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RESUMO

Atualmente, prever o desempenho acústico de uma esquadria é, de certa forma,
complexo do ponto de vista prático, principalmente quando incorporado ao sistema
construtivo. As esquadrias proporcionam iluminação, ventilação e possuem grande
influência no desempenho acústico das edificações. Sua especificação em projetos
exige ensaios de laboratório e sua capacidade de vedação pode interferir diretamente
no desempenho acústico das janelas. A permeabilidade ao ar das esquadrias é um
dos requisitos e critérios determinados pela NBR 10821:2017. A norma técnica
brasileira NBR 15575:2013/ Emenda: 2021 define os níveis de desempenho que os
sistemas construtivos devem atender para atenuar a transmissão de ruídos. O objetivo
deste trabalho foi desenvolver, através de ensaios laboratoriais, uma sistemática para
avaliar em que sentido o desempenho acústico das esquadrias é influenciado pelo
desempenho de permeabilidade ao ar. A correlação das grandezas permite estudar o
potencial do isolamento acústico das esquadrias com base nos ensaios de
permeabilidade. O trabalho avaliou dois modelos de janelas de correr: com persiana
integrada e sem persiana integrada. Todo o ensaio experimental foi baseado numa
sequência de ensaios de permeabilidade e de isolação sonora. Para a janela de correr
com persiana integrada não foi possível evidenciar correlação direta entre as
grandezas devido à baixa permeabilidade do modelo evidenciado pelos vazamentos
naturais da tipologia. A segunda parte do trabalho avaliou um modelo de esquadria
sem persiana integrada apresentando correlação entre as grandezas. As quedas no
desempenho acústico foram acompanhadas pelas elevações nos valores de
permeabilidade ao ar em função das frestas provocadas. Pôde-se concluir que os
vazamentos de ar das esquadrias têm influência direta sobre o desempenho acústico
e que o ensaio de permeabilidade ao ar descrito na NBR 10821:2017 pode ser
utilizado para previsão do potencial de desempenho acústico do modelo.
Palavras-chave: Isolação sonora; Permeabilidade ao ar; Frestas; Desempenho
acústico.

ABSTRACT
Development of a systematic to evaluate the acoustic performance of
aluminum frames in sliding windows through air permeability tests.
Nowadays, predicting the acoustic performance of a window is complex from a
practical point of view, especially when it is considered into the construction system.
The frames provide lighting, ventilation and have a great influence on the acoustic
performance of buildings. Its specification in projects requires laboratory tests and its
sealing capacity can directly interfere in the acoustic performance of windows. The air
permeability of frames is one of the requirements and criteria determined by
NBR 10821:2017. The Brazilian technical standard NBR 15575:2013/Amendment
2021 defines the performance levels construction systems must meet to attenuate the
noise transmission. The objective of this work was to develop, through laboratory tests,
a systematic to evaluate in which sense the acoustic performance of frames is
influenced by the air permeability performance. The magnitudes correlation allows
studying the potential of acoustic insulation on frames based on permeability tests. The
research evaluated two models of sliding windows: with integrated blinds and without
integrated blinds. The entire experience was based on a sequence of permeability and
sound insulation tests. For the sliding window with integrated blinds, it was not possible
to demonstrate a direct correlation between the magnitudes due to the low permeability
of the model evidenced by the natural leaks of typology. The second part of the
research evaluated a frame without integrated blinds showing correlation between the
magnitudes. The decrease in acoustic performance were followed by increases in air
permeability values as a function of the gaps caused. It can be concluded that the air
leaks of the frames have a direct influence on the acoustic performance which the air
permeability test described in NBR 10821:2017 can be used to predict the acoustic
performance potential of the model.

Key-words: Sound insulation; Air permeability; Gaps; Acoustic performance.
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17
1 INTRODUÇÃO
A norma técnica brasileira NBR 15575 passou a vigorar no Brasil em julho de
2013, foi introduzida com o objetivo de assegurar um padrão mínimo de qualidade das
edificações habitacionais e definir, entre outros, níveis de desempenho que os
sistemas construtivos devem apresentar de forma a atenuar a transmissão de ruídos,
item essencial para a qualidade de vida dos usuários.
Se o ruído externo existe no local o problema quase sempre fica a cargo das
coberturas e fachadas para serem resolvidos. A norma estabelece que o desempenho
acústico deve ser minimamente atingido nos sistemas de vedação externa e, portanto,
observada as condições dos sistemas construtivos e esquadrias.
Onde houver muito ruído externamente, a solução a ser adotada deve
contemplar necessariamente a alternativa de uso do caixilho fechado
em caráter semipermanente. É um traço da nossa cultura, aliás com
implicações altamente positivas pelo aspecto da higiene, condicionar
as soluções de fachada a caixilhos que possam ser abertos, para
arejamento, contemplação e até mesmo para facilitar a limpeza na
parte externa. (BARING, 1988, p. 427)

