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RESUMO
Os escritórios panorâmicos foram concebidos de forma a melhorar a
comunicação e integração entre as equipes. No entanto, a maioria dos usuários
desses espaços são insatisfeitos com os altos níveis de ruído e a falta de
privacidade sonora. A grande revolução tecnológica ocorrida nas últimas décadas
influenciou diretamente na evolução dos projetos e novos conceitos dos escritórios
panorâmicos. Este trabalho visa apresentar os parâmetros dos projetos
arquitetônicos que influenciam na qualidade acústica de escritórios panorâmicos,
conduzindo arquitetos e designers de interiores no desenvolvimento de espaços
acusticamente confortáveis. Para isso, foram apresentados os parâmetros dos
projetos arquitetônicos, desde a implantação do edifício, zoneamento das atividades
e layout, os fatores que influenciam no condicionamento e no isolamento acústico.
Também foram apresentados os mecanismos que podem ser utilizados para
alcançar conforto e privacidade sonora. Além disso, foi feita a análise de um projeto
contemporâneo e verificou-se que apesar do projeto conter algumas soluções que
poderiam gerar mais conforto, em termos gerais, este não atende aos principais
requisitos referidos anteriormente. Da mesma forma, muitos outros projetos seguem
os mesmos conceitos e, portanto, é praticamente impossível se atingir conforto com
essas condições. É necessário o desenvolvimento de novas pesquisas para que
ocorra o avanço no desenvolvimento de normas para o setor, bem como a criação
de manuais, que além de apresentar os critérios acústicos, também os relacione
com os parâmetros do projeto arquitetônico, que, quando aplicados, resultarão em
ambientes acusticamente confortáveis.

Palavras Chaves: Acústica; Escritórios panorâmicos; Conforto; Projeto; Ambiente de
Trabalho.

ABSTRACT

Parameters of the architectural design that influence in acoustical quality of
open plan offices
Open plan offices were created to improve communication and interaction
between working groups. However, most of these spaces’ users are unsatisfied with
high noise levels and lack of sound privacy. The great technological revolution that
occurred in the last decades has directly influenced the evolution of the projects and
concepts of open plan offices. This dissertation aims to present the parameters of the
architectural design that influences in acoustical quality of open plan offices, leading
architects and interior designers in development of acoustically comfortable spaces.
For that, architectural project parameters were presented, from the building
implantation and zoning per activity, to the layout and the factors that influence in the
acoustic conditioning and insulation. It was also presented the mechanisms that can
be used to achieve comfort and sound privacy. In addition, the analysis of a
contemporary project was made and it was identified that, although the project
contained some solutions that could generate more comfort, in general terms, it did
not attend the main requirements previously mentioned. Likewise, many other
projects follow the same design concepts and therefore it is practically impossible to
achieve acoustic comfort with these conditions. More research is needed in order to
further develop standards for the sector, as well as the creation of manuals, that
present the acoustic criteria, but also relate to the parameters of the architectural
project, which when applied, will result in more acoustically comfortable spaces.

Keywords: Acoustics; Open plan offices; Comfort; Design; Workplace.
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1 INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas a maioria dos escritórios passaram de espaços
compartimentados para espaços abertos, onde a altura do pé direito é muito menor
do que a largura e comprimento do ambiente e sem a utilização de divisórias altas
entre as estações de trabalho.
Quando esses espaços foram criados, o objetivo era promover a interação entre
as equipes de trabalho, facilitar a comunicação, melhorar os desempenhos
individuais dos empregados e a produtividade nas empresas. Entretanto, a principal
razão para o crescimento desse modelo de escritórios é que ele representa uma
enorme redução de custos, uma vez que possibilita a otimização dos espaços de
trabalho.
A satisfação no trabalho é principalmente relacionada ao ambiente do escritório e
a maior fonte de reclamações é quanto ao ambiente sonoro. Kim e Dear (2013)
afirmam que a distração devido ao excesso de ruído e a perda de privacidade são as
maiores causas de insatisfação com o ambiente de trabalho em escritórios
panorâmicos.
Apesar de existirem normas específicas que regulam os níveis acústicos em
ambientes de trabalho, atualmente no Brasil existe uma grande preocupação com o
ruído em ambientes industriais, principalmente no “chão de fábrica”, devido à
fiscalização e número de ações que existem nesse setor. No entanto, quando
consideramos os escritórios técnico-administrativos, por exemplo, nota-se certa
despreocupação por parte dos especificadores quanto à aplicação de soluções
acústicas em seus projetos (PASSERO, 2009).
Em ambientes de trabalho, espera-se que a comunicação seja efetiva, que os
níveis sonoros não causem distrações ou incômodos, mas também é necessário que
a redução do ruído não gere a perda da privacidade do usuário, seja em assuntos
sigilosos de sua função ou em seus assuntos particulares.
Para obtermos níveis adequados de ruído nos ambientes é necessário adotar um
conjunto de soluções e materiais aplicados que visam reduzir a transmissão de
ruídos aéreo e estrutural, garantindo conforto e privacidade sonora aos usuários
desses espaços.
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Este trabalho apresenta os principais parâmetros de um projeto arquitetônico que
influenciam na qualidade acústica de escritórios panorâmicos, buscando apresentar
aos projetistas desses espaços as possibilidades e ferramentas para evitar o
surgimento dos problemas que geram desconforto.
Esta dissertação está dividida em 7 capítulos. O capítulo 1 contextualiza o tema,
apresenta o objetivo do trabalho e sua justificativa. No capítulo 2 é apresentada a
metodologia utilizada para sua elaboração. O capítulo 3 aborda os principais
conceitos referentes à arquitetura dos escritórios panorâmicos, desde seu
surgimento até os dias atuais, além de apresentar os principais fundamentos da
acústica desses ambientes e as normas referentes ao assunto. No capítulo 4 são
apresentados os parâmetros do projeto arquitetônico que influenciam na qualidade
acústica dos escritórios panorâmicos, levando em consideração desde a
implantação do edifício no terreno, o zoneamento e layout das estações de trabalho,
os fatores que influenciam no conforto e isolamento acústico, e os mecanismos que
podem ser utilizados no controle do ruído. No capítulo 5 é feita a análise de um
projeto contemporâneo, verificando se o projeto atende aos requisitos referidos nos
capítulos anteriores. O capítulo 6 apresenta as conclusões a que se chegou ao
comparar os embasamentos teóricos e análises feitas, além de conter as
recomendações para a continuidade dessa pesquisa. As referências bibliográficas
utilizadas para a realização deste trabalho, constam no capítulo 7.
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1.1 Objetivo

Este trabalho tem por objetivo explicitar como os parâmetros dos projetos
arquitetônicos influenciam na qualidade acústica de escritórios panorâmicos, de
forma a apoiar arquitetos e designers de interiores em suas decisões de projeto,
para que os espaços de trabalho sejam acusticamente confortáveis.

1.2 Justificativa

Os escritórios panorâmicos foram projetados para melhorar a integração entre as
equipes, facilitar a comunicação e melhorar o desempenho dos profissionais.
Entretanto, este modelo de escritório ficou conhecido por causar distrações, devido à
dificuldade de controle do ruído, e por gerar a falta de privacidade dos usuários.
Desta forma, os benefícios da facilidade de interação são menos expressivos do que
os prejuízos citados acima.
Uma pesquisa de satisfação conduzida por Kim e Dear (2013) com 42.764
usuários de 300 escritórios, entre espaços fechados e abertos, apontou que quase
60% dos usuários de escritórios panorâmicos são insatisfeitos com a falta de
privacidade sonora no ambiente de trabalho, enquanto os níveis elevados de ruído
são a causa da insatisfação de cerca de 30% dos usuários. Desta forma, é possível
afirmar que, para os usuários, é mais importante garantir a privacidade sonora do
que efetivamente controlar os níveis de ruído.
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2 METODOLOGIA

Para a elaboração desse trabalho foi realizado um extenso levantamento
documental sobre os projetos arquitetônicos de escritórios panorâmicos, para
apresentar os principais partidos arquitetônicos utilizados nos projetos atuais e as
dinâmicas de trabalho nesses espaços.
Foram verificados, através de um criterioso levantamento bibliográfico na
literatura científica, os principais aspectos sobre a acústica em escritórios
panorâmicos, além de se analisar suas normas específicas.
Também foi feito um estudo de caso sobre um escritório panorâmico
contemporâneo em São Paulo, afim de identificar se este projeto segue os padrões
de projeto arquitetônico anteriormente levantados e quais desses parâmetros
influenciariam na qualidade sonora desse espaço, de acordo com as normas e
estudos específicos sobre a acústica em escritórios panorâmicos.
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3 CONCEITOS
3.1 A arquitetura em escritórios panorâmicos
3.1.1. A origem dos espaços abertos

O termo escritório tem origem na palavra escrivaninha, que era um mobiliário
utilizado em gabinetes privativos onde eram realizadas atividades consideradas
intelectuais ou de alto valor, como a escrita, contabilidade e projetos. Há evidências
que sugerem que os primeiros escritórios surgiram na Roma antiga, porém o
primeiro prédio de escritórios foi construído em 1726 em Londres e ficou conhecido
como The Old Admiralty Office, ilustrado na figura 1.

Figura 1 - The Old Admiralty Office

Fonte: K2Space (2017)

Após a Revolução Francesa, surge o conceito de burocracia, que inclui a
diferenciação entre funções e hierarquias, criando espaços privativos para os mais
graduados e coletivos para seus subalternos, pois havia a necessidade de se
realizar atividades de controle da produção.
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No início do século XX surge o Taylorismo, uma metodologia que buscava a
máxima eficiência industrial, mas que foi muito criticada por não considerar os
fatores humanos e sociais, garantindo apenas ao empregador obter a máxima
produtividade de seus funcionários. Na figura 2 é possível observar um escritório
inspirado no taylorismo, onde a otimização do espaço é mais importante do que o
bem-estar dos funcionários.

Figura 2 - Escritório inspirado no Taylorismo

Fonte: K2Space (2017)

Os adventos da iluminação elétrica, ar-condicionado e, principalmente, da
telefonia permitiram que os escritórios não estivessem mais necessariamente ao
lado das fábricas e ocupassem os grandes edifícios “arranha-céus”, que surgiram
após a invenção dos elevadores. Desta forma os espaços de trabalho passaram a
ser mais espaçosos, com salas privadas e espaços de plano aberto. Surge então a
preocupação de que os escritórios passassem a refletir a imagem corporativa das
empresas.
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Em 1939, o famoso arquiteto americano Frank Lloyd Wright projetou o icônico
escritório da empresa The Johnson Wax, que foi concebido para aumentar a
produtividade. Entretanto, ao mesmo tempo que o projeto possibilitou alocar mais de
200 funcionários de vendas em um único andar, também tinha preocupações quanto
ao conforto do espaço, evidenciado através do uso de luzes brilhantes, espaços
aconchegantes e tetos de cortiça, que tinham por objetivo garantir a absorção de
sonora no escritório, como é possível se verificar na figura 3.

