta região o campo sonoro não diminui em 6
dB a cada vez que a distância da fonte é aumentada (HANSEN, 2001).
Um campo é chamado Difuso quando um grande número de ondas
refletidas, provenientes de todas as direções, se combina de forma que a
densidade de energia medida em todos os pontos é uniforme. Em laboratórios é
possível obter uma simulação aproximada deste tipo de campo sonoro, dentro
das denominadas câmaras reverberantes.

4.4.3 Barreiras acústicas

De acordo com Bistafa (2011), são denominadas de barreiras acústicas as
estruturas ou obstáculos que interceptam e impedem a visão da fonte sonora pelo
receptor. Em um contexto urbano as barreiras podem ser prédios, muros ou até
mesmo a própria topografia. Estes elementos alteram os níveis sonoros aos quais
o receptor está exposto.
Em casos de barreiras de grande comprimento, o som que atinge o
receptor é aquele que, ao passar pelo topo da barreira, é direcionado para baixo
através da difração. No topo da barreira localiza-se a Zona de Fresnel e a
alteração do percurso sonoro gera a zona de sombra acústica. Neste caso, as
difrações sonoras nas laterais da barreira não apresentam grande influência no
nível sonoro percebido pelo receptor.
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Figura 7: Difração em barreira acústica.

Fonte: adaptado de BISTAFA (2011).

Com as suas características de variação periódica, a onda sonora pode ter
sua direção e/ou velocidade alteradas ao encontrar objetos (barreiras) no seu
percurso, de acordo com a figura 7. Portanto, a onda, ao contornar uma barreira
apresenta diferentes trajetórias, cujos comprimentos podem variar. O padrão de
difração criado por ondas passando em volta de um objeto pode ser calculado
pela equação da difração de Fresnel.

4.4.4 Tipos de ruído

O ruído pode ser classificado como contínuo, não contínuo e impulsivo, de
acordo com as variações temporais de nível de pressão sonora. Hansen (2001)
define o ruído contínuo como aquele que apresenta pequenas variações de níveis
de pressão sonora dentro do período analisado. Ou seja, permanece no intervalo
de 5 dB por um período longo de tempo. O ruído não contínuo é o que sofre
alterações de nível significantes durante o tempo de análise e pode ser
subdividido em ruído intermitente e flutuante.
O ruído intermitente é o que tem começo e fim definidos. O flutuante é
aquele que oscila significantemente, mas pode ser caracterizado pela média
equivalente (LAeq). O ruído impulsivo é do tipo flutuante e que pode ser
identificado com níveis de pressão sonora acima de 40 dB e duração de menos
de 0.5 s.
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Alguns tipos de ruído são classificados de acordo com o seu espectro,
como os denominados Ruídos Rosa e Ruído Branco, que são dois tipos de ruídos
aleatórios de banda larga. O espectro do Ruído Rosa apresenta níveis que
decaem 3 dB por oitava. O Ruído Branco contém energia igual por frequência e,
portanto, tem um nível de densidade espectral constante.

4.5 Transmissão de ruído em fachadas
Uma frente de onda ao encontrar uma barreira sólida, ou seja, um meio
com propriedades distintas do ar, apresenta uma redução na intensidade sonora
transmitida entre os meios. A onda sonora se propaga pelo ar, encontra um
painel sólido, percorre a espessura deste e se propaga pelo ar novamente. Isto é,
toda vez que ocorre uma mudança no meio de propagação, há uma alteração na
intensidade sonora transmitida (BISTAFA, 2011).
A transmissão de energia sonora através de uma partição depende de
variáveis como vibração deste elemento, de sua massa e das frequências do som
que o atinge. Além destes fatores principais, outros podem determinar o
isolamento acústico de um painel, como o ângulo de incidência das ondas
sonoras, a presença de frestas ou pontes acústicas, rigidez, o amortecimento e a
tipologia de separação entre elementos, no caso de painéis compostos.
A transmissão de energia sonora em um painel depende de sua vibração,
sendo a massa e a frequência sonora duas variáveis relevantes. Ao aumentar a
massa, o isolamento acústico aumenta como resultado do crescimento das forças
de inércia. (TADEU; MATEUS, 2001).
A figura 8 ilustra os caminhos de transmissão sonora por um sistema de
fachada. A energia sonora incidente atinge a fachada e se divide entre energia
refletida e a energia dissipada. A parcela de energia dissipada é transmitida para
o interior do ambiente através do ar, de lajes e paredes acopladas na fachada.
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Figura 8: Balanço energético em fachada sob a incidência de onda sonora.

Fonte: adaptado de LONG (2006).

Como uma estratégia de projeto, a envoltória da edificação é a primeira
barreira notável para a atenuação do ruído externo. Através de um projeto
detalhado e cuidadoso, a fachada permite o isolamento acústico entre ambiente
externo e interno, entre pavimentos e entre ambientes adjacentes separados
pelos planos de fachada, como exemplificado pelas figuras 9 e 10.
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Figura 9: Planta esquemática de transmissão sonora através da fachada e parede
divisória entre escritórios.

Fonte: a autora (2016).
Figura 10: Corte esquemático de transmissão sonora através da fachada e laje divisória
entre escritórios.

Fonte: a autora (2016).
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A redução entre os valores de energia incidente e energia transmitida se
devem às diferentes impedâncias características de cada meio. Sendo a
impedância (z) definida por:
z= 𝝆𝒄

(Equação 4)

onde 𝝆 é a densidade do meio e 𝒄 é a velocidade de propagação do som
no meio. A unidade da impedância é kgm-2s-1.

4.5.1 Transmissão sonora pelos flancos (Flanking)

O fenômeno denominado por Flanking é definido como o som que passa à
volta, por cima ou sob a partição primária que separa dois espaços, além do som
transmitido por instalações que são embutidas em paredes ou as transpassam.
Este tipo de ruído pode ser transmitido por estruturas de pisos, forros, dutos de ar
condicionado e tubulações, conforme a figura 11.
Para que seja evitado, este tipo de transmissão deve ser previsto em etapa de
projeto, para que sejam tomadas as medidas de controle de ruído e isolamento
acústico, se atendo aos detalhes construtivos e as interfaces entre arquitetura,
estruturas e instalações prediais.
Figura 11: Exemplo de transmissões por flanking.

Fonte: adaptado de http://acoustic-products.co.uk/faq/acoustics-in-buildings/
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4.6 Isolamento acústico

Dentro do campo de estudo de isolamento acústico em edificações é
necessário distinguir as características dos denominados ruído aéreo e o ruído
estrutural.
As edificações comerciais têm como principais fontes de ruído aéreo,
pessoas conversando, fluxo de veículos e buzinas nas vias de tráfego adjacentes
e funcionamento de equipamentos, como por exemplo, o ar condicionado, que
também pode ser fonte de vibrações. Já o ruído estrutural, gerado pela irradiação
sonora devido à vibração de elementos da edificação como vidros, paredes, lajes,
coberturas (METHA, JOHNSON E ROCAFORT, 1999) também está presente em
edifícios comerciais. Estes elementos de vedações e estruturais irradiam o som
de forma eficiente devido às suas grandes extensões de área e características
relacionadas à sua rigidez, pois podem vir a se comportar como membranas.
Uma vez que o ruído estrutural é produzido por um componente da
edificação, este gera ruído aéreo e atinge o usuário por propagação via ar.
Algumas fontes geram simultaneamente ruído aéreo e estrutural, como é o caso
de máquinas dotadas de motores rotativos (METHA, JOHNSON E ROCAFORT,
1999).
A quantidade de energia sonora reduzida na transmissão através de um
elemento construtivo é denominada Perda de Transmissão (PT), sendo definida
por:
𝟏

𝐏𝐓 = 𝟏𝟎 𝐥𝐨𝐠 ( 𝛕 )

(Equação 5)

No qual 𝝉 é o coeficiente de transmissão sonora do material. Quanto maior
a Perda de Transmissão, mais isolante é o material.

Em isolamento acústico a ruído aéreo utilizam-se de duas leis da física
denominadas de “Lei da Massa” e “Lei da Massa-Mola-Massa”, descritas a
seguir.
A Lei da Massa determina que ao se duplicar a massa de um painel,
aumenta-se em aproximadamente 6 dB seu índice de redução sonora, já que
quanto maior for a massa do painel, menor será sua vibração e, desta forma,
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menor a probabilidade de transmitir a energia sonora. Portanto, a Lei da Massa é
válida para um painel de dimensões infinitas no qual a rigidez pode ser ignorada.
Esta lei é baseada na hipótese que cada parte de um painel ideal oscila
independentemente e sem afetar umas às outras. Isto é possível somente se o
painel não tem rigidez, ou é completamente inelástico ou flexível, pois um painel
real apresenta rigidez e suas partes são acopladas umas às outras por forças
elásticas. Portanto, em uma situação real, a flexão de uma parte do painel leva à
propagação de uma onda de flexão no painel. Ou seja, a rigidez do painel é
resultante das suas conexões elásticas entre as partes e este fator está
relacionado ao seu isolamento acústico (METHA, JOHNSON E ROCAFORT,
1999).
Segundo Metha, Johnson e Rocafort (1999), quanto maior a rigidez, menor
a Perda de Transmissão. Para a maior parte dos materiais fatores como a
densidade superficial e a rigidez são relativas. Por exemplo, se a densidade
superficial (em kg/m²) de um determinado painel for aumentada através de
alteração na espessura, sua rigidez também aumenta. Já que a densidade
superficial e a rigidez têm papeis opostos no resultado da Perda de Transmissão,
a Lei da Massa não é completamente válida para um painel real. Os desvios do
princípio da Lei da Massa são acentuados pela propriedade de absorção de
energia, ou amortecimento de um painel. Portanto, para situações reais, a Perda
de Transmissão de um painel simples se baseia em fatores como: massa, rigidez,
amortecimento e características de borda (SCHIMMELPENNINGH, 2012)
Para uma partição sólida e homogênea a curva da Perda de Transmissão
em função de frequência (Figura 12) pode ser dividida em regiões de acordo com
qual propriedade física da partição mais influência na redução da transmissão
sonora.

Estas propriedades são:

a

rigidez,

ressonância,

massa e

coincidência. Além destes parâmetros, há o amortecimento da estrutura, que
afeta

somente

a

curva

nas

regiões

de

ressonância

e

(BRÜEL&KJÆR, 1988; METHA; JOHNSON; ROCAFORT, 1999).

coincidência
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Figura 12: Perda de Transmissão em função de frequência

Fonte: BISTAFA (2011).

Em baixas frequências, antes de ocorrerem as principais ressonâncias do
painel, a rigidez desempenha um papel importante. Na região das ressonâncias e
em médias frequências, o amortecimento reduzirá a amplitude da vibração e,
portanto, aumentará o isolamento.
Nas médias frequências, o acréscimo de massa melhora o isolamento
sonoro, com o aumento de aproximadamente 6 dB para cada duplicação de
massa. Portanto, esta região é denominada como região controlada pela massa.
Nas frequências de coincidência ocorre amplificação do movimento de
flexão do painel. O som incidente é transmitido de forma mais eficaz pela
partição. No caso do vidro, por exemplo, e é nesta região que ocorre a
Frequência Crítica, ou seja, a frequência na qual a perda de transmissão é mais
baixa (METHA; JOHNSON; ROCAFORT, 1999).
A Lei denominada por Massa-Mola-Massa determina que um sistema
constituído por painéis leves (massa) separados por camada de ar ou material
fibroso (mola) amortece a onda sonora, reduzindo a transmissão do ruído entre
compartimentos. Portanto, o sistema apresenta desempenho superior ao
oferecido pela Lei da Massa para um painel com a mesma espessura. O
desempenho

do

conjunto

depende

da distância

entre

elementos,

das

características de cada componente como densidade e das condições de
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conexão entre eles. Os vidros laminados e insulados são exemplos de sistemas
do tipo massa-mola-massa.
A figura 13 ilustra que, com a mesma densidade, o conjunto terá um
desempenho superior se for inserido entre os painéis uma camada de ar. Pode
ser aplicado também material resiliente ou fibroso entre os paineis.

Figura 13: Ganho de isolamento pelo efeito massa-mola-massa.

Fonte: www.arch-tec.com.br.