Nesse contexto cultural e em meio à pandemia atual a composição espacial
dos ambientes de forma a manter uma ventilação promovida pela abertura das janelas
é um aspecto importante inclusive para frear a propagação do coronavírus e melhorar
a qualidade do ar.
Já do ponto de vista acústico as esquadrias para as fachadas tornam-se pontos
vulneráveis, pois tratam-se de elementos construtivos complexos devido à
composição de diversos materiais. Para se conhecer o desempenho acústico das
esquadrias é necessária a realização de ensaios de laboratório. Reforça a
necessidade portanto de estudar a questão da permeabilidade ao ar das esquadrias
em que se espera que com a esquadria fechada seja obtido desempenho máximo na
isolação acústica.
Frestas provenientes de má instalação ou falhas de fabricação naturalmente
prejudicam o desempenho das esquadrias quanto à permeabilidade ao ar,
estanqueidade à água e consequentemente o desempenho acústico.
Segundo o Guia Orientativo para atendimento à norma de desempenho da
Câmara Brasileira da Indústria da Construção (2013) a presença de frestas nas
coberturas e fachadas altera substancialmente o desempenho acústico da envoltória
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das edificações, sendo que pequenas frestas podem reduzir em mais de 30% a
isolação acústica.
Oliveira (2007, p.45-46) destaca algumas dificuldades pelas quais não se
alcança um bom desempenho acústico nas esquadrias:
•

ausência de uma política pública de incentivo ao desenvolvimento,
produção e comercialização de esquadrias com melhor qualidade, capazes
de garantirem desempenho acústico e conservação de energia;

•

baixo poder aquisitivo da grande maioria da população, a qual não dispõe
de recursos suficientes para adquirir esquadrias com maior estanqueidade
ao som;

•

desconhecimento ou mesmo negligência do consumidor final no momento
de aquisição de um imóvel;

•

falta de legislação eficiente que possa obrigar as construtoras a produzir
habitações com melhor qualidade acústica;

•

resistência cultural quanto à utilização de janelas de abrir que possuem
maior vedação e isolamento acústico do que as esquadrias com caixilhos
de correr.
Com base no que foi exposto, este trabalho apresenta uma sistemática

baseada nos ensaios experimentais de: permeabilidade ao ar e desempenho acústico.
Os ensaios, laboratoriais, tiveram como objetivo mostrar a importância na
compreensão dos ensaios de permeabilidade ao ar e demonstrar de que forma as
variações nas vazões das esquadrias afetam seu desempenho acústico segundo as
normas em vigor.
Almeja-se, dessa forma, contribuir para o aperfeiçoamento na fabricação das
esquadrias de alumínio de forma a nortear os profissionais no desenvolvimento de
produtos com melhor desempenho acústico baseada nas faixas de permeabilidade ao
ar descritas na NBR 10821:2017.
1.1 Objetivo
Define-se ao realizar esta dissertação, o seguinte objetivo:
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Desenvolvimento de sistemática para previsão e avaliação do potencial de
isolação acústica de esquadrias de alumínio baseada nas faixas de permeabilidade
ao ar descritas na NBR 10821:2017 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS
TÉCNICAS, 2017).
Objetivos específicos
Os objetivos específicos são:
•

avaliar a influência da taxa de vazão de ar para a isolação sonora de
esquadrias de alumínio;

•

previsionar melhorias acústicas das esquadrias com base nos resultados
de ensaios de permeabilidade ao ar realizado conforme a norma NBR
10821:2017 – Esquadrias para edificações.

•

desenvolver subsídios para revisão da NBR 10821:2017 – Esquadrias para
edificações, com relação aos conceitos de permeabilidade ao ar.