Figura 3 - Escritório panorâmico Johnson Wax

Fonte: K2Space (2017)

O conceito de escritórios panorâmicos ou “Bürolandschaft” foi criado na década
de 1950 na Alemanha pelos irmãos Schnelle (DUFFY, 1980) e, desde então, tem se
tornado cada vez mais popular. Seu surgimento ocorreu devido à necessidade de
melhorar a comunicação e a produtividade no ambiente de trabalho. Além disso,
essa tipologia permite uma expressiva redução de custos através da otimização dos
espaços.
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Figura 4 - Projeto do escritório da Osram em Munique, 1965

Fonte: Kremer (2017)

Esse tipo de layout, aparentemente aleatório, como é possível se observar na
figura 4, era na verdade o resultado de um intensivo estudo dos padrões de
comunicação entre os departamentos e os indivíduos. Os novos padrões
incentivavam o debate e a colaboração de ideias, como a conversa entre
funcionários que está retratada na figura 5. Os gestores passaram a trabalhar ao
lado de seus subordinados, reduzindo custos e melhorando o gerenciamento das
atividades (KREMER, 2017).
Figura 5 - Escritório da Osram em Munique, 1965

Fonte: Kremer (2017)
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Com a evolução desses escritórios surgiram os Action Offices, que se
diferenciava dos anteriores por incluir a possibilidade de alterar as configurações
originais, maior liberdade de movimentação e aumento do grau de privacidade. Na
figura 6 observa-se que as divisórias agora são mais frequentes e mais altas.
Figura 6 - Action Office

Fonte: K2Space (2017)

Na década de 1980 surgem os escritórios do tipo Cubículo, devido à
necessidade de racionalizar os projetos e à grande disponibilidade de divisórias
baratas, modulares, revestidas de tecido e altamente eficientes, que praticamente
impossibilitavam uma visão geral do escritório, mas que permitiam a personalização
dos espaços individuais e garantiam um maior grau de privacidade para os usuários
de cada célula, como se observa na figura 7.
Figura 7 - Escritórios Cubículos

Fonte: K2Space (2017)
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Ao longo dos anos, as divisórias dos escritórios foi se tornando cada vez mais
baixas e as estações de trabalho foram ficando cada vez menores e mais próximas.
A partir do início dos anos 2000, com o desenvolvimento de novas tecnologias, a
popularização do uso da internet e as mudanças que essas transformações
causaram na sociedade, percebeu-se a necessidade de humanização dos espaços
e a criação de áreas de descontração no escritório para a melhora da produtividade,
como o espaço de descompressão ilustrado na figura 8.

Figura 8 - Espaço de descompressão em escritório contemporâneo

Fonte: K2Space (2017)
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3.1.2. As novas dinâmicas de trabalho

No final do século XIX, a relação entre empregado e seu empregador, que era
de subordinação, começa a mudar, pois antes o trabalhador era visto como custo e
não como recurso. A partir de então, o empregador passa a considerar o bem-estar
de seus funcionários (ANDRADE, 2013).
A revolução tecnológica que vivemos nas últimas décadas levou as relações
de trabalho a um novo patamar. Os trabalhos operacionais e manuais perderam sua
relevância, sendo agora os trabalhos criativos e intelectuais mais valorizados. A
tecnologia também permitiu que o mundo estivesse cada vez mais conectado e a
mobilidade das nossas conexões permitiram que o trabalho pudesse ser realizado
de qualquer lugar, a qualquer momento. Diante deste novo cenário, pensar em um
escritório com posições fixas, com espaços que não considerem as novas dinâmicas
de trabalho é um retrocesso.
Andrade (2013) afirma que a taxa de vacância natural em uma empresa é cerca
de 20% devido às ausências de funcionários em férias, licenças e viagens. Esse
indicativo permite propor, de forma ainda bem conservadora, o compartilhamento
das estações de trabalho, extinguindo-se as posições fixas, uma vez que a
tecnologia nos permite essa mobilidade. Entretanto, algumas funções não podem
seguir esse modelo, devido à dependência de softwares específicos, que só
permitem, por exemplo, a instalação de sua licença em uma única máquina, como é
possível observar na tabela 1.
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Tabela 1 - Adaptado de Soluções tecnológicas / Nível de mobilidade
Nível de Mobilidade

Soluções Tecnológicas

Exemplos
Software

Fixos

Específicas

Infraestrutura fixa
Segurança da informação
Alta conectividade

Mobilidade externa

Avançadas

Pacote de Roaming Internacional
Tablets/Smartphones
Teclado e Mouse Wireless

Mobilidade interna

Padrão

Celular
Laptop

Fonte : Adaptado de Andrade (2013)

Para que este modelo de escritório flexível funcione é necessário que os
departamentos com funções correlacionáveis sejam alocados em vizinhanças para
evitar grandes deslocamentos, facilitar a locação das salas de reunião e o
compartilhamento das estações de trabalho, como exemplificado na figura 9.

Figura 9 - Layout por vizinhança

Fonte: Andrade (2013)
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O planejamento adequado da disposição dos departamentos dentro do escritório
panorâmico é fundamental para o controle dos níveis de ruído, pois algumas
funções, como jurídico e financeiro, exigem extrema concentração e, portanto,
baixos níveis de sonoros. Geralmente, departamentos, como marketing e vendas,
cujas funções não exigem um grau tão elevado de concentração para realização de
suas tarefas, costumam ser mais ruidosos.
Portanto, é necessário ter atenção especial quanto ao projeto acústico desses
ambientes, principalmente considerando-se esse novo conceito em que as pessoas,
que são importantes fontes sonoras em um escritório panorâmico, estarão o tempo
todo em constante mudança posições em diferentes estações de trabalho.
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3.1.3. Os novos espaços de trabalho

Devido as novas dinâmicas e as novas formas de trabalho, foi necessário
repensar os espaços e oferecer aos usuários mais do que apenas uma estação de
trabalho, salas de reunião e uma copa para a pausa do café.
Nos novos escritórios panorâmicos os usuários, além das áreas tradicionais
como estações de longa permanência e salas de reunião, podem contar com áreas
de descompressão e integração, estações de trabalho de curta permanência,
espaços para reuniões informais e áreas de foco.

Figura 10 - Aol Headquarters: Palo Alto, Estados Unidos.

Fonte: Officesnapshots (2017)

Essas mudanças visam proporcionar maior integração entre as equipes em um
espaço mais descontraído, com mobiliários confortáveis, redes, espreguiçadeiras e
áreas de jogos com video games ou mesas de jogos, por exemplo, como é possível
observar na figura 11. A ideia desses espaços é fazer com que os funcionários
possam se sentir relaxados como se estivessem em suas casas.
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Figura 11 - Google Offices – Cambridge: Boston, Estados Unidos

Fonte : Officesnapshots (2017)

Também é muito comum encontrarmos nesses escritórios contemporâneos o
conceito do Design Biofílico, em que elementos da natureza são incorporados ao
projeto arquitetônico ou de interiores. Este pode ser implementado através do uso de
materiais naturais, cores, padrões e processos imitando aqueles encontrados na
natureza, além do aumento da entrada de luz natural, vistas para o exterior e a
exposição plantas e materiais vivos de interior do ambiente construído, como é
possível observar na figura12.
Figura 12 - Liander Offices: Duiven, Holanda.

Fonte : Officesnapshots (2017)
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Considerando que parte dos trabalhadores não estará no escritório, por diversos
motivos como, férias, licenças, trabalhos externos ou remotos, as estações de
trabalho individuais poderão ser compartilhadas e o tempo de permanência nesses
locais determinará a escolha da estação de trabalho individual.
Para aqueles usuários que necessitam de posições fixas, que estarão sempre no
escritório ou que dependem de um software específico, na maior parte do tempo
utilizará uma estação de trabalho de longa permanência em mesas lineares ou em
estações semiabertas, podendo em alguns casos utilizar uma sala de foco para
atividades que exijam mais concentração. Já as estações de curta permanência são
utilizadas por aqueles que em geral passarão apenas um pequeno período no
escritório. Essas tipologias estão representadas na figura 13.
Figura 13 - Tipologias das estações de trabalho

Fonte : Andrade (2013)

As salas de reunião poderão ter diferentes tamanhos e formatos, além de
possibilitarem diferentes configurações, como é possível observar na figura 14. A
correta análise das reais necessidades de encontros em cada empresa é
fundamental para evitar espaços ociosos que impactam diretamente nos gastos das
companhias. Em alguns edifícios existem andares com salas de reunião
compartilhadas entre as diferentes empresas que ocupam o prédio, o que gera uma
enorme economia nos custos fixos.
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Figura 14 - Tipologias das salas de reunião

Fonte : Andrade (2013)

A seguir serão descritos os espaços de trabalho existentes nos escritórios
panorâmicos contemporâneos, a fim de se identificar as atuais dinâmicas de
trabalho.

3.1.3.1

Estações de longa permanência

A maioria das empresas ainda dedicam boa parte dos espaços de escritórios
para as estações de longa permanência, destinadas aos trabalhadores que não
necessitam de muita concentração para exercer sua atividade, que possuem
posições fixas de trabalho ou que permanecerão um longo período do dia no
escritório, e que pela lei necessitam atender as normas de ergonomia.
Figura 15 - SAP Offices – Gurgaon - Índia

Fonte : Officesnapshots (2017)
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As mesas geralmente são lineares, também conhecidos como “mesões”,
compostos por um conjunto de estações individuais com largura entre 80 e 160cm e
profundidade de 60 ou 70cm. Apesar de essa ser a solução mais adotada
atualmente, como é possível observar nas figuras 15 e 16, é possível ainda adotar o
formato “L”, com comprimentos de tampos entre 100 e 120cm. As divisórias entre
estações de trabalho são baixas ou inexistentes, na maioria dos escritórios atuais.

Figura 16 - Indumotora Offices – Santiago - Chile

Fonte : Officesnapshots (2017)

3.1.3.2

Estações de curta permanência

Criadas para atender a demanda de trabalhadores que permanecerão um
pequeno período no escritório, para executar uma atividade que não exija
privacidade ou concentração. O período máximo de permanência nesse tipo de
estação de trabalho é de até duas horas.
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Figura 17 - Nomura Research Institute Offices – Gurgaon - Índia

Fonte : Officesnapshots (2017)

As estações de curta permanência geralmente são compostas por bancadas que
possuem menores largura e profundidade, dispostas em ambientes abertos,
conforme é possível observar nas figuras 17 e 18. Atualmente não é comum que
haja grandes preocupações quanto ao controle do ruído nesses espaços, pois tratase de um espaço para uso provisório.
Figura 18 - PwC Offices – Sydney - Austrália

Fonte : Officesnapshots (2017)
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3.1.3.3

Salas de foco

Atividades que exijam extrema concentração ou privacidade não devem ser
realizadas nas estações de trabalho de longa ou curta permanência. Para atender
aos usuários que necessitam de um espaço privado foram criadas as salas de foco.
Figura 19 - Enel Green Power Offices – Andover – Estados Unidos

Fonte : Officesnapshots (2017)

Esses espaços são compostos por pequenas salas fechadas, como se pode
observar nas figuras 19 e 20, e dimensionadas geralmente para uso individual e de
longa permanência, porém também são utilizadas para atividades mais rápidas que
exijam concentração ou privacidade, como uma conversa telefônica mais longa.
Figura 20 - Sede Mercado Livre - Osasco - Brasil

Fonte : Galeria da Arquitetura (2017)
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3.1.3.4

Salas de reuniões

As salas de reunião são espaços tradicionais dos escritórios panorâmicos
utilizados para encontros de trabalho entre duas ou mais pessoas para tratar de
assuntos de interesse mútuo ou sigilosos.
Figura 21 - ING Bank Offices – Istanbul - Turquia

Fonte Officesnapshots (2017)

Entretanto os novos modelos de escritórios propõem que esses espaços sejam
otimizados, evitando espaços ociosos. Assim, as salas podem ser projetadas para
duas ou três pessoas, como a pequena sala ilustrada na figura 21, salas maiores
para dez ou vinte pessoas, ou ainda podem ser agrupadas criando pequenos
auditórios, como no caso do projeto apresentado na figura 22.
Figura 22 - CMC Telecom Offices – Hanoi - Vietnã

Fonte : Officesnapshots (2017)
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Uma análise detalhada das rotinas de reuniões em cada empresa é fundamental
para criar espaços funcionais.
3.1.3.5

Áreas de reuniões informais

Quando os assuntos tratados em reunião não são sigilosos e envolvem um
grupo pequeno de profissionais é possível utilizar as áreas de reuniões informais.
Esses espaços geralmente estão alocados não muito distantes das estações de
trabalho dos interessados e servem para tomar rápidas decisões entre as equipes de
um mesmo departamento ou para melhorar a integração entre departamentos
vizinhos.
Figura 23 - Gentera Innovation Lab Offices – Mexico City - México

Fonte : Officesnapshots (2017)

Geralmente utilizam-se nessas áreas pequenas mesas de reunião com cadeiras,
pufes poltronas ou sofás, como mostram as figuras 23 e 24, que encorajam os
indivíduos a resolverem questões rápidas.

38

Figura 24 - DLR Group Offices – Los Angeles - Estados Unidos

Fonte : Officesnapshots (2017)

As áreas de reuniões informais evitam grandes deslocamentos dentro do
escritório e torna os trabalhadores mais produtivos à medida que otimizam seu
tempo.