4.6.1 Efeito de Coincidência

Para uma determinada frequência e determinado ângulo de incidência das
ondas sonoras, as oscilações de flexão da partição serão amplificadas e a
energia acústica será transmitida através da partição praticamente sem
atenuação. Na prática a ondas sonoras incidentes atingem o plano em todos os
ângulos de incidência, o que torna a partição praticamente transparente
acusticamente em uma determinada região, denominada curva de coincidência
(BRÜEL; KJÆR, 1988). Esta queda é resultado da ressonância produzida quando
o comprimento de onda de flexão no painel coincide com o comprimento de onda
do som incidente (METHA; JOHNSON; ROCAFORT, 1999).
A menor frequência para qual o Efeito de Coincidência ocorre em uma
determinada partição é obtido quando as ondas sonoras incidentes são paralelas
a ela. Esta frequência é chamada de Frequência Crítica (fc).
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Na prática, a Frequência de Coincidência é preocupante em painéis
relativamente finos como placas de vidro, pois a frequência de coincidência
nestes casos fica entre 1000 e 3000 Hz, ou seja, região crítica por ser onde o
espectro da fala se concentra e devido à alta sensibilidade do ouvido humano
nesta região (METHA; JOHNSON; ROCAFORT, 1999).
A Frequência de Coincidência depende de três fatores: densidade do
material, do módulo de elasticidade do material e da espessura do material. A
densidade e o modulo de elasticidade são constantes, portanto, a Frequência de
Coincidência é em função da espessura do material somente. Ou seja, esta é
inversamente proporcional à espessura do painel (METHA; JOHNSON;
ROCAFORT, 1999).
Outro modo de manipular o Efeito da Coincidência é aumentar o
amortecimento do painel. Quanto maior o amortecimento, mais plana é a curva
de PT x frequência. No caso dos vidros, o amortecimento pode ser adicionado
pelo uso de materiais visco elásticos, como mastique e filmes poliméricos. Ambos
podem ser laminados entre painéis. Este é o principio utilizados em vidros
laminados compostos por painéis de vidro intercalados por lâmina de Polyvinyl
Butiral (PVB).
A figura 14 mostra um trecho de determinado painel sendo atingido por
uma onda sonora incidente que possui comprimento de onda coincidindo com o
seu comprimento de onda de flexão.
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Figura 14: Efeito de Coincidência em painel simples.

Fonte: adaptado de CHAN (2008).

4.6.2 Fatores que influenciam o isolamento acústico de vidros

Diversas propriedades do vidro afetam seu isolamento acústico além de
sua espessura. Em baixas frequências, seu desempenho é afetado pelas
ressonâncias do painel de vidro, cujas frequências dependem das dimensões dos
painéis e condições de borda (QUIRT, 1981). Marsh (1971) defende que o fator
relacionado à dimensão é secundário se comparado com a espessura do vidro e
a selagem perimetral.
As frestas têm um papel importante no desempenho da fachada, sua
influência pode ser avaliada relacionando-se a área de abertura com a área total
e supondo que o isolamento da fresta é zero. Este é um método aproximado, já
que a propagação sonora pela fresta sofre o efeito da difração e, na prática, não
será zero (MARSH, 1971).
O isolamento de uma fresta depende das suas dimensões e uma abertura
em um painel fino irá transmitir mais energia que uma abertura de mesmas
dimensões numa parede de maior espessura (MARSH, 1971). A energia sonora
não é transmitida com facilidade através de furos e frestas com dimensões muito
menores do que o comprimento de onda. Além disso, os fenômenos de
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ressonância também influenciam nesta transmissão, que é, portanto, dependente
da frequência (OLAFSEN; STRAND, 2009).
Em um sistema de fachada tipo Structural Glazing 3, por exemplo, as
frestas podem ocorrer nas junções entre os módulos de vidro e entre estes
módulos e a estrutura do edifício. As frestas se dão devido a falhas de execução
e ao ciclo de vida do módulo de fachada. Primeiramente ocorrem falhas no
projeto de esquadrias, acarretando o encaixe parcial entre módulos e entre
módulos e estrutura, ausência de selos ou selagem inadequada. Durante a
instalação podem ocorrer desalinhamentos e vãos entre os componentes. E, por
fim, uma incorreta manutenção prejudica o funcionamento e desgaste das
gaxetas e selagens. Os sistemas de vidros e caixilhos mais utilizados em
edificações de escritórios serão detalhados no capítulo 5.
A figura 15 ilustra um experimento elaborado por Baring (1990), constituído
por um modelo de janela em madeira com frestas perimetrais de espessura
variável. A janela foi ensaiada em três situações e aferiu-se que uma fresta de 6,4
mm acarretou na queda de 50% do valor inicial de isolamento acústico (Rw) da
janela. Os ensaios de isolamento acústico foram feitos nesta e em outras quatro
situações nas quais a fresta foi sendo diminuída progressivamente, até a vedação
completa com selante. O primeiro resultado foi de R w = 16 dB, aumentando para
Rw =19, Rw = 22, Rw = 25 e, por fim, Rw = 30 dB, índice similar ao do vidro
monolítico de 3,2 mm que compôs a janela.

3

Ver definição no capítulo 5.
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Figura 15: Ensaio realizado em janela de madeira e vidro (3,2mm), com frestas
perimetrais de espessura variável.

Fonte: BARING (1990).
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Outro problema relacionado à transmissão sonora são as partes da
fachada que são operáveis e sua selagem perimetral. Grande parte da literatura é
focada no desempenho dos vidros e nas frestas geradas pelas partes operáveis
da fachada (QUIRT, 1981). Contudo, pouco se comprovou em ensaios sobre os
efeitos dos caixilhos, vedações, mecanismos de acionamento no desempenho
acústico.
Ao observar a curva de isolamento acústico, abaixo da Frequência de
Coincidência, tanto as condições de borda (se o painel é fixado rigidamente ou
simplesmente apoiado) quanto o amortecimento mostram algum efeito sobre a
transmissão sonora (QUIRT, 1981).
Marsh (1971) defende que as condições de borda afetam o amortecimento
do painel, e portanto, que o aumento na isolação sonora devido à montagem
resiliente ocorre na região da frequência de coincidência. Teoricamente a
condição de borda também influencia nas frequências nas quais o painel sofre
ressonância, sendo as frequências de ressonância mais altas se o painel é
rigidamente fixado. Marsh (1971) conclui que não existiam, naquele momento,
dados suficientes para determinar este efeito, principalmente porque as
ressonâncias acontecem em baixas frequências, onde é difícil obter medições de
isolamento acústico.
Na região próxima e acima da frequência de coincidência o isolamento é
bastante dependente do amortecimento. O amortecimento depende não somente
da atenuação do vidro, mas também da energia dissipada entre os selos
perimetrais ou silicone que fixa o vidro na estrutura (QUIRT, 1981). Estudos
sugerem que o amortecimento nas bordas de um painel pode reduzir as ondas de
reflexão nas bordas e levar a um aumento no isolamento sonoro do painel
(MARSH 1971).
Variações nos valores obtidos de isolamento acústico de vidro também são
geradas pelas diferenças do campo reverberante das câmaras de ensaio de cada
laboratório. Portanto, há literatura disponível sobre repetibilidade de ensaios em
laboratório para isolamento. (QUIRT, 1981; OLAFSEN, STRAND, 2009).
Tais discrepâncias são pronunciadas principalmente para isolamento de
fachadas devido às dimensões do painel ensaiado e suas condições de borda.
Em geral são ensaiados panos pequenos em paredes preenchidas, condições
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que exageram alguns efeitos relacionados ao ensaio em laboratório (QUIRT,
1981).
Dados estes diversos efeitos, a ausência de concordância entre os dados
publicados não surpreende. Essa variabilidade limita a informação a ser obtida
combinando os resultados iniciais de ensaio com os resultados de espaçamento
de vidros e PVB. (QUIRT, 1981).
O ângulo de incidência da onda sonora também influencia no desempenho
do vidro, o que acarreta alterações no desempenho dos vidros em uma edificação
de múltiplos pavimentos, por exemplo, pois a inclinação da frente de onda é
diferente nos andares inferiores e superiores.
A figura 16 mostra o isolamento acústico de três vidros com espessuras
distintas com 3,2 mm, 6,4 mm e 9,5 mm em experimento elaborado por Baring
(1990) em laboratório. O vidro com 3,2 mm de espessura para outro com o dobro
da espessura, o Rw aumenta apenas 1 dB. Se triplicarmos a espessura o ganho
é de apenas 4 dB.
A pouca diferença nos resultados de isolamento se devem ao Efeito de
Coincidência, presentes nas frequências de 1500 Hz, 2500 Hz e 4000 Hz, para os
vidros de 3,2 mm, 6,4 mm e 9,5 mm respectivamente.
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Figura 16: Índices de redução sonora para diferentes espessuras de vidro.

Fonte: BARING (1990).
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O material mais comum utilizado para laminação de vidros é a película de
Polivinil Butiral (PVB), fornecida em espessuras de 0,38 mm, 0,76 mm e 1,58
mm, por exemplo. Os testes em laboratório têm mostrado que, no que diz
respeito ao isolamento acústico, há pouca diferença entre as películas de 0,38
mm e 0,76mm, que são as mais utilizadas (LILLY, 2004). Portanto, os recentes
avanços tecnológicos têm se voltado às películas acústicas, que consistem em
uma camada de PVB acústico instalado entre duas camadas de PVB comum. O
PVB acústico atenua o Efeito de Coincidência e pode acrescentar até 10 dB de
Perda de Transmissão se comparado com os vidros com PVB comum e vidros
monolíticos (SCHIMMELPENNINGH, 2008).
A performance acústica do PVB foi notada na década de 1960. Até este
momento os especificadores combinavam diversos tipos de vidro, laminações e
camadas de ar para conseguir melhores desempenhos. Tradicionalmente as
películas de PVB eram homogêneas e as opções disponíveis alteravam somente
a sua espessura. Contudo, modificações na composição do produto mostraram
que é possível aumentar ou reduzir o amortecimento. De maneira geral, quanto
mais

rígida

a

camada

de

PVB,

menor

o

desempenho

acústico

consequentemente, quanto menos rígida, melhor o desempenho.

e,

Melhores

desempenhos acústicos podem ser atingidos também com espessuras maiores
de PVBs comuns, no entanto algumas características dos vidros precisarão ser
ajustadas devido ao aumento da espessura da película, como a tipologia do vidro
e a espessura, para que sejam alcançados os requisitos de térmica, segurança,
resistência ao impacto, entre outros. (SCHIMMELPENNINGH, 2012).
A figura 17 mostra os coeficientes de Perda de Transmissão por
frequência para três vidros de 6 mm, sendo um monolítico, um laminado com
PVB comum e um com PVB acústico.
No gráfico é possível observar que o vidro monolítico apresenta 28 dB de
Perda de Transmissão em sua Frequência Crítica, com uma curva bastante
acentuada em 2500 Hz e oscilações amplas em baixas frequências,
apresentando STC 32. O vidro laminado, com STC 34, apresentou maior
amortecimento em baixas frequências que o vidro monolítico e que o vidro com
PVB acústico. Na Frequência Crítica também apresentou uma curvatura mais
suave que o monolítico, indicando considerável aumento na Perda de
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Transmissão. No entanto, o vidro com PVB acústico mostrou maior atenuação na
região crítica para os outros vidros, apresentando Frequência Crítica em 4000 Hz.
Isto é, este vidro reduziu o Efeito de Coincidência e, por isso, apresentou maior
isolamento acústico.
Figura 17: Perda de transmissão de vidro monolítico, vidro laminado com PVB acústico
(Saflex Q) e vidro laminado com PVB comum (Saflex). Configuração dos vidros
laminados: 3mm-PVB Saflex – 3mm. Espessuras dos vidros: 6mm.

Fonte: SCHIMMELPENNINGH (2008).

O Efeito de Coincidência explica porque, em etapa de especificação de
vidros de fachada, não se deve partir diretamente para o aumento da espessura
dos vidros para a melhoria do desempenho acústico. Por exemplo, um vidro de 6
mm tem Frequência Crítica (fc) em torno de 2500 Hz e um vidro de 10mm tem fc
na faixa de 1600 Hz. Dependendo do tipo de ruído, a fc em 1600 Hz pode ser
mais prejudicial ao desempenho.
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4.7 Ensaios para determinação de isolamento acústico de fachada

Os ensaios para isolamento acústico se destinam a obter os índices de um
único número, que se correlacionam de forma geral com impressões subjetivas
de transmissão sonora.
O desempenho acústico de fachadas e de elementos de fachada pode ser
obtido através de ensaios elaborados em campo ou em laboratório. De maneira
geral, são previstos dois métodos para medições de parâmetros de isolamento
sonoro aéreo, sendo eles o isolamento sonoro aéreo de elementos de fachadas e
de fachadas completas, chamados métodos de elemento e métodos globais.
Os métodos de elemento têm por objetivo estimar o índice de redução
sonora de um elemento de fachada como uma janela, por exemplo. Os métodos
globais estimam a diferença de nível sonoro de fora para dentro da edificação,
considerando a fachada completa, conforme a tabela 5.
Tabela 5: Parâmetros de isolamento acústico medidos em laboratório e campo segundo
a ISO.