1.2 Justificativa
A experiência prática do autor em projetos e desenvolvimento de novos
produtos e a participação em comissões de normas técnicas contribuem para a
motivação no desenvolvimento deste trabalho.
A homologação da norma de desempenho (NBR 15575:2013/ Emenda: 2021)
reforçou a importância das melhorias no desempenho acústico das fachadas nas
edificações, principais elementos de vedação das moradias em que qualquer falha em
sua execução pode levar a desconfortos acústicos, significativos e permanentes.
Nesse contexto as esquadrias representam o ponto fraco do conjunto devido à
sua baixa densidade superficial e à presença de frestas que restringem a eficiência
acústica das janelas interferindo no conforto dos usuários e no cumprimento
normativo.
Quando instaladas, fica difícil evidenciar as perdas de desempenho acústico
das esquadrias em decorrência de suas frestas, o que reforça a importância da
compreensão e aplicação dos conceitos presentes nas normas técnicas específicas
de permeabiliade ao ar, como a ABNT NBR 10821:2017, colocando em prática
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soluções possíveis para evitar falhas ainda na fase preliminar dos projetos.
Procurou-se, portanto, através de medições laboratoriais avaliar a correlação
entre a taxa de vazão de ar das esquadrias com seu desempenho acústico. Os
ensaios de permeabilidade ao ar e suas classificações foram realizados segundo os
preceitos da NBR 10821:2017.
Com os resultados sobre as classes de permeabilidade ao ar das esquadrias,
os fabricantes podem prover melhorias acústicas antes da execução dos ensaios de
isolação sonora. As vantagens estão relacionadas ao custo e tempo investidos, que
podem ser utilizados de forma a extrair o máximo que o produto pode oferecer com
relação ao seu desempenho acústico.
1.3 Estrutura do trabalho
A estrutura da dissertação está dividida em nove seções:
A seção 1 apresenta a contextualização do trabalho, seus objetivos e as
justificativas da pesquisa, visando situar a importância do tema e sua colaboração
para o aprimoramento e compreensão da isolação sonora das janelas nas edificações.
Apresenta-se na seção 2 uma revisão bibliográfica acerca do ruído nas
edificações demonstrando suas diferentes formas de transmissão nas edificações.
Destacam-se ainda três estudos de caso mostrando a importância do tratamento das
frestas nas esquadrias servindo de base para o estudo desse trabalho.
Na seção 3 são apresentadas as normas técnicas nacionais e internacionais e
as legislações que incorporam itens e prescrições referentes ao ruído e a
normatização das esquadrias nas edificações.
A seção 4 apresenta um panorama sobre o desempenho das esquadrias
ressaltando os aspectos de permeabilidade ao ar e discorrendo sobre a atualização
da norma acerca do desempenho acústico.
Apresentam-se na seção 5 os métodos e procedimentos de trabalho que fazem
parte da metodologia adotada no desenvolvimento do trabalho e na seção 6, os
resultados dos ensaios e análises realizadas.
Na seção 7 são apresentadas as conclusões do trabalho e na seção 8 são feitas
considerações finais com propostas para trabalhos futuros.
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2 ISOLAÇÃO SONORA A SONS AÉREOS

A propagação sonora em uma edificação ocorre por via aérea ou por via
estrutural. A onda sonora, ao atingir um anteparo como um elemento de vedação
(parede ou piso), faz com que este elemento vibre e transfira parte dessa energia para
o lado adjacente. Em um local onde se ouve uma música em altos níveis, é possível
sentir através do tato as vibrações que o som induz nos vidros das esquadrias e após
a passagem pela esquadria ou qualquer outro elemento o som continua a se propagar
mesmo que imperceptíveis ao tato.
Os sons indesejáveis a serem evitados em uma edificação geralmente são
provenientes do meio externo e conhecer esses ruídos são premissas para um bom
projeto acústico. A vedação que visa proteger acusticamente um ambiente pode ser
composta por diferentes elementos dentro de um sistema construtivo e a isolação
sonora será o resultado da interação dos elementos que compõem a fachada.
Hassan (2009) descreve três maneiras no qual o som é transmitido através das
paredes, tetos e pisos de um recinto em uma edificação (figura 1):
1)
penetrações: ondas sonoras são transmitidas desimpedidas de
um recinto através de aberturas (portas e janelas) ou frestas (tomadas
elétricas, ventiladores, etc) para o recinto adjacente;
2)
transmissão de som aéreo: ondas sonoras são transmitidas
através do ar da superfície de um recinto para a superfície do material
adjacente, e então irradiadas novamente no recinto adjacente;
3)
transmissão via estrutura: através da transmissão de flanco, as
ondas sonoras são transmitidas do primeiro recinto e encontram uma
barreira de som (parede ou teto) e em seguida conduzidas através de
membros estruturais para a superfície do recinto adjacente, então
irradiadas novamente como som aéreo para o recinto adjacente.
Frestas em torno de portas e janelas e, de componentes hidráulicos e
elétricos podem ter uma influência negativa no desempenho acústico
geral de paredes, tetos e pisos. Portanto, evitar que o som seja
transmitido por aberturas é o mais importante. Se a onda sonora é
capaz de ser transmitida através de aberturas, a intensidade sonora
não será reduzida e anulará as medidas já tomadas para redução do
ruído. Por exemplo, uma abertura de 4,6 mm no perímetro de uma
porta de 920 mm x 2130 mm reduzirá o Rw (índice de redução sonoro
ponderado) da porta de 36 dB para 29 dB (HASSAN, 2009, p. 96).
tradução deste texto
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Figura 1 - Formas de transmissão do som.