3.1.3.6

Áreas de integração ou descompressão

Criadas para melhorar a integração entre as equipes, aliviar momentos de
tensão e promover um ambiente de trabalho mais descontraído, as áreas de
integração ou descompressão são espaços geralmente afastados das estações de
trabalho permanentes.
Figura 25 - Inside Kaiser Permanente’s IThrive Collaborative Office Prototype Oakland - Estados Unidos

Fonte : Officesnapshots (2017)
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Nesses locais é comum encontrarmos mesas de jogos, como mostram as figuras
25 e 26, áreas de descanso com redes, pufes, sofás, máquinas de venda
automáticas ou qualquer outro elemento que gere a descontração dos funcionários.
A ideia é promover a satisfação pessoal e melhorar o relacionamento interpessoal,
pois um funcionário mais satisfeito e integrado é muito mais produtivo. Em alguns
casos esses espaços também podem servir como um espaço de espera ou
recepção de visitantes.
Figura 26 - Audi Offices – São Paulo - Brasil

Fonte : Officesnapshots (2017)

3.1.3.7

Áreas de suporte – armazenamento e pools impressão.

As áreas de armazenamento podem ser destinadas ao uso pessoal ou coletivo.
Para o armazenamento de documentos ou materiais de uso comum entre
departamentos, geralmente usam-se armários próximos das estações de trabalho ou
arquivos deslizantes.
Próximos aos armários também estão dispostas as ilhas ou pools de impressão.
Os equipamentos devem ser alocados próximos das estações de trabalho para
evitar grandes deslocamentos, como demonstra a figura 27.
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Figura 27 - MediaCom Offices – Warsaw - Polônia

Fonte : Officesnapshots (2017)

Na entrada ou próximos à uma área de integração é comum encontrarmos
escaninhos individuais para a guarda de objetos pessoais, incentivando a interação
entre funcionários desde a chegada ao escritório, como é possível observar na figura
28.
Figura 28 - Pageant Media Offices – London - Inglaterra

Fonte : Officesnapshots (2017)

Como em muitos casos o funcionário não terá uma posição fixa de trabalho, é
possível que próximos aos lockers também exista um totem para reserva da mesa
de trabalho.
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3.1.3.8

Áreas de apoio ao negócio

Cada empresa possui necessidades específicas além dos espaços acima
mencionados e é de extrema importância o levantamento adequado desses
espaços, para evitar gastos futuros desnecessários, como uma guarda externa de
documentos, por exemplo.

Figura 29 - Cox Architecture Offices – Melbourne - Austrália

Fonte : Officesnapshots (2017)

Em algumas empresas será necessário ter um auditório, como o que foi
projetado para o escritório de arquitetura apresentado na figura 29, salas de
treinamento, atendimentos de telemarketing, expedição, etc.
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3.2 Fundamentos da acústica em escritórios panorâmicos

3.2.1. Sons e ruídos

O som é a vibração das partículas do ar que se propagam a partir de estruturas
vibrantes, produzindo uma sensação no sistema auditivo. Um som se torna um ruído
a medida em que é indesejável. (BISTAFA, 2011).
A percepção do indivíduo é que classificará se essa sensação é um som ou
ruído, pois, por exemplo, o ruído gerado por uma moto em alta velocidade na rodovia
pode causar transtornos para quem está tentando se concentrar nos estudos, mas
provavelmente causará euforia em quem está pilotando. Essa referência pessoal é
que determinará o grau de incomodidade daquele som e o caracterizará, ou não,
como um ruído.
O ruído é a principal causa de distrações em escritórios panorâmicos.
Entretanto, apesar de, na maioria dos casos, não ser um fator impeditivo para a
realização de tarefas, o ruído pode causar insatisfação e queda no desempenho das
atividades (CHEVRET, 2015).
Embora níveis elevados de ruído interfiram no rendimento dos trabalhadores que
necessitam de concentração para a realização de suas tarefas, ao reduzir o ruído,
pode-se aumentar a inteligibilidade da fala, gerando um problema de privacidade
dos usuários.
Ao fazer o diagnóstico sobre qualidade acústica de um ambiente é fundamental
identificar se o espaço tem a necessidade de condicionamento, de isolamento
acústico ou se será preciso tratar dos dois aspectos.
No caso de escritórios panorâmicos, o isolamento acústico deve considerar os
elementos da fachada do edifício (para garantir a redução sonora dos ruídos
externos à edificação), equipamentos geradores de ruído (como os sistemas de arcondicionado, geradores, sistemas hidro sanitários e elevadores), e também a
transmissão sonora entre salas que necessitem de privacidade (como salas de
reunião e salas de foco).
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Já o condicionamento acústico deve garantir conforto, adotando-se de níveis de
ruído e tempos de reverberação adequados, além de assegurar que a privacidade
sonora seja alcançada. Para isto, é necessário tratar sistemas e superfícies de pisos,
forros, paredes e mobiliários, por meio da utilização de materiais fonoabsorventes,
além de atentar para o layout, onde as áreas ruidosas e as sensíveis devam estar
distantes entre si.
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3.2.2. O ruído em escritórios panorâmicos

O ouvido humano possui uma capacidade de detectar uma extensa gama de
pressões sonoras que variam entre 20x10

-6

Pa e 20 Pa. Entretanto para que seja

feita a análise dos sinais sonoros é conveniente que seja utilizada uma escala mais
comprimida. Então, para a medição das grandezas acústicas utiliza-se o decibel
(dB), que é uma escala logarítmica que indica a proporção de uma quantidade física
em relação a um valor de referência.
Assim, o nível de pressão sonora (Lp) é uma medida logarítmica da pressão
sonora efetiva (P) em relação a um valor de referência da pressão sonora (P0 = 20 a
106 N/m2).
Em quase todos os espaços fechados existe alguma redução dos níveis de
pressão sonora pela distância entre a fonte sonora e o receptor. Na maioria dos
espaços essa perda é afetada pelas reflexões sonoras entre as superfícies do teto,
parede e piso. Em escritórios panorâmicos o objetivo é maximizar essa perda pela
distância de maneira a potencializar a privacidade sonora, através da utilização de
materiais fonoabsorventes sobre as superfícies refletoras, além de se considerar o
posicionamento, desenho e acabamento das superfícies dos mobiliários (ASTM,
2011).
Fontes sonoras ruidosas como equipamentos de ar-condicionado, telefones e
impressoras, quando somadas à conversa entre colegas, alguém falando ao
telefone, o abrir e fechar de portas ou ainda o barulho de saltos de sapato, causam
distrações ao usuário que levam à redução de seu desempenho no trabalho. Em
escritórios panorâmicos também são relevantes as interferências geradas por ruídos
de elevadores, maquinários e sistemas hidro sanitários.
Um fator importante para se evitar distrações e se obter níveis de ruído
adequados é a utilização de uma etiqueta no ambiente de trabalho, em que se
determine em quais locais é possível conversar em tom de voz mais elevado e onde
a conversa deverá ser tom mais baixo.
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3.2.3. Privacidade sonora

Embora a preocupação em manter níveis de ruído adequados seja importante
para obtenção do conforto acústico, a mais recente e abrangente pesquisa sobre a
satisfação em ambientes de escritórios (KIM; DEAR, 2013) apontou que, em
escritórios panorâmicos, os usuários são muito mais insatisfeitos com a falta de
privacidade sonora do que com os níveis de ruído, conforme é possível se verificar
na figura 30.
Figura 30 - Porcentagem atual de Insatisfeitos (APD) para itens do questionário
Qualidade do Ambiente Interno (IEQ) em diferentes configurações de layout de
escritório

Fonte : Kim e Dear (2013) - Traduzido pela autora

O conforto acústico é alcançado quando o ambiente de trabalho proporciona
condições acústicas apropriadas para garantir a interação, confidencialidade e
concentração para a execução das tarefas. A base para atingir o conforto acústico é
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o Índice de Privacidade (PI - Privacy Index), que deve ser maior ou igual a 80, ou
seja até 20% das palavras poderiam ser compreendidas. (GSA,2011)
De acordo com Long (2006), a inteligibilidade da fala é uma medida indicativa da
fração de palavras ou sentenças entendidas por um ouvinte. O método mais
indicado para medir a inteligibilidade da fala é usar sentenças que contenham
palavras individuais ou sílabas sem significado, que são lidas para os ouvintes, os
quais são solicitados ao identificar. Para obtenção de níveis aceitáveis de
privacidade, o índice de inteligibilidade da fala (SII – Speech Intelligibility Index) deve
ser ≤ 0,2. A tabela 2 apresenta a relação entre a inteligibilidade e privacidade.

Tabela 2 – A relação entre inteligibilidade e privacidade.
Índice de
Articulação

Sinal-ruído

% Sentenças
Compreendidas

Inteligibilidade

Privacidade

˃ 0.4

˃ 0dB

˃90

Muito boa

Nenhuma

0.3

-3dB

80

Boa

Baixa

0.2

-6dB

50

Razoável

Média

0.1

-9dB

20

Ruim

Normal

˂0.05

-12dB

0

Muito Ruim

Confidencial

Fonte : Adaptado da ANSI S3.5

Em escritórios panorâmicos o objetivo é reduzir ao máximo a inteligibilidade da
fala, de modo a alcançar a privacidade no ambiente, pois colegas de trabalho em
estações adjacentes não devem compreender suas conversas, quando essas não
forem correlacionadas (MEHTA; JOHNSON; ROCAFORT, 1999).
Os ruídos quando transmitidos através dos biombos divisórios entre as estações
de trabalho ou quando refletidos pelo teto, piso, mobiliários ou luminárias
proporcionam a melhora da inteligibilidade da fala entre essas estações, causando
assim a perda da privacidade. A figura 31 demonstra a importância do uso de
biombos como barreiras para a fala.
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A privacidade em escritórios panorâmicos atuais é comprometida devido ao
frequente uso de estações de trabalho com biombos de separação baixos e que,
geralmente,

não

utilizam

materiais

fonoabsorventes

em

sua

composição,

aumentando assim as áreas de reflexão sonora e, consequentemente, os níveis de
ruído nas áreas de estações de trabalho.

Figura 31 - Painéis e Biombos como barreiras para a fala

Fonte : Long (2006) - Traduzido pela autora

O critério mais utilizado antigamente para qualificar acusticamente um escritório
panorâmico era o tempo de reverberação. Entretanto, o uso excessivo de materiais
fonoabsorventes, gerava uma condição de um ambiente tão silencioso, que tornava
facilmente inteligível qualquer conversa no local, comprometendo assim a
privacidade nesses ambientes. Por esse motivo, em muitos casos há a indicação da
utilização de sistemas de mascaramento sonoro, que consiste na adição de um ruído
de forma não intrusiva a fim de mascarar o ruído de fundo que gere inteligibilidade,
garantindo assim a privacidade.
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3.3 Normas

A seguir serão apresentadas as principais normas que devem ser consideradas
ao se projetar escritórios panorâmicos no Brasil.
A norma NBR 10152:2017 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS
TÉCNICAS,2017) determina os níveis de ruído compatíveis com o conforto acústico
em ambientes internos diversos. A tabela 3 apresenta os valores definidos para
escritórios:
Tabela 3 - Valores dB(A) e NC para Escritórios
RLAeq
(dB)
50

RLASmax
(dB)
55

Circulações
Escritórios privativos (gerência,
diretoria, etc)
Escritórios coletivos (open plan)

50

55

45

40

45

35

45

50

40

Recepções

45

50

40

Salas de espera

45

50

40

Salas de reunião

35

40

30

Salas de videoconferência

40

45

35

LOCAIS
Centrais de telefonia (call centers)

RLNC
45

Fonte : Adaptado da NBR 10.152

De acordo com essa norma, ao se avaliar e adotar medidas de redução ou
correção do nível sonoro é importante analisar as frequências de um ruído. Por essa
razão, a norma contempla um gráfico de curvas de NC (Noise Criteria) para
comparação e identificação de frequências sonoras que eventualmente necessitem
de correção. Na utilização das curvas NC, admite-se uma tolerância de mais ou
menos 1dB, em relação aos valores apresentados na tabela 4:
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Tabela 4 - Níveis de pressão sonora, em dB, correspondentes às curvas NC
por bandas de frequências de 1/1 de oitava
Curva
15