Parâmetro
Rw

Descrição

Normas

Aplicação

Índice de Redução

ISO 10140-2

Método de

Sonora Ponderado.

ISO 717-1: 2013

elementos.
Avalia partes que
compõem a
fachada.
Parâmetro obtido
em laboratório.

D2m,nT,w

Diferença
Padronizada

de

ISO 140-5: 1998

Método Global.

ISO 717-1: 2013

Para fachadas.

Nível Ponderada a

Parâmetro obtido

2 m de distância da

em campo.

fachada.
Fonte: a autora (2017).
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4.7.1 Ensaio em laboratório

As medições em laboratório são utilizadas para determinar propriedades
específicas de um material ou investigar dados acústicos ou padrão de qualidade.
São também utilizados para garantir que o material atenda normas internacionais
ou regulamentações locais (BRÜEL; KJÆR, 1988).
O ensaio é feito em um laboratório composto por duas câmaras,
separadas pela partição que se quer testar conforme a ISO 10140-2: 2010 “Acoustics -- Laboratory measurement of sound insulation of building elements -Part 2: Measurement of airborne sound insulation”. O perímetro entre a partição e
as câmaras deve ser completamente vedado para que a transmissão por flanking
seja minimizada. Portanto quando os testes de isolamento estão em andamento,
praticamente toda a energia na câmara receptora é transmitida através da
partição testada (BRÜEL; KJÆR, 1988).
A configuração do laboratório está mostrada na figura 18. Uma das
câmaras é a receptora, na qual está localizada uma fonte sonora emitindo ruído
padronizado de banda larga. A outra é a câmara receptora e os níveis de pressão
sonora são medidos em ambas simultaneamente em 1/3 de oitava. A diferença
entre valores medidos, que depende da absorção da câmara receptora,
determina a Perda de Transmissão da partição testada. Então esta relação é
inserida em um gráfico e o Rw é dado comparando-se os dados de redução
sonora medidos com uma curva padrão estipulada pela ISO 717-1: 2013–
“Acoustics -- Rating of sound insulation in buildings and of building elements -Part 1: Airborne sound insulation” (METHA; JOHNSON; ROCAFORT, 1999;
HAUGEN, 2013).
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Figura 18: Desenho esquemático de laboratório.

Fonte: VITTORINO (2013).

O Índice de Redução Sonora (R) é obtido através da equação:
𝐑 = 𝐋𝐄 − 𝐋𝐑 + 𝟏𝟎. 𝐥𝐨𝐠 𝐒/𝐀

(Equação 6)

Onde,
LE = Nível sonoro na câmara de emissão; L R= Nível sonoro na câmara de
recepção; S= área do corpo de prova; A= área equivalente de absorção sonora.

O procedimento da norma ISO 717-1: 2013 estabelece que os valores
medidos de isolamento sonoro aéreo são comparados com valores de referência
fornecidos para as frequências de 100 Hz a 3150 Hz em bandas de terço de
oitava e de 125 Hz a 2000 Hz em bandas de oitava.
A curva de valores de referência deve ser deslocada para cima ou para
baixo com acréscimos de 1 dB em direção à curva medida até que a soma dos
desvios desfavoráveis seja próxima a 32,0 dB mas não superior a esse valor,
para medição em 16 bandas de terço de oitava. Um desvio desfavorável equivale
à diferença entre o valor medido e o valor de referência, quando o valor medido é
menor que o valor de referência. O valor único de isolamento sonoro aéreo será o
valor, em dB, da curva de referência em 500 Hz, após movê-la de acordo com o
procedimento descrito (MICHALSKI, 2011).
As normas norte-americanas equivalentes à ISO 140 – 5: 1998 e à ISO
717-1: 2013 são as denominadas ASTM E-90: “Standard Test Method for
Laboratory Measurement of Airborne Sound Transmission Loss of Building
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Partitions and Elements” e ASTM E- 1332: “Standard Classification for
Determination of Outdoor-Indoor Transmission Class”, respectivamente.
A ASTM E- 1332 determina um número único para comparar a taxa de
transmissão sonora entre o interior e o exterior das edificações, denominado por
Outdoor-Indoor Transmission Class – OITC. Este índice é determinado da mesma
forma que o STC, mas inclui dados de 80 Hz a 4 kHz. Quanto maior o valor de
OITC, mais isolante é a partição perante o ruído de tráfego. A razão pela qual se
estende a análise desde 80 Hz se justifica pelo fato de que o ruído de trânsito tem
muita energia em baixa frequência, por isto o OITC é mais apropriado para
verificar isolamento de elementos de envelopamento da edificação (METHA;
JOHNSON; ROCAFORT, 1999).
Os resultados de ensaios feitos em laboratório podem ser influenciados
por muitos fatores como: a execução da montagem da partição, as características
do item ensaiado, a dimensão e a forma dos laboratórios, as aberturas
disponíveis para o teste, a transmissão por flanking, a difusão do campo sonoro,
o tempo de reverberação, os procedimentos de medição e a instrumentação.
Na maioria dos casos, uma parte o ruído produzido em um ambiente é
transmitido indiretamente via flanking ou pontes acústicas entre ambientes
adjacentes.

O isolamento acústico de elementos nas edificações é em geral

menor que o medido em laboratório. Portanto um fator de segurança deve ser
levado em conta ao especificar materiais levando em conta a diferença de
desempenho verificada em testes de laboratório e no campo (BRÜEL; KJÆR,
1988).
Como não é possível normatizar completamente a construção de
instalações de testes de laboratório ou, ainda, as exatas condições e
procedimentos de teste, diversas escolhas são feitas pelo profissional realizador
do teste. Este fato, juntamente ao caráter estatístico dos campos sonoros dentro
das câmaras, leva a incertezas nos resultados devido as influências nãosistemáticas (FARINA et al., 1996).
O conceito de reprodutibilidade tem sido utilizado na norma ISO 140-2:
1991 – “Acoustics -- Measurement of sound insulation in buildings and of building
elements -- Part 2: Determination, verification and application of precision data”
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para indicar a precisão das medições realizadas de acordo com um método de
ensaio.
Este conceito mostra o grau de concordância entre os resultados dos
testes obtidos com o mesmo método, com material de ensaio idêntico, em
laboratórios diferentes, com operadores diferentes e utilizando equipamentos
diferentes.
4.7.2 Ensaio em campo de isolamento acústico de fachadas

O método global de ensaio para determinação do isolamento acústico de
fachada está relacionado à determinação do nível de ruído que é transmitido ao
interior da edificação, expresso pela diferença entre os níveis contínuos
equivalentes na frente da fachada e no interior, medidos no mesmo intervalo de
tempo (BRÜEL; KJÆR, 2001).
O método de ensaio utilizado neste estudo para isolamento em fachadas é
descrito pela Norma EN ISO 140-5: 1998 - “Measurement of sound insulation in
buildings and of building elements -- Part 5: Field measurements of airborne
sound insulation of façade elements and façades”. Este método visa obter a
diferença de nível no exterior e no interior da edificação, podendo usar como
fonte sonora o ruído de trânsito ou um alto-falante (ISO 140-5:1998, chapter 1:
Scope).
A fonte sonora é colocada em uma ou mais posições no exterior do
edifício, a uma distância de 2 metros (+/- 0,2m) da fachada e com uma angulação
de incidência sonora de 45º (+/- 5º). É preciso escolher uma posição na qual as
variações de nível de pressão sonora emitido sejam minimizadas. Portanto, é
preferível que a fonte esteja locada no piso. O campo sonoro gerado deve ser
estável e apresentar um espectro contínuo na faixa de frequências considerada.
O microfone é colocado na frente da fachada, no centro. A altura do microfone
deve ser de 1,5 m acima do piso, conforme imagem 19.
O nível de pressão sonora médio é determinado diretamente a dois metros
da fachada e também dentro do ambiente receptor. Dentro do ambiente receptor
o microfone é deslocado para obter medições em no mínimo cinco posições.
Estas posições devem abranger todo o espaço possível do ambiente interno,
respeitando as seguintes condições:
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0,7 m entre as posições do microfone;



0,5 m entre a posição do microfone e barreiras e fachadas;



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

O Nível de Ruído de Fundo também deve ser medido dentro do ambiente
receptor. Durante as medições de nível de ruído de fundo não pode haver
interferência de ruídos que alterem os resultados. O nível de ruído de fundo deve
ser ao menos 6 dB (preferencialmente mais que 10 dB) abaixo do sinal emitido
combinado ao ruído de fundo.
Devem ser elaboradas também as medições de tempo de reverberação no
ambiente receptor. No mínimo uma posição de fonte e três posições de microfone
devem ser consideradas.
Figura 19: Desenho esquemático de ensaio em campo.

Fonte: a autora, 2016.

A Diferença de Nível D2m, em dB, expressa para cada banda de
frequência, é a diferença entre o nível de pressão sonora médio externo a
fachada, medido a 2 m (L1,2m), e o nível de pressão sonora médio na sala
receptora (L2), nas bandas consideradas, dado por:
𝐃𝟐𝐦 = 𝐋𝟏,𝟐𝐦 − 𝐋𝟐

(Equação 7)

A Diferença de Nível Padronizada medida a 2 m da fachada, 𝑫𝟐𝒎,𝒏𝑻 , é
obtida em função de frequência e em terço oitava, através da equação:
𝐓

𝐃𝟐𝐦,𝐧𝐓 = 𝐃𝟐𝐦 + 𝟏𝟎 𝐥𝐨𝐠 𝐓𝟎

(Equação 8)
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onde:
T= tempo de reverberação do ambiente receptor,
T0= tempo padrão (0,5 s).
Através da metodologia apresentada na ISO 717-1: 2013, a Diferença de
Nível Ponderada a 2 m de distância, obtida por frequências, pode ser
transformada em um número único 𝐃𝟐𝐦,𝐧𝐓𝐰 (Diferença Padronizada de Nível
Ponderada a 2 m de distância).
4.8 Ferramentas de projeto para especificação de vidros

Durante a etapa de projeto e após a caracterização acústica do local a ser
construído, é necessário delimitar o critério de isolamento dos vidros de fachada,
estudando as possibilidades viáveis e seus benefícios. É preciso considerar as
demandas de outras disciplinas como, por exemplo, segurança, desempenho a
fogo e conforto térmico.
As ferramentas usadas como base para especificação de vidros que os
consultores em acústica têm acesso se encaixam dentro de duas possibilidades:
a) Testes em laboratório de fornecedores, que ensaiam somente um painel de
vidro em condições praticamente ideais, onde o efeito dos caixilhos e
frestas não são representados.
b) Softwares de simulação de isolamento acústico como o INSUL (Sound
Insulation Prediction Software), que consideram painéis de vidro de
dimensões infinitas, desconsiderando o efeito de caixilhos.

Um cálculo

básico de efeito das frestas pode ser adicionado.
O INSUL é um programa computacional de simulação de isolamento
acústico desenvolvido pela Marshall Day Acoustics, da Nova Zelândia.