Fonte: Hassan (2009, p.96)

Segundo Bistafa (2018) uma parede reduz a transmissão sonora entre recintos,
pois ocorrem duas mudanças de característica do meio de propagação (ar-parede e
parede-ar) e assim há uma redução na intensidade sonora transmitida para o meio
seguinte. O isolamento como pode ser observado na figura 2 é função da rigidez e
ressonância do painel nas baixas frequências, da massa, nas frequências médias e
do fenômeno de coincidência, nas altas frequências. Os limites dessas diversas
regiões estão relacionados com a fr (frequência de ressonância) e a fc (frequência
crítica do painel).
As frequências de ressonância se devem à combinação construtiva de ondas
de flexão que se propagam pelo painel e que são refletidas nas suas bordas, trata-se
de uma propriedade do painel. A frequência crítica é a menor frequência de
coincidência, isto é, é a menor frequência onde ocorre amplificação do movimento de
flexão do painel, depende da incidência de som aéreo no painel.
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Figura 2 - Curva típica de perda na transmissão em função da frequência do som
incidente de painéis sólidos e homogêneos.

fr: Frequência de ressonância
fc: Frequência crítica
Fonte: Bistafa (2018, p.279)

As esquadrias de alumínio podem apresentar diferentes perdas de transmissão
sonora nas diferentes faixas de frequência.
Normalmente as maiores perdas de isolação sonora ocorrem nas baixas
frequências onde se tem maior comprimento de onda, na qual se propagam através
de vibrações contornando obstáculos e os sons de alta frequência que possuem
menor comprimento de onda propagam-se pelas frestas ou orifícios por onde o ar
pode penetrar.
[...] a capacidade das janelas de reduzir o ruído, em geral, depende
dos seguintes elementos: projeto dos perfis; vidros; composição dos
tipos de vidros; distância entre os vidros; selantes. [...] a correta
instalação é um aspecto muito importante no tratamento acústico de
janelas. (HASSAN, 2009, p. 611)

A figura 3 apresenta uma analogia entre as curvas de perda na transmissão
apresentada por Bistafa (figura 2) e a perda na transmissão pelas esquadrias de
alumínio.
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Figura 3 - Analogia da curva típica de perda na transmissão de Bistafa com a perda na
transmissão das esquadrias.

fr: Frequência de ressonância
fc: Frequência crítica
Fonte: Universidade do Som [2016, p.21]

As esquadrias são elementos construtivos complexos com a composição de
diversos materiais e seu desempenho acústico é conhecido através de ensaios de
laboratório, a figura 4 apresenta o resultado do ensaio de laboratório de uma esquadria
de alumínio de correr com duas folhas de vidro com espessura de 4 mm.
Essa forma de apresentação do desempenho acústico mostra as reduções
sonoras dentre uma faixa de frequências e, ao final um número único de Rw e suas
correções para o ruído rosado ( ) e o ruído de trânsito (

). Essa maneira de

apresentação tem como vantagem avaliar os níveis de ruído que se desejam atenuar
por faixas de frequência.
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Figura 4 - Ensaio de janela de correr com duas folhas de vidro de espessura 4 mm

C: Coeficiente de adaptação do espectro para o ruído rosado
Ctr: Coeficiente de adaptação do espectro para o ruído de trânsito
Fonte: Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (2019, p.3)