16 Hz 31.5 Hz 63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 8kHz
78
61
47
36
28
22
18
14
12
11

20

79

63

50

40

33

26

22

20

17

16

25

80

65

54

44

37

31

27

24

22

22

30

81

68

57

48

41

35

32

29

28

27

35

82

71

60

52

45

40

36

34

33

32

40

84

74

64

56

50

44

41

39

38

37

45

87

76

67

60

54

49

46

44

43

42

50

87

79

71

64

58

54

51

49

48

47

55

89

82

74

67

62

58

56

54

53

52

60

90

85

77

71

66

63

60

59

58

57

65

90

88

80

75

71

68

65

64

63

62

70

90

90

84

79

75

72

71

70

68

68

Fonte : Adaptado da NBR 10.152

A norma NBR 12.179:1992 define os critérios fundamentais para a adoção de
soluções acústicas em recintos fechados. Nela constam definições importantes
sobre acústica em espaços fechados, bem como as definições de condicionamento
e isolamento acústico, e ainda apresenta algumas tabelas com valores de
isolamento e absorção sonora de alguns materiais. Esses valores são referenciais,
portanto é fundamental que o projetista consulte os fabricantes dos materiais
especificados em projeto, para que se conheça os desempenhos dos produtos
adotados.
O Ministério do Trabalho também publicou normas que determinam níveis de
ruído em ambientes de trabalho. A norma NR 15 (MINISTÉRIO DO TRABALHO,
1977), que caracteriza a insalubridade dos ambientes, traz uma tabela de limites de
tempo de exposição a níveis de ruído superiores a 85dB, limites de 7 minutos a 8
horas, de acordo com os níveis de pressão sonora apresentados.
Já a norma NR17 (MINISTÉRIO DO TRABALHO, 2005), que trata sobre
parâmetros de ergonomia no trabalho, define que, nos locais onde são executadas
atividades que exijam solicitação intelectual e atenção constantes, o nível de ruído
aceitável para efeito de conforto deverá atender a NBR 10152, e para os ambientes
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não comtemplados nesta norma, o nível de ruído deverá ser de até 65 dB(A) e a
curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB. Este parâmetro
deverá ser medido próximo à zona auditiva.
A norma americana ASTM E 1374 – 16 (2011) apresenta os principais fatores do
projeto arquitetônico que influenciam diretamente na perda da privacidade em
escritórios panorâmicos e é destinada a arquitetos, engenheiros e demais projetistas
desses espaços. Ela descreve como o decaimento dos níveis de pressão sonora
devido à distância pode ser comprometido devido a reflexões em tetos, parede e
piso, e por isso recomenda a utilização de materiais com alta absorção sonora. Além
disso, indica quais tipos de layout entre as estações de trabalho devem ser evitados
para que não haja sons intrusivos no ambiente. A norma também ressalta a que o
índice de articulação deve ser considerado para diferenciar ambientes com
conversas confidenciais das consideradas normais, garantindo assim a privacidade
da fala. Por fim, traz recomendações para os componentes do teto, divisórias entre
as estações de trabalho, para que haja controle dos níveis de ruído e conforto, e
termina indicando o uso de mascaramento sonoro para a garantia da privacidade.
Para saber se um ambiente construído atende aos níveis de ruído propostos nas
normas vigentes é necessário fazer medições nos espaços de trabalho. A norma
ISO 3382-3 define os parâmetros de medição dos níveis sonoro em escritórios
panorâmicos. No Brasil essa norma foi adotada e publicada sob o nome de NBR ISO
3382-3:2017. Inicialmente a norma apresenta uma série de definições como a taxa
de decaimento espacial para a fala, o índice de transmissão da fala, nível de ruído
de fundo, etc., o que reforça a importância de se garantir a privacidade sonora em
escritórios panorâmicos. A norma recomenda que se utilize uma fonte sonora
omnidirecional, emitindo um ruído rosa, posicionada a 1,2m de distância do piso.
Esse ruído deve ser medido por um microfone omnidirecional, também conhecido
como sonômetro, entre 6 a 10 pontos sobre as estações de trabalho, com o mínimo
de 4 medições, preferencialmente linear. Em cada ponto devem ser medidos o nível
de pressão sonora do ruído rosa em bandas de oitava, o índice de transmissão da
fala, o nível do ruído de fundo em bandas de oitava e a distância entre o ponto de
medição e a fonte sonora. Os índices medidos devem ser ponderados e
apresentados em um relatório de testes que deve também conter as informações
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solicitadas na norma, como descrição do ambiente e suas condições no dia da
medição.
A norma alemã VDI 2569 (2016) foi revisada recentemente e apresenta
diferentes níveis de condições acústicas: Classe A, high input, Classe B, middle
input, e Classe C, low input. A Classe A é considerada a melhor condição possível e
a Classe C, a condição que proporciona o conforto mínimo. Para cada classe foi
determinado um parâmetro específico, por exemplo, para atendimento da taxa de
decaimento espacial para a fala, a distância entre interlocutor e ouvinte deveria ser
maior ou igual a 8 metros, para atendimento da Classe A, maior ou igual a 6 metros,
para atendimento da Classe B e entre 4 e 6 metros, para atendimento da Classe C.
Para o tempo de reverberação, considerou-se que na Classe A este deveria ser
menor ou igual a 0,6 segundos, na Classe B menor ou igual a 0,7 segundos e na
Classe C menor ou igual a 0,9 segundos. O nível de ruído de fundo na Classe A
deveria ser menor ou igual a 35dB(A) e nas Classes B e C menor ou igual a
40dB(A).
Entretanto, a norma que tem sido mais discutida atualmente é a norma francesa
NF S 31- 199 (2016), que trouxe critérios de acordo com quatro tipos uso do espaço,
como trabalho ao telefone (como os espaços de call centers), colaborativo, pouco
colaborativo e espaços para que recebem público. A norma indica que o tempo de
reverberação em escritórios panorâmicos deve ser inferior a 0,6 segundos. Para as
atividades ao telefone, foi indicado que o nível de pressão sonora equivalente fique
entre 48 e 52dB, para trabalhos colaborativos entre 45 e 50dB, para trabalhos pouco
colaborativos entre 40 e 45dB, e limita a 55dB para os locais com atendimento ao
público. Atualmente está sendo debatido se esta norma deveria se tornar uma norma
ISO com critérios específicos para escritórios panorâmicos.
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4 PARÂMETROS DO PROJETO ARQUITETÔNICO QUE INFLUENCIAM NA
QUALIDADE ACÚSTICA DE ESCRITÓRIOS PANORÂMICOS

4.1 Escolha do terreno e implantação do edifício

Na maioria dos casos, os edifícios de escritório estão localizados em regiões
suscetíveis à níveis elevados de ruído, como vias de tráfego intenso, próximas a
linhas de trem ou paradas de ônibus. Essa facilidade de acesso dos usuários à
edificação pode gerar desafios para o controle de ruído nos locais de trabalho e que
devem ser considerados nas etapas de projeto, desde a escolha da implantação do
edifício no terreno, até a definição dos sistemas de fachada.
O ruído ambiental deve ser analisado levando em consideração os fatores que
influenciam na propagação sonora ao ar livre, que são a fonte sonora, a trajetória da
transmissão e o receptor, conforme demostrado na figura 32. Desta forma, ao se
projetar um edifício é fundamental analisar sua implantação, observando as
distâncias entre fontes ruidosas e a existência ou não de barreiras que possam
atenuar o nível sonoro que irá atingir a fachada do edifício (BISTAFA, 2011).
Figura 32 – Mecanismos mais significativos para a atenuação sonora ao
ar-livre

Fonte : Bistafa (2011)
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Além de considerar a melhor orientação do edifício, é importante analisar a
volumetria da edificação, pois fachadas lisas são mais suscetíveis à incidência do
ruído de tráfego do que as fachadas com varandas, que geram um sombreamento
acústico.
De acordo com a ABNT NBR 10151, as áreas mistas, com vocação comercial e
administrativa, devem atender a níveis de pressão sonora diurnos de até 60 dB(A) e
noturnos de até 55 dB(A). Esse critério deve ser considerado ao escolher um terreno
para implantação da edificação. Por isso é importante que os municípios promovam
o desenvolvimento dos mapas de ruído, como o que está em andamento para a
cidade de São Paulo. As simulações feitas por consultores especialistas em acústica
também podem auxiliar nas decisões de projeto. Como se observa na figura 33, as
imagens possibilitam a verificação do nível de pressão sonora incidido na fachada
do edifício e, portanto, pode-se definir um sistema fechamento da edificação que
garanta o isolamento acústico necessário para o atendimento dos níveis sonoros
internos à edificação máximos admitidos em norma.
Figura 33 - Nível de ruído incidido sobre as fachadas dos edifícios

Fonte : Acústica (2018)
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4.2 Zoneamento e layout das estações de trabalho

Em projetos de escritórios panorâmicos é importante seguir o princípio do
zoneamento básico, que consiste em manter áreas ruidosas distantes de áreas
acusticamente sensíveis. Um ambiente colaborativo, inclusive com áreas de reunião
informais próximas às estações de trabalho, áreas de descompressão, áreas de
pools de impressão são considerados espaços geradores de ruído e, portanto,
devem ser alocadas distantes de áreas sensíveis ou que necessitem de
concentração (GSA,2011).
A separação entre áreas ruidosas e áreas sensíveis, como está demonstrado na
figura 34, deve sempre levar em conta também o nível de interação necessário entre
departamentos, como por exemplo as equipes de marketing e vendas.

Figura 34 – Separação entre áreas ruidosas e áreas silenciosas

Fonte : GSA (2011) – Traduzido pela autora
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Algumas fontes de ruído precisarão utilizar mecanismos específicos para serem
controladas, como por exemplo, o ruído de elevadores, máquinas de arcondicionado e impressoras. Entretanto, a voz ainda é a principal fonte de
reclamações em escritórios panorâmicos, seja por gerar níveis de ruído excessivos,
que causam distrações, ou pela falta de privacidade sonora.
Por esse motivo é fundamental que seja criada uma etiqueta no ambiente de
trabalho, onde fique claro quais são os espaços onde podem ocorrer conversas
colaborativas e onde o silêncio deve ser respeitado, como a sinalização indicada na
figura 35.

Figura 35 – Zona silenciosa

Fonte : GSA (2011)

Quando o objetivo é garantir a privacidade sonora é necessário que as estações
de trabalho evitem a transmissão de sons diretos, pois quanto maior for a distância
entre o falante e ouvinte, maior será o grau de privacidade atingido. Entretanto, é
importante se ter cuidado em aumentar, além da distância entre estações de
trabalho, também a distância entre os usuários que estejam sentados frente a frente,
como demonstra a figura 36 (EGAN, 1988).
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Figura 36 – A influência do layout na privacidade sonora

Fonte : EGAN (1988) – Traduzido pela autora
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4.3 Condicionamento acústico

Quando um som incide sobre uma superfície parte da energia sonora é refletida,
parte é dissipada e parte é transmitida, conforme demostrado na figura 37. Para
obter o conforto acústico em um ambiente é necessário que o espaço esteja
devidamente isolado acusticamente de ruídos intrusivos que possam causar
distrações, e também condicionado acusticamente, permitindo que o ambiente tenha
um tempo de reverberação adequado ao seu uso.
Figura 37 – Balanço energético do som que incide sobre uma
superfície

Fonte : Bistafa (2011)
Wallace Clement Sabine foi quem originalmente apresentou o conceito de que
existe um tempo característico para o decaimento sonoro até seja completamente
extinto no ambiente (BISTAFA, 2011). Ele mensurou para vários materiais
absorventes o tempo de reverberação, considerando o tempo que um nível sonoro
leva para decair 60dB.
Desta forma, a absorção sonora é a característica do material que contribui para
a redução do tempo de reverberação de um ambiente ao dissipar a energia sonora
incidida em sua superfície, reduzindo ou eliminando a energia refletida. O coeficiente
de absorção sonora de um material pode ser calculado utilizando as normas ASTM
C423-09a, que apresenta o índice SAA (Sound Absorption Average), ou a norma
ISO 354, que indica a utilização do índice αw (Coeficiente de absorção sonora
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ponderado). Os dois indicadores possuem grandezas que variam entre 0 e 1, sendo
0 considerado totalmente reflexivo, e 1, totalmente absorvente. Entretanto, por se
tratarem de métodos de cálculos diferentes, podem ocorrer pequenas variações nos
resultados obtidos para o mesmo material (BISCHEL; ROY; GREENSLADE, 2008).
Materiais fonoabsorventes e barreiras acústicas são utilizados para evitar a
propagação sonora no espaço e, no caso dos escritórios panorâmicos, para garantir
a privacidade sonora dos usuários.
O teto é a superfície mais reflexiva em um escritório panorâmico e, portanto,
deve ser tratada acusticamente através da instalação de um forro altamente
fonoabsorvente. Quanto menor for altura do pé-direito, mais fonoabsorvente
precisará ser o forro. Desta forma, maior será a perda da energia sonora ao alcançar
a superfície do teto, evitando reflexões que propagariam este som no ambiente de
trabalho (LONG, 2006).
Quanto menor a for a propagação sonora no escritório, melhor será a qualidade
acústica neste ambiente (ISO 3382-3:2012). A utilização de forros com altos índices
de absorção sonora é fundamental para evitar esse fenômeno. Da mesma forma,
também recomenda-se o uso de barreiras que reduzam os níveis de ruído através
da perda de energia sonora, como é possível observar na figura 38.