Este

software permite que o usuário construa uma partição simples ou composta, para
ser aplicada como uma vedação. Este tem como objetivo calcular o isolamento
acústico de paredes, pisos, telhados, forros e janelas, fornecendo estimativas de
Índice de Redução Sonora (R) ou Transmission Loss (TL) por frequência em 1/3
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de oitavas. Os resultados de Índice de Redução Sonora Ponderado (Rw) e Sound
Transmission Class (STC) são fornecidos.
O software possui uma biblioteca com resultados de testes feitos em
laboratório que podem ser utilizados nas simulações. Em alguns casos os
resultados de testes não estão disponíveis ou não atendem às demandas da
simulação. Os materiais consideram a Lei da Massa e a Frequência de
Coincidência para os casos de painéis simples, as partições mais complexas
usam modelos matemáticos diferenciados. Existem limitações e a margem de erro
do software em geral está em torno de 3 unidades no Rw ou STC.
Para inserir os elementos que formam o painel a ser simulado é preciso ter
conhecimento de suas propriedades como sua composição, se tem ou não
laminação, sua densidade, área, seu módulo de elasticidade e índice de
amortecimento.
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5

SISTEMAS DE FACHADAS EM PELE DE VIDRO

O sistema de fachada conhecido por “Pele de Vidro” surgiu na década de
1970, em resposta às solicitações do mercado de construção. Este sistema foi
desenvolvido com o objetivo de destacar os vidros na fachada, reduzindo a
interferência estética dos perfis de metálicos. Nesse tipo de sistema, as colunas
são fixadas nas vigas pelo lado interno da edificação, enquanto o vidro
permanece encaixilhado. A primeira obra executada com Pele de Vidro foi
desenvolvida pela Ajax para o Centro Cândido Mendes, no Rio de Janeiro.
A evolução desse sistema ocorreu a partir da década de 1980, com o
chamado Structural Glazing, muito comum em edificações comerciais. São
sistemas compostos pelos módulos de vidro, perfis de alumínio e elementos de
vedação, que veio atender à solicitação dos arquitetos para que as fachadas
eliminassem definitivamente a visualização dos perfis metálicos.
Este é um tipo de fachada-cortina em que o vidro é colado com silicone nos
perfis dos quadros de alumínio, ficando a estrutura oculta, na face interna. O
selante torna-se, portanto, um elemento estrutural, aderindo aos suportes e
transferindo à estrutura metálica as cargas aplicadas sobre a fachada. Para
dimensionar a largura e espessura do cordão de colagem, são levadas em
consideração informações como a dimensão dos painéis de vidro, a espessura,
tipo de perfil e acabamento, cargas dinâmicas (como ação dos ventos) e o ângulo
de inclinação da superfície de vidro.
A mais recente evolução dos sistemas de fachada são os módulos
Unitizados, que chegaram ao país no final da década de 1990. O conceito é,
basicamente, unir os vários elementos como gaxetas, borrachas, acessórios e
vidros, em um módulo produzido na fábrica.

62

5.1 Sistemas de fachadas em pele de vidro

As principais tipologias de fachadas e vidros utilizadas em edificações
corporativas que adotam a pele de vidro são apresentadas a seguir.
a) Grid: Tipologia de fachada – cortina, que possui perfis aparentes
interna e externamente. Os módulos são instalados pelo lado externo
pelo uso de andaimes. Este sistema apresenta uma malha estrutural
exposta, formada por colunas e travessas nas quais são dispostos os
módulos de vidro, conforme figuras 20 e 21.

Figura 20: Exemplo de fachada com sistema grid em perspectiva

Fonte: http://www.tectonicaonline.com/products/614/glass_curtainwall_system_modular_mecano_geode/. Acesso
em: 20/05/2016.
Figura 21: Exemplo de fachada com sistema grid em planta.

Fonte: <http://www.tectonicaonline.com/products/614/glass_curtainwall_system_modular_mecano_geode/>. Acesso
em: 20 maio 2016.

63

b) Stick: sistema no qual os planos de vidro são fixados sobre a estrutura
metálica dos caixilhos peça a peça, formando uma unidade visual na
fachada, de acordo com figuras 22 e 23. Necessita de andaimes para
sua montagem.

Figura 22: Sistema stick em perspectiva

.
Fonte: <http://3.imimg.com/data3/YA/VV/MY-15640335/structural-glazing-stick-system250x250.jpg>. Acesso em: 20 maio 2016.

Figura 23: Sistema stick em planta.

Fonte: <http://techne.pini.com.br/engenharia-civil/181/artigo287934-1.aspx>. Acesso em
20 maio 2016.
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c) Structural Glazing: é um tipo de fachada-cortina no qual o vidro é
colado com silicone nos perfis dos quadros de alumínio, ficando a
estrutura oculta, na face interna, conforme imagens 24 e 25.
Figura 24: Exemplo de sistema Structural Glazing.

Fonte: <http://www.svesquadrias.com.br/taxonomy/term/6>. Acesso em: 20 maio 2016.

Figura 25: Exemplo de sistema Structural Glazing em planta.

Fonte: <https://arcoweb.com.br/finestra/arquitetura/doria-lopes-fiuza-arquiteturahipermercado-condor-torres-01-06-2009>. Acesso em: 20 maio 2016.
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d) Unitizado: é a evolução do sistema Structural Glazing, pré-fabricado,
dispensando o uso de andaimes. Os painéis são fixados em
ancoragens e fixados nas lajes, de acordo com as imagens 26 e 27.
Estes painéis podem receber materiais diversos como vidro, chapa de
alumínio composto, granito, por exemplo.

Figura 26: Sistema unitizado em perspectiva.

Fonte: <http://cdametais.com.br/assets/img/da-vinci.jpg>. Acesso em: 20 maio 2016.

Figura 27: Sistema unitizado em planta.

Fonte: <https://arcoweb.com.br/finestra/arquitetura/arquitectonica-torre-sao-paulo-saopaulo>. Acesso em: 20 maio 2016.
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e) Spider
Neste sistema os vidros são fixados através de pequenas peças em aço ou
alumínio, previamente fixadas sobre uma estrutura, dependendo do projeto,
conforme as figuras 28 e 29. Estas peças são conhecidas por “spiders” e a
instalação é externa.

Figura 28: Sistema Spider

.
Fonte: <https://arcoweb.com.br/finestra/arquitetura/arquiteto-pedro-taddei-e-associadospoupatempo-lapa-sao-paulo>. Acesso em: 20 maio 2016.

Figura 29: Sistema Spider

Fonte: <https://br.pinterest.com/serra76/detay/>. Acesso em: 20 maio 2016.

A transmissão sonora por estas tipologias de fachada em geral ocorre nos
encontros dos elementos constituintes (vidros, silicone e caixilhos). A tipologia de
fixação dos vidros nos caixilhos também influencia no seu desempenho, pois um
material resiliente aplicado entre os vidros e os caixilhos é capaz de amortecer
ondas vibratórias, e, consequentemente, melhorar o desempenho acústico.
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5.2 Tipologias de vidros

Existem no mercado diversas opções de vidro para fachadas, sendo os
principais dentro das categorias: temperados, laminados e insulados.
a) Vidro temperado: é o vidro comum que passou por um processo térmico
de transformação das suas características referentes à dureza e
resistência. É um vidro de segurança, com alta resistência, que quando se
quebra, estilhaça em pequenos pedaços com bordas menos cortantes. É
indicado para locais onda possa ter impacto.
b) Laminado com PVB: é composto por duas chapas de vidro plano que são
intercaladas por uma película plástica de alta resistência (PVB), que atua
como uma barreira para o som. O PVB tem função de segurança, pois
quando o vidro se rompe, os estilhaços se mantêm agrupados. Pode
também apresentar vantagens de desempenho térmico.
c) Laminado com PVB Acústico: O PVB acústico tem propriedades que
atenuam o efeito de perda de isolamento na Frequência Crítica do produto
e é isso que acarreta um melhor desempenho global.
d) Vidro insulado (duplo): é formado por dois elementos massivos que são
separados por um meio compressível. O ar (ou gás) preso na cavidade
entre as duas camadas funciona como uma mola, transferindo vibrações
de uma camada para a outra.

As imagens a seguir ilustram exemplos de cada uma das tipologias de vidro.
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Figura 30: Vidro temperado.

Fonte:
<http://www.temperminas.com/assets/tempered_gl
ass2-da4a668f58296e44c7e741304d4250f6.jpg>.
Acesso em: 20 maio 2016.

Figura 31: Vidro laminado.

Fonte:
<http://cdn1.mundodastribos.com/9
5421-vidro-laminado-1600x600.jpg>. Acesso em: 20 maio
2016.

Figura 32: Vidro insulado.

Fonte: <http://www.grupoparisvidroealuminio.com.br>. Acesso em: 20 maio 2016.

Os sistemas constituídos por mais de um painel de vidro em geral atingem
resultados superiores de isolamento acústico. É preciso avaliar caso a caso e
levar em conta os custos deste sistema para a especificação em projeto.
Os vidros duplos e laminados tendem a apresentar um desempenho
superior ao do vidro comum, por proporcionarem um acoplamento elástico entre
os painéis de vidro. Isto ocorre devido ao efeito massa-mola-massa, cujo
amortecimento da vibração é dado pelo ar da cavidade.
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Para os vidros laminados existem diversas espessuras para as películas de
PVB. Os últimos avanços em termos de inovação tecnológica para vidros
mostram que os PVBs acústicos têm desempenho superior ao PVB comum, já
que auxiliam no isolamento sonoro em frequências críticas.
É importante que os vidros não sejam especificados com base apenas no
número único (Rw / STC), pois o comportamento do vidro se altera muito de
acordo com a faixa de frequências considerada.

5.3 O vidro como elemento arquitetônico

O uso de grandes planos de vidro na arquitetura se tornou bastante presente
no Modernismo, movimento histórico da arquitetura do século XX, o qual se
descreve como o surgimento de uma nova concepção espacial motivada pelas
transformações técnicas da construção. Suas características eram a clareza,
aparente simplicidade e uso de materiais representativos da era industrial, como
o aço e o vidro.
O movimento primava pela visibilidade em contraponto da solidez do
momento histórico anterior. Os arquitetos protestavam por clareza formal e
chamavam a atenção no uso de materiais de revestimento e composição das
superfícies, ou seja, todos os elementos atuantes na percepção ótica total do
edifício não deveriam interferir na apresentação do volume, dada pela
importância significativa atribuída ao pano de vidro (BUENO, 2005).
Após este momento notou-se grandes mudanças no estilo arquitetônico para
edificações comerciais, e, ainda hoje, a esbeltes estrutural e as transparências
são presentes na maior parte das edificações corporativas atuais, conforme
ilustra a figura 33.
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Figura 33: Exemplos de uso de vidro em fachadas de edificações corporativas.

Fonte: a autora (2012).

Um dos princípios arquitetônicos desenvolvidos neste movimento foi o pano
de vidro, que foi amplamente aceito e segue sendo utilizado. Esta tecnologia está
inclusa dentre os “Cinco Pontos de Arquitetura” de Le Corbusier, ao promover a
fachada livre, sem impedimentos.
Atualmente, em diversas capitais do mundo, nota-se o intenso uso de
fachadas envidraçadas construídas desde então. Esta técnica modernista,
aparentemente pode significar hoje uma aparente falta de diversidade
arquitetônica nas cidades.
O primeiro projeto que se tem registro feito com pano de vidro é o Oriel
Chambers, de 1865, localizado em Liverpool, projetado pelo arquiteto e
engenheiro Peter Ellis. No entanto, Mies Van Der Rohe, ao projetar o Office
Building Project (1921), trouxe um novo conceito estrutural, em que os elementos
estruturais da fachada foram retirados, permitindo o uso da membrana única
(KOECK, 2014).
Integrantes da Bauhaus e do Modernismo viram o pano de vidro como
elemento em potencial para se tornar um sistema padronizado de fachada. A
inovação no sistema, entretanto, ocorreu através do projeto do Seagram Building,
de Mies Van Der Rohe em Nova Iorque (1958). Neste momento o arquiteto
conseguiu utilizar a fachada como um sistema para a organização interna, em um
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momento em que a ideia de espaços de trabalho flexíveis se consolidava.
Portanto, a padronização e catalogação deste sistema permitiram que o pano de
vidro dominasse os horizontes urbanos (KOECK, 2014).
O envelope da edificação, na era digital em que vivemos, apresenta uma vasta
gama de possibilidades. Atualmente as inovações tecnológicas visam apresentar
o vidro como uma superfície a ser manipulada digitalmente por meio de projeções
mapeadas, por exemplo. Em alguns casos, os níveis de ruído e a qualidade do ar
já são capazes de modificar a iluminação dos elementos de vedação, como é o
caso da nova fachada do Hotel WZ Jardins em São Paulo, projetada pelo
arquiteto Guto Requena.
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6

MÉTODO

O método utilizado neste trabalho consiste em um estudo de caso com
uma edificação corporativa de alto padrão existente e finalizada, localizada em
São Paulo / SP.
Para esta edificação foi verificada a eficiência das ferramentas de projeto
para especificação do vidro fachada. Ou seja, foi levantada a tipologia do vidro
utilizado nas fachadas e os dados de isolamento acústico obtidos em laboratório
acreditado. Em seguida foi elaborado um ensaio de isolamento acústico em
software específico (INSUL 8.0). Este software foi escolhido por ser consagrado
para este uso e largamente utilizado por consultores de acústica.
Um ensaio em campo nesta edificação foi planejado e executado, de
acordo com o que recomenda a ISO 140 – 5: 1998, para verificar o desempenho
acústico da fachada principal da edificação.
Para este estudo, primeiramente foi feita a escolha da edificação de acordo
com o tema da pesquisa e as possibilidades de ensaio de isolamento acústico da
fachada. Após a seleção do edifício foi feito contato com a equipe de engenharia
da construtora Hochtief e em seguida, o planejamento do ensaio de isolamento
acústico da fachada. A edificação estava em etapa final de obra e o projeto
arquitetônico, que propôs amplas varandas em todos os pavimentos, facilitou o
processo de ensaio.
Os objetivos deste estudo de caso foram:
a) Levantar as características construtivas da edificação, com enfoque no
sistema de fachada e configuração do pavimento tipo, onde serão
localizados os escritórios.
b) Averiguar se, através dos resultados de ensaio obtidos em laboratório
e disponibilizados pelos fornecedores de vidro, juntamente às
simulações feitas no INSUL para predição de isolamento acústico é
possível obter base de dados suficiente para a especificação de vidros
em etapa de projeto.