2.1 Rigidez
Segundo Bistafa (2018), na região controlada pela rigidez a perda na
transmissão (PT) aumenta com a redução da frequência em aproximadamente 6 dB
para cada redução da frequência pela metade.
Nessa região das frequências muito baixas, a perda na transmissão não segue
a lei da massa e depende apenas das caraterísticas de rigidez do fechamento. Hassan
(2009) explica que a transmissão sonora incidente em um painel (parede) depende
principalmente de sua rigidez e sua massa tem pouco efeito principalmente nas
frequências mais baixas e à medida que a frequência da onda incidente aumenta, o
painel ressoará mecanicamente em uma série de frequências chamada frequências
ressonantes ou frequência natural, ocorre quando a vibração de um objeto
(fechamento) se iguala com a frequência natural desse objeto (fechamento).
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2.2 Ressonância
Região onde aparecem as primeiras frequências de ressonância, o fechamento
se apresenta como se fosse uma membrana e apresenta frequências naturais de
ressonância nas quais há diminuição das perdas de transmissão, tais frequências
dependem das dimensões do fechamento, sua rigidez e massa.
Segundo Bistafa (2018, p.280) as frequências de ressonância (fr) dependem
das condições de contorno nas bordas do painel (bordas finitas), para painéis com
bordas engastadas as frequências de ressonância são o dobro dos painéis com
bordas simplesmente apoiadas. A equação 1 abaixo aplica-se aos painéis com bordas
simplesmente apoiadas.

= .
Sendo:
a – Largura do painel;
b – Altura do painel;

+

. [i, j, = 1,2,3, … ]

B –Característica física da placa calculada por: ' =
elasticidade do painel;
M – Densidade superficial (kg/ m2)

()

(1)

em que E é o módulo de

Na região controlada pela ressonância o fechamento é controlado pelo
amortecimento.
2.3 Lei das massas
Na lei da massa o som não atravessa o elemento de vedação e sim as faz
vibrar. Parte da energia acústica é transmitida através do painel e o restante é refletido
nas superfícies do painel. Quanto mais leve o elemento de vedação mais facilmente
passa a vibrar. Segundo Bistafa (2018, p.282), na região controlada pela massa e para
uma dada densidade superficial a perda na transmissão aumenta 6 dB por oitava. A
perda na transmissão também aumenta 6 dB, em toda faixa de frequência da região
controlada pela massa, toda vez que a densidade superficial do painel é duplicada,
portanto, independe da rigidez do material. A figura 2 indica que essa região é
delimitada, nas baixas frequências pela região controlada pela ressonância.
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Bistafa (2018, p.282) define a perda na transmissão (PT) através da equação:
*+ = 20. log0 . 12 − 47 6'

(2)

Sendo:
f – Frequência do som incidente (Hz);
M – Densidade superficial (kg/m2)

Nessa região o isolamento acústico de um fechamento simples, suposto
homogêneo, varia em função da densidade superficial do material e da frequência
sonora do som incidente e corresponderá a um determinado índice de redução
acústica.
De acordo com a figura 2 nas altas frequências a perda de transmissão é maior
que para as baixas frequências, Gerges1 (1992 apud OLIVEIRA, 2007) infere que
quanto maior a massa do fechamento e maior a frequência incidente, maior será a
dificuldade de fazer o material vibrar, garantindo assim um material mais eficiente.
2.4 Poder das frestas
De acordo com o Guia de Esquadrias lançado pela Câmara Brasileira da
Indústria da Construção (2017, p.68) as frestas são o principal caminho para
“vazamentos” acústicos e, mesmo tendo uma vedação vertical e uma esquadria bem
especificada, se a instalação ocorrer de maneira inadequada, pode-se comprometer
o isolamento acústico global do sistema. Destaca ainda que qualquer fresta é um
possível redutor da qualidade acústica do sistema – por onde passa ar, passa som.
Oliveira (2007, p.30) considera que toda e qualquer imperfeição construtiva que
não garanta a estanqueidade ao ar do fechamento, irá prejudicar o isolamento do
conjunto.
Essas deficiências na isolação sonora normalmente ficam por conta, além das
frestas, da folga demasiada das guarnições, das falhas de projetos, das falhas na
instalação, etc. Ensaios de permeabilidade ao ar realizados em laboratório são
capazes de evidenciar essas deficiências e oferecem aos projetistas oportunidades
de implantar melhorias quando essas deficiências são passíveis de correção.

1

GERGES, SAMIR N.Y. Ruído: fundamentos e controle. Florianópolis: UFSC, 1992, 600 p.
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As patologias citadas além de outros tipos de aberturas acabam prejudicando
o desempenho do conjunto (alvenaria e esquadria) em matéria de resistência sonora.
Essas frestas devem ser evitadas, mas são passíveis de ocorrerem e representam um
dos principais pontos de vazamento acústico.
As causas mais frequentes de frestas nas esquadrias são relacionadas
conforme:
•

erros de projeto;

•

falhas de montagem (produção);

•

falhas de instalação;

•

erros no dimensional das guarnições, falta de pressão entre perfis;

•

erros no uso da guarnição dos vidros;

•

falta de mantas e escovas de vedação entre perfis.