Figura 38 - Classificações de redução de ruído por percurso

Fonte : Long (2006) – Traduzido pela autora
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Em 2003, o Institute for Research in Construction do National Research Council
do Canadá conduziu um estudo para explorar a influência de cada parâmetro do
projeto arquitetônico de um escritório panorâmico na privacidade sonora esperada
para esses espaços (BRADLEY, 2003). Para isso utilizou uma modelagem de
propagação sonora em um escritório panorâmico convencional.
Este trabalho concluiu que a absorção sonora do forro, a altura das divisórias
entre estações de trabalho e as dimensões destas estações são os itens mais
importantes. Entretanto, não é possível alcançar níveis aceitáveis de privacidade
sonora, se todos os parâmetros do projeto estejam próximos de valores ótimos.
Além disso, é importante que se utilize mascaramento sonoro e que se adote uma
etiqueta que encoraje os usuários a conversar em tom de voz baixo (BRADLEY,
2003).
A seguir são apresentados os parâmetros obtidos nesse estudo, que mediu o
desempenho de diversos componentes do escritório, como índice de absorção
sonora do forro, alturas das divisórias, distância entre as estações de trabalho, etc.,
considerando as configurações de um escritório panorâmico padrão composto por
cubículos retangulares. Esta configuração foi chamada no estudo de Caso Base.
Nesse estudo de caso foi adotado como parâmetro o índice de inteligibilidade da fala
(SII – Speech Intelligibility Index) ≤ 0,2 para obtenção de níveis aceitáveis de
privacidade. Para cada item apresentado neste estudo será feito um comparativo
entre os valores indicados como ideais e os requisitos exigidos pela norma
americana ASTM E 1374 – 16 (2011).
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4.3.1. Utilização de materiais fonoabsorventes no teto

Se a absorção sonora do forro for menor do que SAA=0,90, não é possível
atingir níveis aceitáveis de privacidade, conforme o gráfico apresentado na figura 39.
Esse índice de absorção foi considerado o mínimo possível em diversos trabalhos.
Quanto maior for a absorção sonora do forro, maior a chance desse material
compensar a falta de absorção de demais componentes do escritório, como
divisórias e mobiliários, por exemplo.

Figura 39 - Efeito de diversos índices de absorção sonora no Caso Base

Fonte: Bradley (2003) – Traduzido pela autora

A norma americana ASTM E 1374 – 16 (2011) também orienta que o forro deve
possuir altos índices de absorção sonora possível para minimizar o som refletido.
Além disso, aponta quais normas devem ser utilizadas para fazer as medições em
campo e obter valores ideais para cada situação.
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4.3.2. Altura das divisórias entre estações de trabalho

A altura das divisórias entre estações de trabalho deverá ser suficiente para
bloquear a transmissão de sons diretos de fala entre as estações de trabalho e para
que a difração sonora sobre o painel seja reduzida tornando a privacidade da fala
aceitável.
Geralmente a boca do interlocutor quando está sentado fica em uma altura
aproximada de 1,2m em relação ao piso. A altura recomendada das divisórias entre
as estações de trabalho, segundo o estudo, foi de 1,7m. Acima dessa altura, não há
grandes ganhos em relação à privacidade sonora, como é possível observar no
gráfico apresentado na figura 40.

Figura 40 - Efeito de diversas alturas das divisórias entre estações de trabalho no
Caso Base

Fonte: Bradley (2003) – Traduzido pela autora

De acordo com a norma americana ASTM E 1374 – 16 (2011), as divisórias com
altura inferior a 1,5m não são efetivas como barreiras sonoras. A orientação é que,
para ser efetiva quanto à redução da transmissão sonora, idealmente a divisória
deva ter 2m de altura.
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4.3.3. Absorção sonora das divisórias entre estações de trabalho

É importante que as divisórias entre as estações de trabalho sejam revestidas
por materiais fonoaborventes, porém a diferença entre o uso de materiais de média
ou alta absorção sonora é muito pequena, como se pode notar no gráfico exibido na
figura 41. Nesse caso a recomendação foi o uso de materiais com absorção sonora
SAA=0,90.

Figura 41 - Efeito da variação de absorção sonora nas divisórias entre estações de
trabalho no Caso Base

Fonte: Bradley (2003) – Traduzido pela autora

A norma americana ASTM E 1374 – 16 (2011) indica a utilização de material
fonoabsorvente revestindo as divisórias entre estações de trabalho.
Além disso, o estudo conduzido por Harvie-Clark e Felix (2017) concluiu que
somente ao utilizar uma divisória com 1,8m de altura revestida com material
fonoabsorvente Classe A, ou seja, com índice de absorção sonora entre 0,90 e 1,0,
além do uso de mascaramento sonoro de 35dB, foi possível atender os requisitos
definidos para escritórios panorâmicos colaborativos contidos nas normas francesa e
alemã.
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4.3.4. Dimensões das estações de trabalho

Nesse Estudo de Caso foram adotadas mesas de trabalho no formato “L” com
dimensões entre 2x2m e 4x4m. À medida que as dimensões das estações de
trabalho aumentam, os valores de SII diminuem sistematicamente, como se verifica
no gráfico apresentado na figura 42.
Nas estações com dimensões inferiores a 3x3m não foi possível atingir os níveis
aceitáveis de privacidade determinados neste estudo.
Figura 42 - Efeito das dimensões das estações de trabalho no Caso Base

Fonte: Bradley (2003) – Traduzido pela autora

Na norma americana ASTM E 1374 – 16 (2011) não foi feita a referência das
dimensões das estações, porém indica que o correto posicionamento entre as
estações é muito importante, orientando que a pior situação é aquela em que o
ouvinte está à frente do interlocutor.
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4.3.5. Absorção sonora do piso

Os resultados obtidos apontaram que o uso de carpetes mais ou menos
espessos pouco impactaram na redução do SII, porém, como é possível notar no
gráfico apresentado na figura 43, o uso de pisos não absorventes e rígidos resultará
em índices de privacidade da fala não aceitáveis.

Figura 43 - Efeito da absorção sonora dos pisos no Caso Base

Fonte: Bradley (2003) – Traduzido pela autora

O uso de carpetes também reduz o ruído gerado pelo arrastar de cadeiras e por
pisadas, além de reduzir a propagação do ruído gerado nos vãos entre o piso e as
divisórias das estações de trabalho. É importante o uso de carpetes em escritórios
panorâmicos, embora não haja motivos para especificar carpetes espessos demais.
Não há referências quanto ao uso de carpetes na norma americana ASTM E
1374 – 16 (2011).
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4.3.6. Índice de redução sonora dos painéis entre estações de trabalho

A literatura recomenda que a classe de transmissão sonora (STC - Sound
Transmission Class) seja no mínimo 20. O estudo apontou que quando reduzimos o
STC para 15 ocorre a perda da privacidade, porém ao alterar o uso de materiais com
STC=21 para STC=25 terá um ganho de privacidade inexpressivo, como
apresentado no gráfico da figura 44. Desta forma, adotar o uso de materiais com
STC mínimo de 20 foi considerado adequado para fins de garantia da privacidade da
fala.
Figura 44 - Efeito da redução na transmissão do ruído das divisórias entre estações
de trabalho no Caso Base

Fonte: Bradley (2003) – Traduzido pela autora

A norma americana ASTM E 1374 – 16 (2011) não indica um índice de redução
entre as divisórias, apenas informa que é necessário utilizar um material isolante e
indica quais normas devem ser utilizadas para testar os materiais.
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4.3.7. Altura do pé-direito

A maioria dos escritórios panorâmicos possuem altura de pé-direito similar ao
utilizado nesse estudo (2,7m). Ao alterar a altura do pé-direito para 3,5m houve
pouco ganho no aumento da privacidade, porém adotar a altura de 2,4m resultou
uma leve perda de privacidade, conforme o gráfico apresentado na figura 45,
tornando o índice de SII um pouco acima do aceitável.

Figura 45 - Efeito da altura do pé-direito no Caso Base

Fonte: Bradley (2003) – Traduzido pela autora

Não há menção quanto à altura ideal de pé-direito na norma americana ASTM E
1374 – 16 (2011).
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4.3.8. Posicionamento das Luminárias

O estudo concluiu que o uso de luminárias proporciona a perda da privacidade,
como é possível notar no gráfico apresentado na figura 46. As luminárias abertas e
aquelas que utilizam acabamento plano, em vidrou ou acrílico, representaram perda
da privacidade. Entretanto o resultado das luminárias com acabamento liso foi pior, e
por isso esse tipo de luminárias deve ser evitado.
Quando esse último tipo de luminárias é instalado sobre as estações de
trabalho, os resultados são melhores do que quando estas estão alocadas sobre as
divisórias. Porém, geralmente, a posição das luminárias é definida antes da definição
do layout das estações de trabalho, ou ainda é possível que haja um remanejamento
ou reforma que modifique os planos originais. Desta forma, é recomendado a
utilização de luminárias abertas para evitar a perda de privacidade.

Figura 46 - Efeito do uso de luminárias no Caso Base

Fonte: Bradley (2003) – Traduzido pela autora

A norma americana ASTM E 1374 – 16 (2011) também alerta que o tipo de
luminária deve ser escolhido com cuidado, pois as luminárias de acabamento plano
podem refletir o som incidido sobre o teto.
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4.3.9. Uso de mascaramento sonoro

Ao aumentar o mascaramento sonoro de 45dBA para 48dBA percebeu-se um
ganho importante de privacidade da fala. Ao utilizar um RC35 (Room Criteria) que
corresponde a 42dBA, e é equivalente ao ruído gerado por um sistema de ventilação
silencioso, percebeu-se que houve uma queda representativa na privacidade da fala.
O estudo concluiu que é de extrema importância a utilização de sistemas de
mascaramento sonoro para garantir a privacidade dos usuários, conforme ilustra o
gráfico apresentado na figura 47.