73

c) Elaborar ensaio de isolamento acústico em campo para obter a
Diferença Padronizada de Nível Ponderada a 2 metros de distância da
fachada, de acordo com a Norma ISO 140 – 5: 1998.
d) Comparar os resultados obtidos nas simulações do software e na base
de dados do fornecedor de vidro com os resultados obtidos no ensaio
feito em campo e levantar as limitações das ferramentas de projeto
disponíveis.

6.1 Descrição da edificação

O edifício é denominado Atílio Innocenti e está localizado na Rua Atilio
Innocenti, no bairro Itaim Bibi em São Paulo/SP. O empreendimento é composto
por uma torre corporativa de alto padrão, com 17 pavimentos e cinco subsolos,
totalizando 33.000m² de área construída. O projeto é assinado pelo escritório
BOTTI RUBIN Arquitetura e a construção pela Hochtief do Brasil. O edifício é
próximo das Avenidas Brigadeiro Faria Lima e Juscelino Kubitschek, que
possuem intenso fluxo de veículos em diversos horários do dia.
Esta edificação foi selecionada para o ensaio por estar localizada em um
contexto com alto índice de ruído de trânsito, pois se encontra nas proximidades
da Av. Brigadeiro Faria Lima e Av. Juscelino Kubitschek. Além disso, a edificação
estava em etapa final de obra, praticamente desocupada, e cada pavimento de
escritório possui uma ampla varanda, facilitando o processo de ensaio.
As imagens 34, 35 e 36 mostram, respectivamente, uma imagem aérea
com a localização do empreendimento e sua proximidade de avenidas de fluxo
intenso como a Av. Brigadeiro Faria Lima e a Av. Juscelino Kubitschek, e imagens
da torre comercial.
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Figura 34: imagem aérea da localização do empreendimento.

Fonte: adaptado de Google Maps.
Figura 35: Vista da edificação (Rua Atilio Innocenti).

Fonte: http://www.galeriadaarquitetura.com.br/Img/projeto/SF1/2456/edificio-vistafaria-lima647.jpg.
Figura 36: Vista da edificação (Rua Atilio Innocenti).

Fonte: Google (2015).
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Todos os pavimentos de escritórios possuem terraços com duas portas de
acesso, voltados para a Rua Atílio Innocenti. A fachada principal é composta por
um plano de módulos de vidro fixos, duas portas de acesso à sacada e guardacorpos de vidro. Para o ensaio foi considerado apenas o conjunto dos planos de
vidro e portas para a averiguação de desempenho. Os vidros adotados para os
módulos fixos são laminados de 12 mm de espessura com camada de PVB de
0,76 mm, assim como os vidros adotados nas portas da sacada. A fachada é do
tipo Structural Glazing e Unitizada.
O piso da sacada estava finalizado, assim como os revestimentos do forro,
acabado com placas de A.C.M. (Aluminium Composite Material) fixadas sob a
laje. O piso é elevado em placas de granito apoiadas em suportes sobre a laje
impermeabilizada, conforme a figura 37.
A área total da fachada no pavimento tipo é de 76,5 m², sendo dividida em
módulos de 3,7 m² (figuras 37 a 42).

Figura 37: Sacada do quarto
pavimento.

Figura 38: Foto dos módulos da fachada
principal

.
Fonte: a autora (2015).

Fonte: a autora (2015).
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Figura 39: planta do pavimento.

Fonte: adaptado do projeto de arquitetura.
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Figura 40: Vista frontal da fachada ensaiada com as dimensões dos módulos.

Fonte: adaptado do projeto de fachada.

Figura 41: Corte da fachada do 4º pavimento

Fonte: adaptado do projeto de fachada.

78

Figura 42: Detalhe do sistema de fachada (Structural Glazing / Unitizada).

Fonte: adaptado do projeto de fachada.

No ambiente interno, na área onde serão localizados os escritórios, o forro
estava instalado na totalidade do ambiente, sendo forro acústico em fibra mineral,
com módulos de 0,625 x 0,625 m, apoiado sobre perfis metálicos tipo Tegular
com NRC 0,70. As luminárias, embutidas no forro, já estavam instaladas, assim
como os difusores do sistema de ar-condicionado.
O pavimento tem 1637 m³ de volume interno e a sua laje possui 903 m² de
área total, sendo 655 m² de área para escritórios. O pavimento estava com o piso
na laje estrutural, sem acabamentos ou piso elevado. No momento do ensaio
estavam dispostas no ambiente 13 pilhas de placas para o piso flutuante,
ocupando um volume de 18,90 m³ no total.
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Figura 43: Pavimento ensaiado (4º).

Fonte: a autora (2015).

6.2 Aplicação das ferramentas de projeto

Os dados de laboratório referentes ao isolamento acústico dos vidros foram
levantados e simulações computacionais no INSUL 8.0 foram elaboradas para
se verificar o desempenho acústico previsto para os vidros em etapa de
projeto.

6.2.1 Dados fornecidos por empresas fornecedoras de vidros obtidos em
laboratórios

Algumas empresas fornecedoras de vidros para a construção civil
disponibilizam dados de isolamento acústico por frequência, obtidos em
laboratórios acreditados. No banco de dados dessas empresas é possível obter
os resultados de ensaios elaborados em amostras de vidro com diversas
configurações.
Os dados da tabela 6 e na figura 44 são disponibilizados pelas empresas
Viracon e Saflex em seus respectivos websites, para vidros laminados de 12 mm
de espessura com PVB de 0,76 mm, a mesma tipologia utilizada na edificação
estudada.
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Tabela 6: Dados resultantes de ensaio em laboratório para determinação do índice STC
para vidro laminado de 12 mm de espessura com PVB de 0,76 mm.
Frequência
100
125
160
200
250
315
400
500
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
3150
4000
5000
STC
OITC

Transmission Loss
– Viracon
25
29
28
30
33
33
34
36
37
37
37
36
37
41
45
48
51
53
38
34

Transmission
Loss – Saflex
28
31
29
31
32
33
32
33
35
36
36
35
36
40
43
46
48
51
37
33

Fonte: VIRACON (www.viracon.com) e SAFLEX (www.saflex.com).
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Figura 44: curva comparativa entre os dados disponibilizados pela Viracon e
Saflex.
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20
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250
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1000

2000
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Fonte: adaptado de VIRACON (www.viracon.com) e SAFLEX (www.saflex.com).

Estes resultados foram obtidos de acordo com os procedimentos de ensaio
previstos pelas Normas ASTM 413-87 - “Laboratory Measurement of Airborne
Sound Transmission of Building Partitions” e ASTM E-1332 – “Standard
Classification for Rating Outdoor-Indoor Sound Attenuation (OITC)”.
As diferenças de valores obtidos entre os dados disponibilizados pela
Viracon e pela Saflex podem ser devido às diferentes condições de ensaio e dos
laboratórios, como dimensões das câmaras de ensaio, dimensões dos painéis de
vidro ensaiados, condições de execução das amostras e equipamentos utilizados.

6.2.2 Simulação INSUL 8.0

Durante o processo de projeto acústico é possível elaborar simulações no
software INSUL para obter uma estimativa do desempenho acústico do painel de
vidro a ser adotado em projeto. Portanto, para este estudo de caso, foi simulado
um painel de vidro conforme a seguir.
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Os dados físicos do painel de vidro utilizados para a simulação no INSUL
são provenientes da biblioteca do software, como densidade, módulo de
elasticidade e amortecimento. A composição do painel (espessuras e laminação),
assim como as dimensões, estão de acordo com o que foi aplicado no edifício
Atilio Innocenti.


Composição do painel: vidro simulado composto por um painel de
vidro de 6 mm de espessura, uma camada de PVB convencional de
0,76 mm de espessura e outro painel de vidro de 6 mm.



Densidade do vidro: 2430 kg/m³.



Módulo de elasticidade: 46.000 GPa.



Índice de Amortecimento: 0,020.



Área do painel de vidro: 1,20 x 2,94 m (de acordo com as dimensões
de um módulo da fachada da edificação em estudo).

Os resultados da simulação são apresentados no item 6.4.
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6.3 Ensaio de isolamento acústico de fachada em campo – método global (ISO
140 – 5: 1998)
No dia 22/07/15 foi realizado na edificação em questão um ensaio para a
verificação do desempenho acústico da fachada frontal, através da metodologia
proposta pela ISO 140 – 5: 1998. O método utilizado foi o global com uma caixa
acústica como fonte sonora. A edificação estava em fase final de obra, porém
com toda a fachada e fechamentos concluídos. No momento do ensaio as
atividades de obra foram cessadas completamente para a elaboração do ensaio.
O ensaio de isolamento acústico de fachada foi realizado no 4º pavimento
do edifício, que será destinado a escritórios. Os pavimentos de escritório são
similares, portanto, este pavimento escolhido pode ser considerado para a
representação dos demais.
As medições dos níveis de pressão sonora foram feitas em bandas de
frequência de 1/3 oitava entre as frequências de 100 a 5000 Hz. A fachada foi
exposta ao ruído rosa, utilizando uma caixa acústica inclinada em 45° colocada no
terraço do pavimento, emitindo ruído com Nível Equivalente de 100 dB (A). Foram
feitas medições simultâneas de ruído, externa e internamente.
O objetivo deste ensaio é obter a Diferença de Nível Ponderada a 2 m de
distância da fachada (D2m,nT ). A partir desses valores medidos em função de
frequência é possível aplicar a metodologia prevista na ISO 717-1: 2013 para se
obter a Diferença Padronizada de Nível Ponderada a 2 m de distância da fachada
(D2m,nTw ). Para isso foi preciso medir os níveis de pressão sonora externo e
interno, e medir o Tempo de Reverberação e de Ruído de Fundo para fazer as
correções necessárias.
A caixa acústica foi colocada em duas posições (A e B – conforme a figura
45) na sacada do pavimento, com um ângulo de incidência de 45°, voltado para o
plano da fachada. O nível de pressão sonora médio do lado de fora foi
determinado a 2 m em frente à vedação externa, dentro da área da sacada do
pavimento. A posição da caixa e a distância para a fachada foram definidas de
acordo com o preconizado por norma. Portanto, a fonte sonora foi colocada no
piso da sacada, no 4º pavimento e o ponto receptor foi colocado no centro da
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fachada, a 1,5m de altura. A distância da fonte para o centro da fachada era de 10
m, dentro do que é estabelecido pela ISO 140 – 5: 1998.
Internamente foram distribuídos 07 pontos receptores sobre a área do
pavimento. O número de posições de receptor é dado a partir das características
direcionais da fonte sonora e da área da fachada. No momento das medições dos
tempos de reverberação foi considerado um ponto interno (C). A figura 45 contém
o mapa com os pontos referidos e sua localização na planta do pavimento.
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Figura 45: Planta do 4º pavimento com a indicação da localização dos pontos de
medição de Nível de Pressão Sonora (01 a 07) e localizações da fonte (A, B e C).