Segundo Shebalj (2017) a falta de nivelamento e alinhamento também são
fatores importantes que devem ser observados e que podem prejudicar o
funcionamento e normalmente implicam em retrabalho de instalação.
Quando existem frestas que permitem que o ar passe, o desempenho acústico
fica comprometido. Outro ponto importante está relacionado à fabricação e montagem,
as guarnições de EPDM (Ethylene propylene diene methylene rubber), possuem
características elásticas que podem retrair quando instaladas gerando as frestas. As
guarnições de EPDM especificadas nas esquadrias devem respeitar a norma
NBR 13756:1996.
Para Bistafa (2018) a presença de frestas pode reduzir significativamente a
eficácia da clausura. As frestas normalmente aparecem ao redor de painéis
removíveis ou nas regiões de entrada das instalações de serviço.
O efeito das frestas ao redor de portas ou base da clausura pode ser estimado
com o auxílio da figura 5.
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Figura 5 - Coeficiente e perda na transmissão em função da frequência de frestas longas
e estreitas.

Fonte: Bistafa (2018, p. 332)

A seguir são apresentados três estudos que demonstram a importância do
assunto relacionado ao tema do trabalho:
1) Oliveira (2007) realizou um ensaio de isolação sonora em laboratório com
janelas de correr de duas folhas duplicadas com baixa estanqueidade ao
ar. Registrou através de ensaios um acréscimo de 8 dB em relação ao
isolamento oferecido por uma única janela de mesma tipologia (figura 6).
Registrou ainda a ocorrência de um decréscimo ocorrido na faixa de 160
Hz devido à frequência crítica, o mesmo desempenho de uma janela de
correr, e observou quedas importantes do isolamento ao longo do gráfico o
que caracterizou propagação do som pelas frestas das janelas.
O gráfico mostra algumas faixas descendentes devido à falta de
estanqueidade.
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Figura 6 - Comparativo de ensaios de uma janela de correr e duas janelas de correr.

Fonte: Oliveira (2007, p.58)

O ganho, sobretudo, ocorreu nas médias e altas frequências, região onde se
predomina a lei da massa. Contudo, são observadas perdas consideráveis nas
frequências entre 800 e 1100 Hz nas janelas duplicadas caracterizando propagação
de som pelas frestas;
2)
Em outro ensaio Baring2 (1989, apud CAPRONI, 2012)
apresentou medições realizadas em uma janela de madeira,
estruturada em grelha regular de placas de vidro, montada de forma
que todo perímetro apresentasse a mesma fresta de 6,4 mm entre o
marco e as bordas dessa folha única de 152 x 183 cm. Foram
realizados ensaios acústicos na situação descrita e em mais quatro
outras em que as frestas perimetrais eram progressivamente
estreitadas com uso de sarrafos. A condição final do experimento foi a
de vedação total das frestas e perfeita vedação com o uso de selante.
Os resultados das medições iniciaram-se com Rw = 16 dB e
progrediram para 19, 22 e 25 dB e, finalmente, 30 dB na situação de
vedação total. Os gráficos das reduções sonoras espectrais
apresentaram horizontalidade nas situações iniciais apontando grande
passagem de ar e começaram a elevar-se e a inclinar-se na região de
BARING, João Gualberto de Azevedo. O desempenho acústico de caixilhos de fachadas no
contexto do controle da poluição sonora urbana. 1989. 210 f. Tese (Doutorado). Faculdade de
Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, São Paulo,1989.
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maiores frequências proporcionalmente ao estrangulamento das
frestas. O gráfico da situação final, com selagem total apresentou
elevações e inclinações típicas do vidro monolítico de 3,2 mm de
espessura (Rw = 31 dB), que a equipou;
3)
Mateus e Tadeu3 (1998, apud CAPRONI 2012) apresentaram a
importância da estanqueidade dos caixilhos em resultados
experimentais de medições realizadas com vidros monolíticos de
espessura de 8 mm nas opções: sem caixilhos e diferentes tipos de
caixilhos (boa estanqueidade = bom e de baixa estanqueidade e com
possibilidade de fresta de 2 mm = mau, em janela de correr), conforme
figura 7.
Nota-se uma aproximação e uniformização (horizontalidade) entre os
espectros relacionados aos caixilhos com baixa estanqueidade sendo
o diferencial entre eles no experimento que há fresta de 2 mm, ocorre,
destacadamente, o pior dos desempenhos em todo o espectro,
evidenciando assim a interferência da fresta no desempenho acústico.
A medição dos experimentos do vidro com caixilho estanque e sem
caixilho mostra valores próximos, isso dado que a massa do caixilho
também não é baixa (não foi especificado), porém com desempenhos
que se alternam na frequência de aproximadamente 1300 Hz,
possivelmente acentuando a massa do caixilho nas frequências mais
elevadas. (CAPRONI, 2012, p.68)
Figura 7 - Isolamento simples com vidro de espessura 8 mm com e sem caixilho