Figura 47 - Efeito do Ruído de fundo no Caso Base

Fonte: Bradley (2003) – Traduzido pela autora

Da mesma forma, a norma americana ASTM E 1374 – 16 (2011) também reforça
a importância do uso de sistemas de mascaramento sonoro para atingir a índices
ideais de privacidade sonora.
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4.4 Isolamento acústico

Em escritórios panorâmicos é comum os usuários reclamarem da falta de
privacidade em salas de reuniões ou salas de foco, seja pela transmissão de ruídos
entre salas ou com o exterior (áreas de circulação, áreas de descompressão ou
estações de trabalho). Isso acontece, pois, a maioria dessas salas utilizam divisórias
de vidro ou Drywall, que possuam baixos índices de redução sonora. A transmissão
de ruído entre salas, através de dutos de ar condicionado ou por divisórias não
eficientes, também é um fator de grande percepção pelos trabalhadores.
Quando existe um ruído de fundo, ou som ambiente, com percepção
significativa, este deve ser medido (LONG, 2006). Esta medição deve ser feita com a
fonte sonora desligada, para que seja possível perceber se o ruído é originário do
tráfego, equipamentos de ar-condicionado, instalações hidro sanitárias, elevadores
ou maquinários.
A partir dessa avaliação será possível distinguir se será necessário tratar
acusticamente os dutos de ar condicionado, sistemas de fachada, maquinários,
sistemas de divisórias, etc. As medições que devem levar em consideração todas as
frequências sonoras, também são necessárias para decidir sobre o uso ou não do
sistema de mascaramento sonoro.
O primeiro passo ao iniciar os estudos, para saber qual sistema de isolamento
acústico deve ser considerado no projeto, é identificar se o ruído é causado por
transmissão aérea, como o som de fala, ou se tem origem estrutural, ou seja, é
transmitido através da vibração de estruturas da edificação, como um ruído de
maquinas de elevadores, por exemplo.
Para que haja redução na transmissão sonora de ruídos aéreos entre recintos é
necessário que ocorra uma mudança das características do meio de propagação,
pois desta forma há a redução da intensidade sonora transmitida para o meio
seguinte (BISTAFA, 2011). Esta perda de transmissão sonora se baseia em um
modelo idealizado, representado por um painel sólido e homogêneo, conforme a
figura 48:
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Figura 48 – Curva típica de perda na transmissão em função da frequência do som
incidente em painéis sólidos e homogêneos

c
Fonte: Bistafa (2011)

Desta forma, verifica-se que o isolamento acústico de um material depende da
frequência sonora do som incidente e não apenas da sua massa. Por isso é
fundamental fazer as medições sonoras em todas as frequências.
A “Lei da Massa” é uma lei da física que diz que ao se dobrar a quantidade de
massa de um material é possível reduzir a transmissão sonora em aproximadamente
6dB e a “Lei da Massa-Mola-Massa” determina que se um sistema comporto por
painéis leves estiverem separados por uma camada de ar ou um material fibroso, é
possível obter maior redução sonora, pois as perdas acontecerão devido às
mudanças de meio. Assim é possível obter isolamento acústico mais eficiente
utilizando menor espessura de divisórias. Este é o princípio utilizado em divisórias de
Drywall ou bons sistemas de divisórias de vidro.
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4.4.1. Divisórias para salas de reunião

As salas de reunião podem ter diferentes necessidades de privacidade sonora,
sendo desde as convencionais até as confidenciais. Para isso é possível utilizar
sistemas de divisórias em gesso acartonado, também conhecidas como drywalls, ou
divisórias em vidro, por exemplo. Entretanto, para cada uma das soluções adotadas
é necessário seguir as recomendações do isolamento necessário em cada requisito.
O mesmo princípio é válido para as salas de foco e cabines telefônicas.
A figura 49 representa a divisória típica das salas onde os requisitos de
privacidade são os convencionais, onde será utilizado um tom normal de fala, porém
a conversa não poderá ser entendida ao lado externo das salas, são recomendadas
as seguintes soluções:

Figura 49 – Divisórias para salas de privacidade convencionais

Fonte: GSA (2011)

a. A divisória deverá ter a altura total, de laje a laje, totalmente vedadas com
o uso de bandas acústicas.
b. Montante de 48mm.
c. Uma chapa de gesso acartonado de 12,5mm de cada lado.
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d. Preenchimento das divisórias com lã mineral.
e. Painéis fonoabsorventes em 25% das paredes adjacentes com o índice
mínimo de absorção NRC=0,80.
f. Índice de redução da parede deverá ser no mínimo STC=40.

Para as salas designadas a reuniões privadas, são recomendadas as soluções a
seguir, conforme demonstra a figura 50:
Figura 50 – Divisórias para salas de reuniões privadas

Fonte: GSA (2011)

a. A divisória deverá ter a altura total, de laje a laje, totalmente vedadas com
o uso de bandas acústicas.
b. Montante de 48mm.
c. Duas chapas de gesso acartonado de 12,5mm de cada lado.
d. Preenchimento das divisórias com lã mineral.
e. Painéis fonoabsorventes em 25% das paredes adjacentes com o índice
mínimo de absorção NRC=0,80.
f. Índice de redução da parede deverá ser no mínimo STC=45.

73

As reuniões em teleconferências têm sido muito utilizadas para reduzir os custos
com deslocamentos e passagens aéreas. Como geralmente nessas salas são
tratados assuntos extremamente confidenciais é fundamental que o projeto siga
rigorosamente às recomendações a seguir, também ilustradas na figura 51.
Figura 51 – Divisórias para salas de teleconferências (confidenciais)

Fonte: GSA (2011)

a. A divisória deverá ter a altura total, de laje a laje, totalmente vedadas com
o uso de bandas acústicas.
b. Montante de 70mm.
c. Duas chapas de gesso acartonado de 12,5mm de pelo menos um dos
lados.
d. Caso sejam utilizadas apenas 3 chapas de gesso acartonado, ser
utilizado um clip para isolamento produzido com material resiliente,
funcionando como um amortecedor, e criando uma camada de ar entre a
lã e as duas chapas de gesso acartonado.
e. Preenchimento das divisórias com lã mineral.
f. Painéis fonoabsorventes em 25% das paredes adjacentes com o índice
mínimo de absorção NRC=0,80.
g. Utilização de forro fonoabsorvente com índices de absorção sonora
NRC=0,80 em pelo menos 50% da área do teto.
h. Índice de redução da parede deverá ser no mínimo STC=53.
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4.4.2. Equipamentos de ar-condicionado

Os dutos de ar-condicionado podem funcionar como condutores para a
transmissão de ruídos entre salas, principalmente se os dutos não estiverem
revestidos internamente com lã mineral. Se um duto sem revestimento interno se
conectar diretamente com difusores na sala adjacente, o som pode se propagar ao
longo do duto e ser ouvido com clareza na sala ao lado (LONG, 2006). O retorno do
ar-condicionado pode ser feito com dutos revestidos, como demonstra a figura 52, e
em alguns casos pode ser necessário o uso de chicanes ou ainda sistemas
atenuadores de ruído com lamelas para redução da transmissão sonora.

Figura 52 – Transmissão pelos dutos de ar-condicionado

Fonte: Long (2006) – Traduzido pela autora

Na estrutura central do edifício está localizada a unidade central do arcondicionado, que deve ficar em uma sala isolada acusticamente, com revestimento
acústico e atenuadores de ruído, como demonstrado na figura 53, para evitar a
propagação para as áreas adjacentes. O ideal é que suas paredes não façam divisa
com outras áreas do escritório, apenas equipamentos.
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Figura 53 – Tratamento da unidade central de ar-condicionado

Fonte: Long (2006)

Para que o isolamento acústico seja mais eficiente é importante que as salas de
equipamentos,

elevadores,

sanitários,

shafts

de

elétrica,

hidráulica

e

telecomunicações sejam dispostos no core, ou estrutura central, do edifício de forma
a minimizar as transmissões de ruídos. Na figura 54 é possível verificar a melhor
configuração, onde os equipamentos mais ruidosos estão “enclausurados pelos
demais elementos.
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Figura 54 – Comparação entre diferentes disposições de estrutura central de um
edifício

Fonte: Long (2006)
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4.4.3. Maquinários, engrenagens e tubulações

Ao projetar espaços onde estarão dispostos equipamentos que gerem ruídos de
vibração, como elevadores e geradores de energia, é necessário considerar um
planejamento mais criterioso, pois esses ruídos são mais difíceis de serem
controlados. Na figura 55, observamos o uso de sistemas isoladores de vibração,
como molas, tanto sob o equipamento, quanto nos tirantes que suportam a
plataforma base dos escapamentos silenciosos dos geradores.
Figura 55 – Planejamento para uma sala de geradores

Fonte: Long (2006)

No caso das tubulações, é possível utilizar sistemas mais silenciosos, como
tubos mais espessos e com sistemas de vedação, ou revestir as tubulações com
mantas acústicas.
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4.5 Mecanismos para o controle de ruídos

Ao projetar um edifício para uso de escritório, é necessário que este esteja
adequadamente implantado de forma a se ter a menor incidência de ruído sobre a
fachada, que na sequência deve garantir isolamento acústico que permita níveis de
ruídos ajustados no interior da edificação. Entretanto, para que o conforto e a
privacidade sonora sejam garantidos, é necessário condicionar as superfícies
internas e ter cuidado com as disposições e acabamentos dos mobiliários.
Atualmente existe uma infinidade de opções de produtos acústicos para garantir
o conforto nos ambientes de trabalho. Os materiais podem ser desde forros
modulares convencionais até ilhas acústicas com design arrojados, ou ainda
mobiliários com revestimento em material absorvedor.
A definição do uso do material, entretanto, não deve levar apenas os aspectos
estéticos, mas também a efetiva funcionalidade acústica dos produtos. Para tanto é
recomendado que seja feita uma simulação juntamente com um consultor de
acústica para verificar se as soluções escolhidas atendem aos requisitos de conforto
acústico.
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4.5.1. Condicionamento Acústico
4.5.1.1.

Materiais fonoabsorventes para o teto

A maioria dos escritórios panorâmicos atuais utiliza forros modulares removíveis.
As placas geralmente têm a dimensão 625x1250mm ou 625x625mm, podendo ter
borda reta, rebaixada ou ainda o perfil oculto. Alguns fabricantes também
disponibilizam placas no formato de réguas, geralmente com 300x2000mm. As
espessuras das placas variam de 12mm até 43mm. A densidade do material
determinará os índices de absorção sonora e os índices de atenuação dos ruídos
entre salas. As placas fonoabsorventes podem ser fabricadas em fibra mineral, como
na figura 56, fibra de madeira, lã de rocha ou lã de vidro.
Figura 56 - Forro modular removível

Fonte: AMF (2017)

Alguns forros modulares também podem apresentar aparência monolítica por
não apresentarem perfis visíveis. As placas podem ser fabricadas em fibra mineral
com borda oculta ou em fibra de madeira, como o apresentado na figura 59, com
diversos sistemas de fixação que escondem o perfil.
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Figura 57 - Forro modular com borda oculta

Fonte: AMF (2017)

Os forros monolíticos fonoabsorventes mais conhecidos são os fabricados em
placas de gesso acartonado com perfurações visíveis e juntas tratadas para
possibilitar o aspecto monolítico, como o apresentado na figura 58. Sobre as placas
de gesso acartonado geralmente utilizam-se mantas fonoabsorventes para
potencializar a absorção sonora do sistema.
Figura 58 - Forro fonoabsorvente monolítico

Fonte: Brasil (2017)
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Uma nova tendência em forros monolíticos fonoabsorventes são aqueles que
tem aspecto liso e sem juntas visíveis. O sistema garante altos índices de absorção
sonora, como o da imagem 57, que possui αw=0,90.
Figura 59 – Forro monolítico fonoabsorvente sem perfurações visíveis

Fonte: AMF (2017)

As ilhas acústicas possibilitam a liberação do espaço do teto, permitindo o
fechamento parcial do forro. Assim é possível deixar estruturas e dutos aparentes,
como é possível observar na figura 60. As ilhas absorvem o som incidido
diretamente por baixo, e também os sons refletidos no teto, por isso não é
necessário o fechamento total do teto.
Figura 60 – Ilhas Acústicas

Fonte: AMF (2017)
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A absorção sonora do produto é informada por área de objeto e é necessário
utilizar um método de cálculo diferente dos forros que fecham toda a área do teto.
Os baffles, são elementos verticais que potencializam a absorção sonora, pois
possuem o dobro de área de absorção. Além disso, a disposição em repetições
verticais, cria espaços onde as ondas sonoras perdem energia ao serem
“aprisionadas” nos espaços entre os baffles, como é possível observar na figura 61.

Figura 61 – Baffles

Fonte: AMF (2017)
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4.5.1.2.

Materiais fonoabsorventes para paredes

Nas paredes é possível aplicar uma série de revestimentos acústicos como
placas em fibra de madeira, como o da figura 62, placas de gesso acartonado
perfuradas ou revestimentos em tecido. Para aumentar os índices de absorção
também é recomendado a utilização de mantas fonoabsorventes atrás das placas de
acabamento.
Figura 62 - Materiais fonoabsorventes para paredes

Fonte: AMF (2017)

Também existem murais acústicos que são uma espécie de quadro pronto para
aplicação em parede. Esses murais podem ser fabricados em fibra mineral, lã de
madeira ou ainda lã de vidro ou lã de pet revestido de tecidos acústicos.