FontePonto C
04

03

01

Receptor

Receptor

Receptor

02
Receptor
Placas para piso elevado
elevado

05
Receptor

FontePonto B

06

07

Receptor
Elemento ensaiado

0
0

Receptor

FontePonto A

Fonte: adaptado do projeto de arquitetura, 2016.
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O som gerado pela caixa acústica foi constante e suficiente para produzir
um nível de pressão sonora no ambiente interno de pelo menos 6 dB maior que o
Nível do Ruído de Fundo. Este último parâmetro avaliado em quatro posições
distribuídas pelo espaço do pavimento. No momento do ensaio todas as portas
estavam fechadas e todos os equipamentos do edifício estavam desligados.
As seguintes distâncias foram respeitadas: 0,7 m entre as posições de
microfone; 0,5 m entre qualquer posição do microfone e sala de fronteiras ou
objetos na sala; 1,0 m entre qualquer posição do microfone e a fonte sonora.
Após a medição do Nível de Ruído de Fundo foi feita a medição do tempo de
Reverberação para a avaliação da área de absorção sonora equivalente.
Os resultados das medições de Níveis de Pressão Sonora (internos/
externos), Tempos de Reverberação e Níveis de Ruído de Fundo estão nos
Apêndices A, B, C e D, respectivamente.
A figura 46 mostra a sacada do pavimento com os equipamentos utilizados
e as distâncias consideradas. A influência do guarda-corpo não foi considerada
neste ensaio.
Figura 46: Imagem dos equipamentos na posição A, com indicação de medidas e
distâncias adotadas.

45°

1,10 m

2,30 m

Fonte: a autora (2015).
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Foram utilizados os seguintes equipamentos durante o ensaio:



Medidor Integrador de Nível Sonoro 01dB; modelo Blue Solo; Número de
Série: 61358; Certificado de Calibração IPT nº 127 123-101; calibração
válida até dezembro de 2015.



Microfone Capacitivo 01dB; modelo MCE212; Número de Série: 92362;
Certificado de Calibração IPT nº 127 121-101; calibração válida até
dezembro de 2015.



Medidor Integrador de Nível Sonoro 01dB; modelo Blue Solo; Número de
Série: 61787; Certificado de Calibração IPT nº 127 122-101; calibração
válida até dezembro de 2015.



Microfone Capacitivo 01dB; modelo MCE212; Número de Série: 101104;
Certificado de Calibração IPT nº 127 120-101; calibração válida até
dezembro de 2015.



Calibrador de Nível Sonoro 01dB; modelo CAL21; Número de Série
34113618 (2011); Certificado de Calibração IPT nº 121 135-101; calibração
válida até dezembro de 2015.

As figuras 47 e 48 mostram, respectivamente, o Medidor Integrador de Nível
Sonoro e a caixa acústica disposta no terraço do 4º pavimento.
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Figura 47: Medidor Integrador de Nível Sonoro 01 dB.

Fonte: a autora (2015).

Figura 48: Fonte sonora.

Fonte: a autora (2015).
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6.4 Resultados

A seguir serão apresentados os resultados provenientes das simulações
feitas no INSUL para a tipologia do vidro estudado e os resultados das medições
feitas em campo.

6.4.1 Simulação INSUL

As imagens 49 e 50 mostram, respectivamente, o relatório resultante da
simulação no INSUL para o vidro laminado de 12 mm de espessura, de acordo
com a ISO (Rw) e de acordo ASTM (STC).
Os resultados são bastante similares, sendo que ambos apresentam a
Frequência Crítica dos vidros em 1200 Hz e resultados de Rw= 38 dB e STC = 38
dB.
Considerando que a Frequência de Coincidência é dada por:
fc =

√3 c 2 ρ
√Y
πd

(Equação 9)

Onde, c é a velocidade do som no ar (m/s), d é a densidade do painel (m),
ρ é a densidade do painel (kg/m³) e Y é o módulo de elasticidade (Young) do
painel.
Portanto, para o vidro de 12 mm em questão, a frequência de coincidência
é dada por:

fc =

√3 3,402
Π0.0012

√

2340
46.000

= 1216,1 Hz

(Equação 10)

Portanto, este resultado está próximo ao obtido pelas simulações no
INSUL.
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Figura 49: Relatório de resultado do INSUL- ISO.

Fonte: a autora (2016).
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Figura 50: Relatório de resultado do INSUL – ASTM

Fonte: a autora (2016).
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6.4.2 Ensaio em campo

A Diferença de Nível Ponderada a 2 m de distância da fachada (D2m,nT )
resultou em 32 dB, conforme mostrado na tabela 7.
Tabela 7: Diferença de Nível Ponderada a dois metros, L1 médio, L2 médio, Tempo
de Reverberação.

Frequência (Hz)

D2m,nT (dB)

100
125
160
200
250
315
400
500
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
3150
4000
5000

22,6
23,5
25,2
31,6
28,0
25,6
25,1
30,0
33,0
27,9
28,9
30,9
36,8
41,1
42,3
44,9
48,5
49,0

Resultado:

D2m,nT,W =

L1
L2
dB(A) dB(A)
93,8
74,5
89,3
69,8
85,5
63,2
91,9
64,1
93,7
66,9
90,9
68,1
89,2
66,9
93,4
65,9
92,2
62,2
88,8
63,6
91,7
65,7
87,8
60,1
88,5
55,8
89,6
53,1
86,9
49,1
85,5
45,0
87,2
42,9
84,2
38,9

T (s)
1,1
1,3
1,0
1,2
0,7
1,0
1,0
0,9
1,0
0,9
1,0
1,1
1,3
1,4
1,4
1,4
1,3
1,2

32

Fonte: Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (2015).

A figura 51 mostra a Diferença Padronizada de Nível Ponderada a 2 m de
distância da fachada (D2m,nT ) por frequência, entre 100 e 4000 Hz.
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Figura 51: Diferença de nível ponderada a 2 metros por frequências.
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Fonte: Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (2015).

Os resultados completos das medições de nível de pressão sonora estão
no Apêndice A. Os maiores níveis medidos foram localizados nos pontos 6 e 7,
quando a fonte estava na posição A. A tabela 8 no item a seguir mostra os
resultados medidos nestas posições.
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6.4.3 Discussão

Através da análise da figura 51, pode-se observar que há significativa
redução na diferença entre os Níveis de Pressão Sonora medidos externamente e
internamente, isto é, uma redução do isolamento sonoro nas faixas entre: 100 e
160 Hz; 315 a 400 Hz e 800 a 1250 Hz. Estas reduções podem ser devido a:


Transmissão sonora através dos perfis metálicos dos módulos da fachada.
Os perfis constituem o principal caminho em potencial para a passagem do
som entre os ambientes internos e externos devido à sua composição leve.



Efeito das frestas contidas nos encaixes dos perfis dos caixilhos e entre os
caixilhos e a estrutura do prédio.



Transmissão eficaz de vibrações. No momento do ensaio houve
significativa influência do efeito de vibração da laje do pavimento tipo,
assim como grande vibração nos próprios caixilhos, devido à transmissão
da vibração entre o piso do terraço, onde estava apoiada a caixa acústica e
a laje do pavimento tipo. As grandes dimensões das vedações de fachada,
das lajes de cobertura e piso podem ter contribuído para este tipo de
transmissão.



Efeito de coincidência. A inclinação da caixa acústica e a frequência do
som emitido contribuíram para o Efeito de Coincidência dos panos de vidro.
Ou seja, as ondas sonoras incidentes podem ter apresentado comprimento
de onda coincidente com o comprimento de onda de flexão do painel,
transmitindo o ruído de forma mais eficaz nas faixas de frequência
mencionadas.



Entre 100 e 160 Hz, os baixos valores obtidos podem ser explicados
devido ao efeito de ressonância no painel, isto é, nestas frequências o
painel pode ter transmitido ruído aéreo com maior eficiência.



As fachadas laterais de vidro da edificação, não avaliadas no momento do
ensaio, podem ter influenciado nos resultados, já que parte da transmissão
sonora atingiu os módulos de vidro laterais do pavimento.



De acordo com o cálculo apresentado nas equações 9 e 10, além das
simulações elaboradas no INSUL, a frequência de coincidência dos vidros
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está em torno de 1200 Hz, o que pode explicar o baixo desempenho nesta
faixa de 1000 Hz.


A diretividade da fonte utilizada para gerar o ruído incidente na fachada,
assim como a tipologia do ruído podem ter influenciado o nível de
desempenho do sistema. Isto ocorre devido ao Efeito de Coincidência.



A s duas portas de acesso à sacada possuem uma estrutura de caixilho e
vedação diferentes do restante dos módulos que compõem a fachada. No
momento do ensaio foi possível perceber significativa transmissão sonora
através do perímetro das portas.



Os níveis sonoros resultantes do ensaio foram superiores nos pontos 6 e 7,
quando a fonte estava na posição A. Estes pontos estão localizados na
parte frontal do pavimento, mais próxima à fachada. Nestes locais
percebeu-se, além da transmissão de ruído aéreo mais intensa, uma
transmissão de vibrações mais significativa que nos outros pontos
avaliados.
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Tabela 8: Níveis de Pressão Sonora medidos internamente com a fonte na
posição A, para as posições 06 e 07.

Freq.
100
125
160
200
250
315
400
500
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
3150
4000
5000

R6A
78,0
74,8
64,5
68,1
66,1
68,4
70,8
70,2
63,8
64,0
67,3
61,4
57,3
54,4
50,4
45,8
44,8
40,0

R7A
77,6
70,2
64,2
64,5
73,7
73,5
70,8
69,3
65,5
66,7
69,1
65,3
61,2
57,5
53,9
49,8
46,6
43,2

Fonte: Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (2015).

Os dados apresentados mostram que os caixilhos, sistema de fixação dos
vidros nos caixilhos e a qualidade da selagem perimetral tem um efeito
significativo no resultado global. Os resultados obtidos em campo se mostraram
inferiores aos resultados esperados em projeto e aos simulados no INSUL. A
estimativa de desempenho considerando as juntas e frestas deve ser considerada
dentro da margem de segurança adotada para o projeto.
As diferenças notadas entre os resultados obtidos em laboratório, nas
simulações no INSUL e em campo podem ter ocorrido devido aos seguintes
fatores:


Diferenças significativas entre: as condições de ensaio do elemento
de fachada em laboratório, as simulações computacionais e o
ensaio do sistema completo em campo. Dessa forma, estes valores
não podem ser comparados diretamente.

Por exemplo, em
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laboratório, um único elemento é testado e não o sistema glazing
completo. A transmissão por flanking é minimizada, e é também
criado um campo sonoro difuso nas câmaras de ensaio. Em campo
as condições são bastante complexas, o sistema da fachada é
testado em sua totalidade e já instalado.


As dimensões dos módulos de vidro testados em campo e em
laboratório são diferentes. Amostras menores de vidro apresentam
propriedades diferentes ao ruído que partições de vidro de maior
tamanho. Isto vale, também porque o peso total do vidro influencia
na capacidade do caixilho. Ou seja, para vidros mais pesados e de
maiores dimensões, sé necessário adotar um sistema de caixilharia
mais robusto.

O ensaio em campo disponibilizou dados importantes de desempenho da
tipologia structural glazing unitizada de fachada, amplamente utilizada em
edificações de escritórios.