Fonte: Mateus; Tadeu (1998, apud Caproni 2012, p.68)

MATEUS, Diogo Manuel Rosa; TADEU, Antônio José Barreto. Isolamento acústico de vãos
envidraçados. Soluções para o terceiro milênio. In: CONGRESSO-LATINO AMERICANO
TECNOLOGIA E GESTÃO NA PRODUÇÃO DE EDIFÍCIOS, 1989, São Paulo : PUC-USP, 1989.
p.167-174.
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3 ABORDAGEM NORMATIVA - LEGISLAÇÃO
Esta seção apresenta um panorama das normas técnicas nacionais e
internacionais e as legislações que incorporam itens e prescrições. As normas são
orientadas por uma comissão técnica específica e foram criadas para estabelecer
critérios dos mais diversos assuntos e procedimentos.
No Brasil a estrutura normativa que norteia o conforto acústico nas edificações
é amparada pelas normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).
3.1 Normas internacionais
A ISO 1996:2016 Acoustics — Description, measurement and assessment of
environmental noise é dividida em duas partes, a norma especifica métodos para
avaliar o ruído ambiental e fornece orientação sobre como prever o potencial
incômodo de uma comunidade à exposição de ruídos ambientais.
A ISO 717:2020 Acoustics — Rating of sound insulation in buildings and of
building elements é dividida em duas partes e leva em consideração os diferentes
espectros de várias fontes de ruído dentro de um edifício e de tráfego fora de um
edifício. Define regras para determinar um número único a partir do resultado de
medições realizadas, este número destina-se a classificar o isolamento sonoro de uma
edificação.
A ISO 10140:2021 Acoustics — Laboratory measurement of sound insulation of
building elements é dividida em 5 partes e especifica os requisitos para medição
laboratorial do isolamento acústico de elementos de construção e produtos.
A ISO 12354:2017 Building acoustics — Estimation of acoustic performance of
buildings from the performance of elements é dividida em 4 partes e especifica um
modelo de cálculo para estimar o isolamento acústico de uma fachada de uma
edificação, o cálulo corresponde aproximadamente ao resultado das medições de
campo.
3.2 Normas e legislações brasileiras
Segundo Shebalj (2017), a principal norma técnica que estabelece requisitos,
critérios e especificações de desempenho, intitulada como Edificações Habitacionais–
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Desempenho (ABNT NBR 15575:2013) teve seus primeiros estudos baseados na
publicação técnica elaborada pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) em 1998.
A norma brasileira de desempenho de edificações entrou em vigor em 2013 e
em 2018 iniciou-se a elaboração para revisão de suas partes. Após um período de
discussões e propostas passou por revisão e o texto de suas emendas foi publicado
em 2021.
A norma apresenta diversos itens de desempenho nos quais a acústica é um
requisito que deve ser cumprido pelos projetistas e especificado pelas construtoras
para cumprimento dos critérios de desempenho, destaca a importância da verificação
do isolamento das unidades habitacionais em especial dos dormitórios, e no tocante
às esquadrias a norma especifica um ponto de maior atenção ao isolamento da
vedação externa. (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2013)
A norma é composta por seis partes, as quais apresentam critérios de
desempenho para garantir a qualidade de edificações habitacionais (quadro 1).
Quadro 1 - Partes da norma de desempenho ABNT NBR 15575:2013/ Emenda 2021
Edificações habitacionais — Desempenho
Parte 1: Requisitos gerais
Edificações habitacionais — Desempenho
ABNT NBR 15575-2
Parte 2: Requisitos para os sistemas estruturais
Edificações habitacionais — Desempenho
ABNT NBR 15575-3
Parte 3: Requisitos para os sistemas de pisos
Edificações habitacionais — Desempenho
Parte 4: Requisitos para os sistemas de vedações verticais
ABNT NBR 15575-4
internas e externas - SVVIE
Edificações habitacionais — Desempenho
ABNT NBR 15575-5
Parte 5: Requisitos para os sistemas de coberturas
Edificações habitacionais — Desempenho
ABNT NBR 15575-6
Parte 6: Requisitos para os sistemas hidrossanitários
Fonte: elaborado pelo autor com dados da Associação Brasileira de Normas Técnicas
(2013, prefácio)
ABNT NBR 15575-1