84

4.5.1.3.

Divisórias fonoabsorventes entre estações de trabalho

Ainda existem no mercado divisórias fonoabsorventes tradicionais para utilização
em estações de trabalho. Entretanto, com as otimizações dos espaços é cada vez
mais raro encontrarmos essa solução aplicada nos escritórios atuais. A utilização de
divisórias entre mesas de trabalho revestidas de materiais fonoabsorventes é
fundamental e pode ser uma solução criativa, como mostra a figura 63.

Figura 63 – Divisórias entre estações de trabalho

Fonte: TANK (2018)
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4.5.1.4.

Mobiliários fonoabsorventes

Alguns fabricantes de mobiliários têm se preocupado em oferecer produtos que
funcionam como absorvedores sonoros. Embora não tenham um ensaio de
laboratório confirmando os índices de absorção é sabido que uma superfície macia é
muito mais eficiente do que uma superfície lisa e rígida para evitar a propagação
sonora. O uso de sofás, como o da figura 64, e o casulo de reuniões da figura 65,
são opções para se alcançar esse conforto.
Figura 64 - Sofá fonoabsorvente

Fonte: Vitra (2017)

Figura 65 - Casulo para reuniões informais

Fonte: Spacestor (2017)
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4.5.1.5.

Mascaramento sonoro

Quando ouvimos uma ou mais frequências sonoras ao mesmo tempo e elas
tiverem níveis sonoros suficientemente distintos, é mais difícil compreender o nível
de pressão sonora de menor potência. Isso acontece porque os menores níveis são
mascarados pelos mais elevados (LONG, 2006).
Os sistemas de mascaramento sonoro consistem na adição de ruído de fundo no
ambiente a fim de garantir a privacidade no local de trabalho. O som deve ser
adicionado de forma não intrusiva, para que não seja percebido pelos usuários. A
aplicação desses sistemas pode ser feita tanto em escritórios panorâmicos, quanto
em escritórios compartimentados. Quando uma sala fechada, como uma sala de
reunião, por exemplo, estiver próximo a uma área de escritório aberto, é interessante
adicionar o mascaramento também nessa sala, para que a transição do ruído entre
as duas salas seja suave e, portanto, não percebida pelo usuário.
O sistema geralmente utiliza autofalantes que podem ser alocados sobre o forro,
conforme pode ser verificado na figura 66, escondidos ou direcionados, introduzindo
assim no ambiente um ruído rosa, que pode ser mixado a sons agradáveis como o
barulho do mar, pássaros ou música.

Entretanto o uso de música não deve

acontecer em ambientes em que a realização das tarefas exija extrema
concentração, pois pode atrapalhar o desempenho do usuário (LONG, 2006).
Figura 66 - Localização dos autofalantes para mascaramento sonoro

Fonte: Long (2006) – Traduzidos pela autora
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4.5.2. Isolamento acústico

Além das divisórias em Drywall descritas anteriormente, também é possível
alcançar bom desempenho acústico através do uso de divisórias piso-teto, que
podem ter acabamento em madeira, tecido ou vidro, como o exemplo apresentado
na figura 67.
Figura 67 – Exemplo de divisória de vidro

Fonte: Design On (2018)

Para isso é necessário que o conjunto dos componentes atenda aos requisitos
de isolamento, como usos de vidros duplos, sistemas de vedação e preenchimento
dos montantes com material isolante. Além disso, é importante que as portas das
salas não possuam frestas, utilizando sistemas de encaixe macho/fêmea, gaxetas e
se possível um sistema de vedação inferior, que é acionado automaticamente ao se
fechar a porta, como mostra a figura 68.
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Figura 68 – Exemplos de mecanismos para isolamento acústico em divisórias de vidro

Fonte: Design On (2018)

As cabines telefônicas ou phone booths têm sido uma alternativa largamente
utilizada em escritórios panorâmicos. Elas podem ser fechadas para realmente isolar
o ruído ou pontos de absorção sonora para evitar a propagação do ruído.
Apesar de ser possível construir as cabines, atualmente existem no mercado
alternativas já prontas de fábrica. As unidades são modulares e geralmente são
revestidas com material acústico, como as cabines abertas ilustradas na figura 69, e
outras que também são fechadas, geralmente em vidro, e com sistema de
isolamento acústico, como demonstrado na figura 70.
Figura 69 – Cabines telefônicas abertas

Fonte: Spacestor (2017)
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Figura 70 – Cabines telefônicas fechadas

Fonte: Framery (2018)

Da mesma forma, também existem cabines para pequenas reuniões prontas de
fábrica, como as ilustradas na figura 71. Além do uso para reuniões é possível
utilizar como um local de descompressão, como as cabines apresentadas na figura
72, que já vem equipadas para proporcionar um momento de descanso.
Figura 71 – Cabines de reuniões abertas

Fonte: Spacestor (2017)
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Figura 72 – Cabines de reuniões fechadas

Fonte: Framery (2018)

Esses são exemplos de alternativas que podem ser incorporadas em um projeto
que já foi executado e apresenta um número significativo de reclamações de pósocupação, tanto para o ruído, quanto para a falta de privacidade.
Apesar de toda a tecnologia envolvida na fabricação destes produtos,
atualmente ainda não é comum à divulgação dos dados técnicos de absorção
sonora e isolamento acústico das cabines. Alguns fabricantes afirmam que preferem
não divulgar os valores por não possuírem ainda os dados normatizados.
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5 ESTUDO DE CASO: PROJETO DO ESCRITÓRIO WALMART.COM

Antes de se iniciar o projeto arquitetônico de um escritório panorâmico é
fundamental levar em consideração todos os aspectos que influenciam a qualidade
dos espaços, como suas dimensões físicas, iluminação, ventilação, layout, cores,
escolha dos acabamentos e acústica. Muitas vezes a definição de um aspecto pode
impactar na qualidade de um outro, como por exemplo, a implantação do edifício
para obter melhor luminosidade pode gerar a necessidade de maior isolamento
acústico em sua fachada. Por isso é extremamente importante consultar
especialistas destas diversas áreas para que seja feita a compatibilização dos
projetos complementares. Quanto mais cedo o projeto acústico for considerado na
concepção de um espaço, mais econômicas e efetivas serão as soluções adotadas.
A análise crítica dos projetos e análises de pós-ocupação são importantes para o
levantamento de pontos positivos, negativos, aqueles em que se deve ter maior
atenção ou ainda medir o nível de satisfação dos usuários desses espaços.
Entretanto, existe uma grande dificuldade em se conseguir autorizações para
acessar as empresas, fazer medições e entrevistas. Para a realização deste trabalho
foram contatadas 14 empresas que possuem escritórios que seguem os novos
moldes apresentados anteriormente. Porém nenhuma das empresas autorizou o
acesso para desenvolver a pesquisa, mesmo que de forma anônima, algumas
alegando que poderia gerar questionamentos dos funcionários. Por esse motivo
decidiu-se por analisar um projeto publicado na mídia.
Para a elaboração deste trabalho foi selecionado o projeto para sede do
escritório Walmart.com. Desenvolvido em 2012 pelo Estudio Guto Requena, o
edifício está localizado no bairro de AlphaVille, cidade de Barueri, no estado de São
Paulo. A obra foi finalizada em 2013 para acomodar 690 funcionários em 6.400m2,
distribuídos em 5 pavimentos. Na publicação utilizada como base desta análise,
estavam disponibilizadas as plantas do 6° ao 9° pavimentos, cortes, implantação,
perspectivas isométricas dos pavimentos, fotos e textos descritivos sobre o projeto.
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O escritório de arquitetura desenvolveu este projeto baseado em entrevistas
presenciais e online com os funcionários da empresa, para levantar suas
necessidades e expectativas. A partir desses dados foram definidos três eixos:
Cultura Digital, Valores da marca Walmart.com e Brasilidade. Como o edifício que
abrigaria o escritório possui um amplo terraço, surgiu o conceito de criar uma
“Varanda Urbana”, fazendo referências diversas às varandas brasileiras, como é
possível se verificar na figura 73. A concepção foi feita pelo arquiteto Guto Requena,
com coautoria e desenvolvimento dos arquitetos Paulo de Camargo e Lucas
Ciciliato, colaboração de Tatiana Sakurai e apoio do estagiário Lucas Miilher.
Figura 73 – Recepção 8° Pavimento

Fonte: Brasil (2017)
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5.1 Layout

A definição do layout é de fundamental importância para alcançar um escritório
acusticamente confortável, por isso, serão analisadas a seguir as plantas dos
pavimentos pertencentes ao escritório e suas versões ampliadas estão apresentadas
no Anexo deste trabalho.
Nos quatro pavimentos é possível observar que as áreas ruidosas da edificação,
como elevadores, banheiros e casas de máquinas de equipamento de ar
condicionado, foram agrupadas, possibilitando o maior controle do ruído. Percebe-se
ainda que o projetista teve o cuidado de alocar as máquinas de cópias e impressão
próximas as essas áreas e também à circulação principal de cada andar.
No 6° pavimento foram alocadas as equipes das áreas de marketing e criação,
comercial e reabastecimento. Percebe-se na figura 74 que as estações de trabalho
estão agrupadas por áreas de trabalho e que houve uma preocupação em manter
próximas equipes que tenham interação.
Figura 74 – Planta 6° Pavimento

Fonte: Brasil (2017)
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Este andar também possui uma área de copa e café, que foi isolada com uma
divisória,

permitindo

uma

separação

sonora

entre

área

de

trabalho

e

descompressão. Também foram agrupadas e separadas do restante dos ambientes,
através do uso de divisórias, as duas salas para teleconferência e as quatro salas de
reunião, sendo duas delas integráveis.
A única área destinada para reuniões informais ou descanso está alocada bem
próxima às estações de trabalho, quando o ideal seria que, com uma pequena
reorganização, essa mesa ficasse um pouco mais afastada das demais e próxima
aos halls de elevadores. Para que as áreas de reuniões informais fiquem próximas
às estações de trabalho, é necessário criar barreiras acústicas e pontos de absorção
sonora para evitar a propagação do ruído no ambiente.
O 7° pavimento foi dedicado às equipes de operações e logística. A figura 75
mostra que as salas de reunião e teleconferência seguiram o princípio do pavimento
anterior e foram agrupadas e separadas por divisórias.
Figura 75 – Planta 7° Pavimento

Fonte: Brasil (2017)
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Porém uma sala de jogos chama a atenção por dois motivos: por estar separada
por divisórias, o que é fundamental para o controle do ruído gerado por esse
ambiente e seu impacto no restante do espaço, bem como seu posicionamento. O
ideal é que este espaço estivesse no lado oposto onde está, ficando assim próximo
à copa e hall de elevadores. Próximo a esse local também poderia estar a mesa de
reuniões informais.
No 8° pavimento foram alocadas em espaços abertos as equipes de finanças,
jurídico e recursos humanos. Já a equipe de prevenção a fraudes ficou em um
espaço aberto, porém separada das demais através do uso de uma divisória, devido
à natureza do trabalho, com uso mais constante de telefones, portanto ruído mais
elevado.
Na figura 76, é possível observar que o andar também possui três salas de
treinamento que podem ser integradas através do uso de divisórias retráteis, porém
as salas estão separadas do restante do escritório por divisórias de vidro.
Figura 76 – Planta 8° Pavimento

Fonte: Brasil (2017)
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No centro estão as salas de reunião e teleconferência, seguindo o princípio dos
andares anteriores. A recepção e lanchonete estão separadas por uma divisória de
vidro. Uma arquibancada foi criada para área de descanso e reuniões informais,
porém o ideal é que esta estivesse invertida com a sala de reunião que está em
frente ao ambulatório, evitando assim que o som direto interferisse na realização das
tarefas daqueles que estão nas estações de trabalho próximas.
O 9° pavimento é o andar dedicado a área de tecnologia e também é onde estão
o presidente e vice-presidente da empresa, ambos alocados em salas individuais, ao
lado de uma sala de reunião. Na figura 77, verifica-se que os equipamentos de TI
foram locados próximos à área ruidosa do edifício. Também se nota que as áreas de
consultoria e suporte ao usuário foram separadas em salas individuais.
Figura 77 – Planta 9° Pavimento

Fonte: Brasil (2017)
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Neste pavimento a área central adotou uma solução diferente dos demais
pavimentos. As salas de reuniões menores foram separadas das salas de reunião
que podem ser conjugadas. Da mesma forma a sala de TV também foi separada.
Essa divisão em três áreas é mais favorável à privacidade desses ambientes, pois
além de contar com o isolamento do sistema de divisórias, também existe a distância
entre corredores e uma nova divisória até a próxima sala.
A área de biblioteca está separada das estações de trabalho, entretanto, se o
grupo de salas de reuniões menores estivesse mais próximo à mesa da secretária,
poderia ser uma barreira acústica mais eficiente entre esses dois pontos. A mudança
também criaria mais espaço para que as duas áreas de reuniões informais ficassem
mais próximas a esses grupos de salas e, portanto, mais distantes das estações de
trabalho.