Estes dados, em geral, não são disponíveis aos

especialistas em acústica.
O Estudo de Caso averiguou que, através dos resultados de ensaio em
laboratório disponibilizados pelos fornecedores de vidro e simulação em software
(INSUL 8.0), é possível obter um referencial de valores de desempenho de vidros.
Mostrou também as limitações das ferramentas utilizadas e a dificuldade de se
estimar o desempenho de sistemas completos de fachada.
Portanto, através das ferramentas de projeto é possível obter um
comparativo de desempenho entre tipologias de vidros para auxiliar na tomada de
decisão. No entanto, as condições de execução e as diferenças entre resultados
obtidos em laboratório e em campo devem ser sempre consideradas dentro dos
parâmetros de projeto.
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7 CONCLUSÕES

Este trabalho objetivou avaliar a eficácia das ferramentas disponíveis em
projeto para a especificação de vidros de fachada para edificações corporativas
visando o desempenho acústico. As ferramentas avaliadas foram: 1. dados de
isolamento acústico medidos por frequências em laboratórios acreditados e 2.
Resultados obtidos através do software INSUL para Predição de Isolamento
Acústico de painéis.
Para a averiguação da eficiência destas ferramentas, um ensaio de
isolamento acústico de fachada foi elaborado em campo. Este ensaio foi realizado
em uma edificação de escritórios existente e em etapa final de obras, com
fachadas em Pele de Vidro do tipo Structural Glazing e Unitizada. A partir da
escolha da edificação foram compiladas todas as suas características
construtivas, como materiais, constituição do pavimento tipo, projeto da fachada,
projeto de arquitetura, espessura e composição dos vidros.
Após esta etapa foram levantados os dados de isolamento acústico de
vidros laminados de 12 mm (utilizados na fachada do edifício) obtidos por dois
laboratórios para dois fornecedores consagrados no mercado. Além disto, o
desempenho desta mesma tipologia de vidro foi simulado computacionalmente
pelo software INSUL.
Os dados de laboratório e simulação computacional foram comparados
com os resultados obtidos no ensaio em campo. Esta comparação visou avaliar a
eficácia das ferramentas de projeto e não comparar diretamente os parâmetros
numéricos obtidos em laboratório/ simulação computacional com os dados
medidos em campo, pois são grandezas acústicas distintas.
As ferramentas para predição do isolamento acústico de fachadas se
mostraram limitadas, uma vez que os ensaios elaborados em laboratórios
consideram utilizam a avaliação dos elementos da fachada, no caso, os vidros. As
simulações efetuadas no INSUL também consideram apenas o desempenho do
vidro, utilizando-se de dados de sua biblioteca resultantes de ensaios em
laboratórios efetuados por diversos fornecedores.
O Estudo de Caso também comprovou que os caixilhos e vedações
constituem o ponto mais frágil no isolamento acústico de uma fachada, neste caso
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em Structural Glazing, e seu desempenho veio a determinar o valor do
desempenho global do sistema. A diferença de Níveis de Pressão Sonora medida
por frequências mostrou que o desempenho da fachada que foi submetida ao
ensaio ficou aquém do esperado, principalmente entre 315 a 400 Hz e 800 a 1250
Hz.
Este prejuízo no desempenho acústico da fachada pode ter ocorrido, entre
outros fatores, pela transmissão sonora através dos perfis metálicos dos módulos
da fachada, efeito das frestas, transmissão de vibrações pelos elementos
estruturais e de vedação, efeito de coincidência e frequência crítica, diretividade
da fonte e tipologia do ruído utilizada para o ensaio.
Na prática, foi verificado que o desempenho da fachada depende muito de
sua tipologia construtiva, da forma como o vidro é fixado ao perfil metálico, do tipo
de ruído incidente e da qualidade com a qual a vedação foi executada. Tais
fatores, além das dimensões dos planos de vidro, da fixação dos vidros nos
caixilhos e destes na estrutura do edifício, assim como a presença de frestas,
podem comprometer o desempenho global.
No entanto, existem escassos dados de ensaios de isolamento acústico de
fachadas que considerem o sistema como um todo, o que dificulta o processo de
projeto e especificação de sistemas de fachada visando um melhor desempenho
acústico. Em geral é preciso estimar o nível de isolamento dos componentes
isoladamente para calcular o desempenho do conjunto.
Além disso, existe uma grande dificuldade técnica em se estimar o prejuízo
no desempenho da fachada devido a um sistema leve de caixilhos e vedações, ou
devido à presença de frestas. É bastante difícil prever como a execução da
fachada será efetuada e quais serão os principais caminhos de transmissão
sonora.
No momento da especificação do sistema, devem ser adotadas margens
de segurança, uma vez que o processo de execução em obra é geralmente
realizado num contexto não controlado, diferente do que ocorre em laboratório. A
escolha das margens de segurança torna-se, portanto, um ponto crítico na fase
de projeto. Se forem estimadas grandes margens de segurança, será uma
garantia para obter os níveis de critério internos, mas também pode levar a custos
desnecessários.
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Portanto, foi comprovado que as ferramentas utilizadas pelos consultores
em acústica são limitadas para especificar sistema de fachada em vidro do tipo
Structural Glazing. Tais ferramentas podem ser utilizadas como um referencial
para uma base comparativa de tipologias de vidros a serem adotadas no edifício.
Os componentes de fachada devem, portanto, serem testados e bem
instalados, para que auxiliem no desempenho global do conjunto da edificação e
não se tornem caminhos possíveis para excessiva entrada de ruído nos
ambientes. Ao especificar deve-se considerar que os resultados em laboratório
são diferentes dos que verificados em campo, principalmente devido às falhas de
execução e caminhos de transmissão sonora pelos perfis dos caixilhos e
conexões entre fachada e estrutura do edifício, conforme o estudo de caso deste
trabalho.
Projetos de fachadas precisam ser planejados desde sua concepção para
ter um bom desempenho acústico. Algumas soluções simples são capazes de
melhorar o desempenho, tratando primeiramente do ponto mais fraco dos
sistemas: perfis e vedações. Partir diretamente para maior espaçamento entre
vidros ou vidros de maior espessura pode não ser a melhor alternativa, como foi
apresentado nos itens de conceituação teórica.
Foi verificada também a dificuldade de se medir o desempenho acústico de
fachadas em edificações construídas. Para a realização destas medições do
Estudo de Caso foram necessários diversos equipamentos onerosos e uma
equipe técnica treinada, além de ser necessário obter autorização da construtora
para ter acesso ao edifício na etapa final da obra, com o pavimento de escritórios
desocupado e com o sistema de fachada concluído.
Este trabalho mostrou também que as medições em campo foram de
extrema importância, uma vez que elas apresentaram o desempenho real dos
componentes de fachada para um sistema de fachada e composição bastante
utilizada em edificações corporativas. Este tipo de dado, em geral, não é
disponível aos especialistas em acústica e esta foi uma contribuição importante
deste estudo.

101

8 REFERÊNCIAS
AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS. ASTM 413-87:
Classification for Rating Sound Insulation. Philadelphia, 1999.
_________. ASTM E-1332: Standard Classification for Rating Outdoor-Indoor
Sound Attenuation. Philadelphia, 2016.
_________. ASTM E-90: Standard Test Method for Laboratory Measurement of
Airborne Sound Transmission Loss of Building Partitions and Elements.
Philadelphia, 2009.
AMERICAN SOCIETY OF HEATING, REFRIGERATING, AND AIRCONDITIONING ENGINEERS, NOISE AND VIBRATION CONTROL. In: ASHRAE
Handbook - HVAC Applications. Atlanta: ASHRAE, 2011. Cap. 48. p. 1-279.
Disponível em: <http://thermairsystems.com/wpcontent/uploads/2011/10/ASHRAE-HANDBOOK-Sound-and-VibrationControl.pdf>. Acesso em: 10 set. 2015.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. NBR 10.152:
Níveis de ruído para conforto acústico. Rio de Janeiro, 1987.
ATTENBOROUGH, K.; LI, K. M.; HOROSHENKOV, K. Predicting Outdoor
Sound. Nova Iorque: Taylor & Francis, 2007. 466 p. Disponível em:
<http://file.zums.ac.ir/ebook/363-Predicting Outdoor Sound-Keith Attenborough0203088735-Spon Press-2007-499-$110.pdf>. Acesso em: 15 ago. 2015.
BARING, J. G. A. O Desempenho Acústico de Caixilhos de Fachada no
Contexto da Poluição Sonora Urbana. 1990. 210 f. Tese (Doutorado). Curso de
Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1990.
BARRON, M. Auditorium Acoustics and Architectural Design. 2. ed. New
York: Spon Press, 2010. 481p.
BARRY, P. J. Slides de aula. Programa de pós-graduação do Instituto de
Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, 2015.
BATUNGBAKAL, A. The acoustic performance of double-skin facades: a
design support tool for architects. 2013. 214 f. Dissertação (Mestrado). Curso
de Arquitetura. School Of Architecture, University Of Southern California, Los
Angeles, 2013. Disponível em:
<http://digitallibrary.usc.edu/cdm/ref/collection/p15799coll3/id/342930>. Acesso
em: 20 jan. 2016.
BERGLUND, B.; LINDVALL, T. (Ed.). Documento preparado para WORLD
HEALTH ORGANIZATION. Community Noise. Arquivos do Centre for Sensory
Research, Vol. 2, Issue 1, 1995. Stockholm University and Karolinska Institute.
Disponível em: <http://www.who.int/docstore/peh/noise/Noiseold.html/>. Acesso
em: 5 dez. 2015.

102

BISTAFA, S. R. Acústica Aplicada ao Controle do Ruído. 2. ed. São Paulo:
Blucher, 2011. 380 p.
BRÜEL & KJÆR, Environmental Noise Booklet. Brüel & Kjær Sound e
VibrationMeasurement A/S, 2001. Disponível em:
<http://www.bksv.com/doc/environmentalnoisebooklet_english.pdf>. Acesso em:
20 nov. 2015.
_________. Measurements in Buildings Acoustics Booklet. Brüel & Kjær
Sound e VibrationMeasurement A/S, 1988.Disponível em:
<http://www.bksv.com/doc/br0178.pdf>. Acesso em: 10 jan. 2016.
__________. Sound Intensity Booklet. Brüel & Kjær Sound e
VibrationMeasurement A/S, 1993. Disponível em:
<https://www.bksv.com/media/doc/br0476.pdf>. Acesso em: 11 dez. 2016.
BUENO, G. Henry-Russell Hitchcock e o conceito de estilo
internacional: Estilo, Formalismo e a construção do discurso historiográfico na
modernidade. 2005. 351 f. Tese (Doutorado). Curso de Artes Visuais, Centro de
Letras e Artes, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2005.
Disponível em: <http://livros01.livrosgratis.com.br/cp068637.pdf>. Acesso em: 4
abr. 2016.
BUSA, L.; SECCHI, S.; BALDINI, S. Effect of Façade Shape for the Acoustic
Protection of Buildings. Building Acoustics. Reino Unido, p. 317-338. 21 set.
2009.
CHAN, A. L. S. Transmission of Sound Across Medium Boundaries. 2008.
Disponível em: <http://personal.cityu.edu.hk/~bsapplec/transmis2.htm>. Acesso
em: 2 abr. 2016.
FARINA, A.; FAUSTI, P.; POMPOLI, R.; SCAMONI, F. Intercomparison of
laboratory measurements of airborne sound insulation of partitions. Proc. of
INTERNOISE 1996, Liverpool (GB), 30/7-2/8 1996.
FERNANDES, J. C. Acústica e Ruídos. Bauru: Unesp, 2005. 100 p. Disponível
em: <http://wwwp.feb.unesp.br/jcandido/acustica/Apostila/Capitulo 02.pdf>.
Acesso em: 22 mar. 2016.
GSA PUBLIC BUILDINGS SERVICE. Sound Matters: How to achieve acoustic
comfort in the contemporary office. Estados Unidos da América, 2011.
Disponível em: <https://www.wbdg.org/ccb/GSAMAN/gsa_soundmatters.pdf>.
Acesso em: 22 nov. 2015.
GUEDES, I. C. M. Influência da forma urbana em ambiente sonoro: um
estudo no bairro Jardins em Aracaju (SE). 2005. 126 f. Dissertação (Mestrado
em Engenharia Civil). Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo.
Universidade Estadual de Campinas. Campinas, 2005.
HANSEN, C. H. Chapter 1 - Fundamentals of acoustics: In Occupational
Exposure to Noise: Evaluation, Prevention and Control. 2001. World Health

103

Organisation Special Report. Disponível em:
<http://www.who.int/occupational_health/publications/noise1.pdf>. Acesso em: 20
fev. 2016.
HAUGEN, S. Sound Reflection from Building Facades. 2013. 65 f. Dissertação
(Mestrado). Curso de Electronics, Department Of Electronics And
Telecommunications, Norwegian University Of Science And Technology,
Trondheim, 2013. Disponível em: <http://www.divaportal.org/smash/get/diva2:649708/FULLTEXT01.pdf>. Acesso em: 30 mar. 2016.
HILGE, C.; NOCKE, C. OFFICE ACOUSTICS: How to effectively design the
room acoustics of offices. Wiesbaden, Alemanha, 5 dez. 2014. Disponível em:
<http://www.buero-forum.de/uploads/media/1_Office_acoustics_02.pdf>. Acesso
em: 15 mar. 2016.
INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. ISO 10140-2:
2010. Acoustics -- Laboratory measurement of sound insulation of building
elements -- Part 2: Measurement of airborne sound insulation. International
Organization for Standardization, 2010.
__________.ISO 140- 5. Laboratory Measurement of Airborne Sound Insulation of
Building Elements – Part 5: Field Measurements of Airborne Sound Insulation of
Façade Elements and Facades. International Organization for Standardization,
1998.
__________.ISO 140-2. Acoustics – Measurement of sound insulation in buildings
and of building elements - Part 2: Determination, verification and application of
precision data, International Organization for Standardization, 1991.
__________.ISO 1999. Acoustics: estimation of noise-induced hearing loss.
International Organization for Standardization 1999: 2013.
__________.ISO 717-1: 2013-1: 1996/Amd.1:2006. Acoustics – Rating of sound
insulation in buildings and of building elements - Part 1: Airborne sound insulation,
AMENDMENT 1: Rounding rules related to single number ratings and single
number quantities, International Organization for Standardization, 1996.
KOECK, A. Invisible Cities – The Last Remnant of Modernism. 2014.
Disponível em: <https://www.australiandesignreview.com/architecture/invisiblecities-the-last-remnant-of-modernism/>. Acesso em: 11 nov. 2015.
KOWALTOWSKI, D. C. C. K. et al. A visualização do conforto ambiental no
projeto arquitetônico. In: ENCONTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA DO
AMBIENTE CONSTRUÍDO, 7., 1998, Florianópolis. ANTAC. Florianópolis:
Universidade Federal de Santa Catarina, 1998. p. 371-379. Disponível em:
<http://www.dkowaltowski.net/1090.pdf>. Acesso em: 28 fev. 2016.
KOWALTOWSKI, D. C. C. K. et al. Reflexão sobre metodologias de projeto
arquitetônico. Ambiente Construído, Porto Alegre, v. 6, n. 2, p.7-19, 01 abr.
2006. Trimestral. Disponível em:

104

<http://www.ceap.br/material/MAT03032010115338.pdf>. Acesso em: 28 fev.
2016.
LILLY, J.G. Recent Advances in Acoustical Glazing. Issaquah, Washington:
JGL acoustics Inc., 2004.
LONG. M. Architectural Acoustics. EUA: Elsevier Inc, 2006. 844p.
MAIA, P. A.; BERTOLI, S. R. Ruído e seus efeitos no homem da construção civil.
In: VII ENCONTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA DO AMBIENTE
CONSTRUÍDO, 7, 1998, Florianópolis. Anais... Florianópolis: Entac, 1998. p. 507512. Disponível em: <http://www.higieneocupacional.com.br/download/ruidobertoli.pdf>. Acesso em: 15 jan. 2017.
MARSH, A., The Airborne Sound Insulation of Glass. Part 1: Applied Acoustics 4,
p. 55-70 (Jan. 1971); Part 2: APPlied Acoustics 4. p. 131-154 (April 1971); Part 3:
Applied Acoustics 4, 1). 175-192 (July 1971).
MEHTA, M.; JOHNSON, J.; ROCAFORT, J. Architectural Acoustics: principles and
design. New Jersey: Courier Kendallville Inc., 1999. 446p.
MICHALSKI, R. L. X. N. Metodologias para medição de isolamento sonoro em
campo e para expressão da incerteza de medição na avaliação do
desempenho acústico de edificações. 2011. 256 f. Tese (Doutorado).- Curso de
Engenharia Mecânica, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro,
2011. Disponível em:
<http://objdig.ufrj.br/60/teses/coppe_d/RannyLoureiroXavierNascimentoMichalski.
pdf>. Acesso em: 12 dez. 2015.
NAGEM, M. P. Mapa e analise do ruído ambiental: diretrizes e
metodologia. 2004. 133 f. Dissertação (Mestrado). Curso de Faculdade de
Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo, Universidade Estadual de Campinas.
Campinas, 2004. Disponível em:
<http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?code=vtls000318370>.
Acesso em: 9 ago. 2015.
OLAFSEN, S.; STRAND, M. K. Field versus laboratory sound insulation of glass
façades. In: INTERNOISE, 38, 2009, Ottawa. Proceedings... Ottawa: Internoise,
2009. p. 1-7. Disponível em: <http://brekkestrand.no/wpcontent/uploads/2015/06/Field-vs.-Laboratory-Sound-Insulation-of-GlassFacades.pdf>. Acesso em: 3 jan. 2017.
PAZ, E. C.; FERREIRA, A. M. C.; ZANNIN, P. H. T. Estudo comparativo da
percepção do ruído urbano. Rev. Saúde Pública, São Paulo, v. 39, n. 3, p. 467472, jun. 2005. Disponível em
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S003489102005000300019&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 21 set. 2015.
QUIRT, J.D. Sound transmission through windows, I: single and double glazing. J
Acoustical Society of America 1982; 72(3): 834–844.

105

SAFLEX, Acoustic glazing data. Disponível em:
<https://www.saflex.com/pdf/en/AI-ARCH-3430_Acoustic_Glazing_Data.pdf>.
Acesso em: 17 jun. 2016.
SCHIMMELPENNINGH, J. Acoustic Interlayers for Laminated Glass – What
makes them different and how to estimate performance. In: GLASS
PERFORMANCE DAYS, 2., 2012, São Paulo. Proceedings... São Paulo: Gpd,
2012. p. 2-8. Disponível em: <http://www.gpd.fi/Global/GPD/South
America/SouthAmerica2012/Proceedings/JuliaSchimmelpenningh.pdf>. Acesso
em: 5 abr. 2016.
__________. Effect of glass and interlayer thickness and type to create acoustical
comfort in architectural settings. In: NOISE-CON 2008 AND THE SOUND
QUALITY SYMPOSIUM 2008, 30., 2008, Dearborn. Paper. Dearborn: Noise-con,
2008. p. 1-8. Disponível em: <https://www.saflex.com/pdf/Saflex® TechnicalPaperAcousticalComfortinArchitecturalSettings.pdf>. Acesso em: 30 set. 2015.
SIMÕES, F. M. Manual de Acústica Arquitetônica – Procel Edifica. Rio de
Janeiro, 2011. Disponível em:
<https://ambeefau.files.wordpress.com/2011/09/acustica.pdf>. Acesso em: 10 jan.
2016.
TADEU, A. J. B.; MATEUS, D. M. R. Sound transmission through single, double
and triple glazing. Experimental evaluation. Elsevier: Applied
Acoustics. Coimbra, p. 307-325. nov. 2001. Disponível em:
<https://estudogeral.sib.uc.pt/bitstream/10316/4037/1/filee0aec1aa21024e55b37c
28755f99fb89.pdf>. Acesso em: 2 abr. 2016.
VIRACON, Inc. Acoustic Data - Glass. Disponível em:
<http://www.viracon.com/acoustic>. Acesso em: 19 jun. 2016.
VITTORINO, F. Requisitos de Conforto Acústico, Desempenho Acústico e as
Experiências de ensaios de laboratório e campo. Apresentação no Dia do
Ruído da ProAcustica. São Paulo, 2013.
WORLD HEALTH ORGANIZATION. Guidelines for community noise. 1999.
Disponível em: <http://whqlibdoc.who.int/hq/1999/a68672.pdf />. Acesso em: 3
dez. 2015.

106

APÊNDICE A – Níveis de pressão sonora medidos em campo (dB)
Níveis de Pressão Sonora medidos internamente com a fonte na posição A
Freq.
100
125
160
200
250
315
400
500
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
3150
4000
5000

R1A
71,0
65,8
64,1
62,5
62,2
63,5
62,8
63,0
59,5
57,7
61,3
52,9
49,7
47,8
43,8
39,0
37,3
32,9

R2A
72,2
65,9
61,5
65,0
66,5
66,9
64,1
62,7
60,0
61,2
62,8
56,6
51,6
48,6
44,6
40,0
39,2
34,2

R3A
74,6
65,0
63,3
62,5
59,4
62,6
61,8
62,3
59,6
59,2
60,8
54,0
48,7
46,8
42,7
37,4
36,0
31,3

R4A
73,2
68,9
61,5
62,2
60,8
61,3
62,2
61,4
58,5
60,3
61,1
54,0
49,6
47,2
42,7
37,6
36,4
31,4

R5A
73,6
69,9
66,6
59,4
61,5
67,8
67,5
67,1
63,5
64,1
66,6
60,0
55,7
54,2
50,1
45,0
42,7
38,4

R6A
78,0
74,8
64,5
68,1
66,1
68,4
70,8
70,2
63,8
64,0
67,3
61,4
57,3
54,4
50,4
45,8
44,8
40,0

R7A
77,6
70,2
64,2
64,5
73,7
73,5
70,8
69,3
65,5
66,7
69,1
65,3
61,2
57,5
53,9
49,8
46,6
43,2

Níveis de Pressão Sonora medidos internamente com a fonte na posição B
Freq.
100
125
160
200
250
315
400
500
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
3150
4000
5000

R7B
70,3
69,9
63,5
66,2
65,1
67,8
64,1
64,0
63,7
65,0
65,6
60,1
56,6
53,3
49,8
46,0
43,8
38,9

R6B
76,4
71,7
62,1
66,6
67,6
67,5
67,3
66,8
62,9
65,1
67,6
61,7
56,2
54,3
49,4
47,0
44,8
40,9

R5B
75,2
70,0
65,7
65,4
69,3
71,6
68,9
66,9
63,7
66,6
68,5
61,4
57,5
55,2
51,2
47,2
45,7
42,4

R4B
69,4
64,8
60,7
61,1
64,6
62,2
63,1
61,4
61,2
59,7
61,2
53,5
49,0
46,8
43,2
39,2
37,3
34,0

R3B
72,2
67,7
59,6
63,1
61,4
62,6
61,9
60,7
59,2
60,3
61,5
53,6
49,9
47,0
42,9
38,9
37,6
33,2

R2B
73,3
68,4
60,5
61,6
64,8
61,2
62,0
62,1
60,5
61,6
63,2
56,2
50,8
48,9
44,4
40,1
38,5
34,4

R1B
74,4
66,6
58,8
61,8
62,2
62,9
60,8
57,9
57,4
61,4
61,0
52,8
49,6
46,3
41,8
37,4
35,0
31,4
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APÊNDICE B – Níveis de pressão sonora medidos em campo (dB)
Níveis de Pressão Sonora medidos externamente com a fonte na posição A (EA)
e B (EB) - ensaio de isolamento acústico de fachada
Freq.
100
125
160
200
250
315
400
500
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
3150
4000
5000

EA
93,2
90,2
86,5
92,4
92,9
89,9
89,5
93,4
91,8
89,6
91,9
88,1
88,4
90,4
87,4
85,8
87,6
84,4

EB
94,3
88,0
84,1
91,3
94,3
91,7
88,8
93,5
92,6
87,9
91,5
87,4
88,6
88,7
86,3
85,2
86,7
83,9

Fonte: Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (2015).
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APÊNDICE C – Tempos de reverberação (em segundos)
Tempos de reverberação medidos no ensaio de isolamento acústico de fachada
(estudo de caso)
Frequência
100
125
160
200
250
315
400
500
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
3150
4000
5000

T
1,1
1,3
1,0
1,2
0,7
1,0
1,0
0,9
1,0
0,9
1,0
1,1
1,3
1,4
1,4
1,4
1,3
1,2

1
0,94
1,7
1,28
1,1
0,54
0,86
0,78
0,99
1,05
0,81
0,86
1,06
1,26
1,51
1,41
1,4
1,34
1,23

2
0,69
0,59
1,09
1,43
0,69
1,06
0,93
0,73
1
0,9
0,94
1,06
1,22
1,21
1,15
1,16
1,17
1,01

3
2,46
1,51
0,94
1,37
0,75
1,12
1,13
0,95
1,16
1,06
0,96
0,84
1,19
1,34
1,42
1,43
1,39
1,24

4
0,19
1,27
0,65
0,96
0,66
0,85
0,96
0,91
0,74
0,93
1,09
1,24
1,57
1,56
1,62
1,54
1,38
1,25

Fonte: Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (2015).
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APÊNDICE D – Níveis de Ruído de Fundo (dB)
Níveis de ruído de fundo medidos no ensaio de isolamento acústico de fachada
(estudo de caso)
Frequência
100
125
160
200
250
315
400
500
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
3150
4000
5000

F1
41,2
42,2
39,3
36,5
33,9
32,9
31,4
27,2
27,7
27,3
25,7
22,8
20,7
20,1
15,6
12,1
13,0
8,9

F2
44,0
44,3
41,7
39,4
37,5
35,8
34,6
31,4
29,6
29,0
26,9
25,0
24,0
22,8
18,2
14,3
15,6
11,0

F3
44,7
48,3
44,9
40,8
39,4
38,2
37,4
33,2
32,4
32,7
31,5
29,9
30,8
28,0
18,1
13,1
13,4
9,3

F4
43,6
44,7
41,3
38,8
36,7
35,0
33,7
29,8
28,7
29,1
27,4
25,9
23,9
21,7
15,2
11,1
10,0
7,9

Fonte: Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (2015).