98

5.2 Condicionamento e isolamento acústico

Conforme discutido no capítulo anterior, para conseguir um ambiente confortável
em um escritório panorâmico é necessário que a superfície do teto seja revestida
com material com alta absorção sonora. Como é possível verificar nas figuras 78 e
79, neste projeto não foi utilizado nenhum tipo de absorvedor sonoro, sendo deixada
a laje aparente, sendo, portanto, uma superfície totalmente reflexiva. A não
utilização de forro fonoabsorvente está em desacordo com as recomendações para
obtenção de conforto e privacidade sonora.
Figura 78 – Foto 6° Pavimento

Fonte: Brasil (2017)

Na figura 78 também se observa que, devido a opção da não utilização de forro,
o pé-direito mais alto, o que poderia melhorar a privacidade, porém a falta de
material fonoabsorvente no forro certamente proporciona uma maior propagação do
som do ambiente, devido a grande área de superfície reflexiva. No Anexo deste
trabalho consta um corte esquemático do edifício, onde é possível verificar que o pédireito dos pavimentos ficou entre 3,70m e 4,10m.
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Ainda é possível verificar que foi utilizado carpete em todas as áreas do
escritório, o que, segundo os estudos previamente apresentados, reduz os ruídos de
arraste de cadeiras, os passos e a propagação do ruído pelos vãos inferiores das
divisórias. Esta especificação está em acordo com as recomendações para obtenção
de conforto acústico e privacidade sonora no ambiente de escritório panorâmico.
Analisando figura 79, as plantas e a referência do fabricante das estações de
trabalho é possível concluir que estas estão possuem cerca de 1,20m de
comprimento e 0,60m de profundidade, com divisórias apenas entre as estações que
estão frente a frente, com altura total de aproximadamente 1,0m. Além disso verificase que as divisórias entre as estações de trabalho não foram revestidas com
material fonoabsorvente. Portanto, as estações de trabalho também não atendem às
recomendações para privacidade sonora.
Figura 79 – Estações de trabalho - 6° Pavimento

Fonte: Brasil (2017)
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Nas salas fechadas, localizadas no centro dos pavimentos, como a da figura
80, é possível observar que a divisória não chega até a laje, como se observa nas
figuras 78 e 79, portanto não existe septo para aumentar o isolamento acústico entre
as salas. Como não foi possível fazer a medição dos níveis de pressão sonora, é
possível afirmar que as divisórias e o forro das salas deveriam garantir o isolamento
acústico necessário para que nas salas de reunião o ruído não fosse superior a
40dB(A), para atendimento da norma NBR 10.152.

Figura 80 – Foto sala de reuniões

Fonte: Brasil (2017)
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Na figura 81 também é possível observar que os dutos de ar condicionado são
compartilhados entre as salas e espaços abertos. Conforme as orientações descritas
no capítulo anterior, quando há o compartilhamento de dutos de ar condicionado a
indicação é que estes sejam revestidos internamente com material acústico. Como
não foi possível a inspeção no local, não se sabe se este requisito foi ou não
atendido neste projeto.
Figura 81 – Foto salas de reunião x áreas de descompressão x área de trabalho

Fonte: Brasil (2017)

Também é possível observar na figura 81 que não existe nenhum tipo de
barreira física ou sonora entre a área de descompressão e a área de trabalho ao
fundo, o que pode gerar uma propagação de dos ruídos gerados neste ambiente que
causem distração na área de trabalho. O uso de ilhas acústicas, baflles ou uma
separação física com um tipo de divisória, poderia minimizar essa transmissão.
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As salas ilustradas nas figuras 82 e 83 são consideradas geradoras de ruído
pelo tipo de uso. Por se tratarem de salas de jogos, os usuários tendem a estar mais
descontraídos e, portanto, com menor preocupação quanto a tom de voz, que tende
a ser mais elevado. A escolha pelo uso de salas com estas atividades enclausuradas
demonstra uma preocupação quanto ao ruído por elas gerado. Entretanto, seria
adequado o uso de materiais fonoabsorventes no teto e paredes para evitar o efeito
Lombard, quando um usuário tende a aumentar seu tom de voz afim de ser melhor
compreendido.
Figura 82 – Foto sala de jogos

Fonte: Brasil (2017)
Figura 83 – Foto sala de TV

Fonte: Brasil (2017)
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Novamente, como não foi possível fazer a medição sonora destes ambientes,
salienta-se que as divisórias e sistema de tetos destas salas devem garantir
isolamento acústico necessário para que, neste caso, o ruído gerado por esses
ambientes não gere distração nas estações de trabalho localizadas nos seus
entornos.
Na figura 84, observa-se que existe uma divisória articulada separando as duas
salas de treinamento e que existe um septo sobre a divisória. Entretanto é possível
verificar que não existe um trilho sob a parte inferior da divisória, o que permitirá uma
fresta na parte inferior, portanto a transmissão de ruído entre as duas salas.

Figura 84 – Foto sala de treinamento

Fonte: Brasil (2017)

Ainda é possível observar que nestas salas de treinamento foram instaladas
abaixo da laje umas espécies de ilhas de gesso acartonado, material considerado
reflexivo acusticamente, o que pode comprometer a inteligibilidade da fala, um
parâmetro fundamental a ser considerado em salas de aprendizado.
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6 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Os escritórios panorâmicos foram projetados para que houvesse uma melhor
integração e comunicação entre as equipes de trabalho. Entretanto, ao perceber que
na verdade este modelo representava uma expressiva redução de custos, iniciou-se
uma série de transformações nestes espaços, que no final acabaram resultando em
usuários insatisfeitos com os altos níveis de ruído e a falta de privacidade sonora.
Nas últimas décadas houve uma grande revolução tecnológica que influenciou
diretamente nos novos conceitos dos escritórios panorâmicos, além das mudanças
de comportamento das novas gerações, que também demandaram a criação de
novos espaços como áreas de descompressão e espaços para reuniões informais.
Atualmente o grande desafio é proporcionar um ambiente acusticamente confortável
em espaços tão dinâmicos.
Este trabalho teve como objetivo apresentar os parâmetros dos projetos
arquitetônicos que influenciam na qualidade acústica de escritórios panorâmicos, de
forma a apoiar arquitetos e designers de interiores em suas decisões de projeto,
para que os espaços de trabalho sejam acusticamente confortáveis. Para isso foram
apresentados os principais conceitos sobre o ruído em escritórios panorâmicos,
privacidade sonora e as normas que deveriam ser observadas ao se projetar esses
ambientes.
A decisão de projeto quanto à implantação do edifício também foi abordada, afim
de criar uma consciência das questões acústicas desde as primeiras etapas de
projeto. No Brasil, os serviços de projeto e consultoria acústica representam menos
de 5% do volume de trabalho total dos especialistas (RIBEIRO, 2016). É
extremamente importante que seja feito um trabalho em equipe entre projetistas e
consultores, desde a implantação do edifício até as etapas finais dos projetos de
interiores, pois algumas definições na etapa de projeto, podem ser significativamente
menos custosas do que as soluções acústicas corretivas.
A importância das definições de layout, para as decisões sobre alocação de
equipamentos ruidosos, e a recomendação da criação de um zoneamento que
defina quais são as áreas ruidosas e quais são áreas que necessitam de silêncio,
também foram tratados como forma de reduzir gastos futuros em soluções acústicas.
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Quanto aos parâmetros do projeto arquitetônico que influenciam na qualidade
acústica, tanto para a privacidade, quanto ao conforto, foram abordados os fatores
que interferem no condicionamento, como a importância do uso e a correta
especificação dos materiais fonoabsorventes no forro, a altura ideal do pé-direito, as
distâncias e posições das estações de trabalho. Também foram consideradas as
questões específicas quanto a altura e revestimento acústico das divisórias entre as
estações de trabalho, a importância do uso de carpetes para evitar ruídos de arraste,
e por fim, o uso de mascaramento sonoro para a garantia da privacidade. Os
estudos e normas apontam que o não atendimento dessas especificações resulta
diretamente na falta de privacidade sonora e do conforto acústico. Da mesma forma,
foram apresentadas as principais decisões de projeto que podem melhorar o
isolamento acústico entre salas de reuniões, equipamentos de ar condicionado e
máquinas ruidosas.
Foram ainda apresentados os mecanismos que podem ser utilizados para
alcançar conforto e privacidade sonora. Entre eles, foram incluídas as principais
soluções em materiais fonoabsorventes utilizadas para o condicionamento acústico
em forros e paredes, os mobiliários que podem funcionar como pontos de absorção
em áreas de reuniões informais, por exemplo, evitando a propagação do ruído nos
espaços abertos. Foi apresentado ainda o sistema de funcionamento do
mascaramento sonoro e algumas soluções que podem ser adotadas para melhorar o
isolamento acústico em salas de reunião, como divisórias de vidro acústicas, e as
cabines telefônicas prontas, que podem ser usadas para ligações telefônicas mais
demoradas, mas também como salas de foco ou reuniões informais.
A análise do projeto do escritório do Walmart.com apontou que, em termos
gerais, não foram consideradas as recomendações para obtenção de conforto
acústico e privacidade sonora. Isso fica evidente ao se observar a não utilização de
material fonoabsorvente nos tetos e paredes, além das divisórias entre estações de
trabalho que, quando existentes, não possuem a altura recomendada, nem os
revestimentos adequados. Também foi possível verificar que as estações de
trabalho estão muito próximas e colocam interlocutor e ouvinte frente a frente.
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As decisões de zoneamento de atividades poderiam ter sido melhor avaliadas.
No entanto, este projeto, em particular, apresentou uma preocupação em separar
com barreiras físicas áreas mais ruidosas das menos ruidosas. Isso fica evidente na
decisão de manter as áreas de descompressões em salas, ao invés de alocar no
mesmo espaço das estações de trabalho. Para que o sistema funcione, entretanto, é
necessário que os requisitos de isolamento e condicionamento acústico sejam
atendidos.
Este trabalho recomenda o desenvolvimento de novas pesquisas, como a
desenvolvida em 2003, com o objetivo de ser uma diretriz para os projetos de
escritórios panorâmicos acusticamente confortáveis. Esta pesquisa apresentou, na
época, dados claros para que arquitetos e projetistas pudessem tomar decisões
assertivas. Entretanto, com a evolução dos novos escritórios é necessário que haja
uma revisão nos dados apresentados, levando em consideração esses novos
conceitos dos projetos arquitetônicos. Apesar desta pesquisa ter sido desenvolvida
há 15 anos, e para uma tipologia específica de escritório que já não é mais tão
utilizada, as diretrizes apresentadas na época estão em conformidade com as
normas vigentes.
Por esse motivo é fundamental que haja um avanço em pesquisas que levem ao
desenvolvimento de novas normas para o setor. Porém é importante que também
sejam criados manuais que contenham os critérios acústicos e os relacione com os
parâmetros do projeto arquitetônico. Somente com a colaboração mútua de
projetistas e especialistas em acústica será possível alcançar a qualidade acústica
em escritórios panorâmicos.
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ANEXO
Figura 85 – Ampliação planta 6° Pavimento

Fonte: Brasil (2017)
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Figura 86 – Ampliação planta 7° Pavimento

Fonte: Brasil (2017)
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Figura 87 – Ampliação planta 8° Pavimento

Fonte: Brasil (2017)
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Figura 88 – Ampliação planta 9° Pavimento

Fonte: Brasil (2017)
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Figura 89 – Corte Esquemático da Edificação

Fonte: Adaptado de Brasil (2017)