A parte 3 da norma de desempenho (ABNT NBR 15575:2013/ Emenda 2021)
estabelece requisitos e critérios de desempenho que se aplicam aos pisos internos.
A parte 4 estabelece os requisitos para a avaliação de desempenho de
sistemas de vedações verticais internas e externas (SVVIE), esses tipos de sistemas
construtivos representam papel importante quanto à isolação sonora, o item 12 da
parte 3 e 4 da respectiva norma trata do desempenho de isolação sonora e estabelece
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que o atendimento dos valores de desempenho é avaliado por meio de ensaios
realizados em campo.
A norma estabelece valores normativos para ensaios realizados em campo e
dispõe de dois métodos de medição in loco:
•

Método de engenharia, realizado em campo:
Para as fachadas determina o isolamento sonoro global do conjunto
(fachada e esquadria) caracterizando de forma direta o comportamento
acústico do sistema. O método é descrito na ISO 16283-3 e ISO 717-1;

•

Método simplificado, realizado em campo:
Permite obter o isolamento sonoro quando não se dispõe de
instrumentação necessária para se medir o tempo de reverberação ou
quando as condições de ruído de fundo não permitem obter este parâmetro.

A norma prevê um método para estimativa do isolamento a ruído aéreo através
do modelo de cálculo da ISO 12354-3 que permite estimar o desempenho de
isolamento acústico a partir das características acústicas dos elementos.
A avaliação de isolação sonora em laboratório para avaliação de componentes
isolados como paredes, esquadrias ou paredes com esquadrias, é realizado por meio
de ensaio descrito na série ISO 10140. Os índices Rw na equação abaixo são obtidos
de ensaios em laboratórios com câmaras padronizadas.
Portanto, estimar o isolamento acústico de um sistema construtivo com
diversos elementos é necessário o Rw de cada elemento para depois calcular o
isolamento global, conforme equação 3:
78 9:;<:= : = −10 log0

>? @AB? /DE F >G @ABG /DE
>H

2

Onde:
Rw composto índice de redução sonora do conjunto parede e esquadria (dB);
Re

índice de redução sonora (Rw) da esquadria (dB);

Rp

índice de redução sonora (Rw) da parede (dB);

Se

área da esquadria (m2);

Sp

área da parede (m2);

St

área total da parede e esquadria (m2).

(3)
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A norma indica valores de referência de índices de redução sonora ponderados,
compostos para fachadas, a partir dos valores de Rw dos elementos que constituem a
fachada, conforme quadro 2:
Quadro 2 – Valores de Rw composto de isolamento a ruído aéreo de fachadas (dormitórios e
salas) – Nível de desempenho mínimo

Linc (dB)

Rw
composto
(dormitório)
dB

Rw
composto
(sala)
dB

I

≤ 60

25 a 29

Não se aplica

II

61 a 65

30 a 34

Não se aplica

III

66 a 70

35 a 39

30 a 34

Classe de
ruído

Linc: Nível de pressão sonora incidente na fachada do ambiente

Fonte: Associação Brasileira de Normas Técnicas (2013/ Emenda:2021, p.13)

Para os critérios estabelecidos, o patamar mínimo deve obrigatoriamente ser
atingido pelos principais elementos e sistemas de construção. Outros níveis de
desempenho intermediário e superior são estabelecidos sem caráter obrigatório.
Em relação aos ensaios de campo esses são realizados com as folhas das
janelas e portas fechadas, condição onde se tem melhor desempenho de atenuação
acústica da fachada, ou seja, da maneira como as unidades habitacionais foram
entregues pela empresa. A construção deve atender aos valores dos quadros 3 e 4.
O Linc indica o nível de pressão sonora incidente, simulado ou calculado a partir
do Ld (nível de pressão sonora diurno) ou Ln (nível de pressão sonora noturno), utilizar
aquele que apresentar nível mais elevado.
Ld e Ln são estimados pelo resultado de medições de LAeq,T (nível de pressão
sonora equivalente ponderada em A) avaliados ao longo do período diurno (Ld) e
noturno (Ln).
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Quadro 3 – Critério e níveis de desempenho, D2m,nT,w de isolamento – Dormitórios
Classe de
ruído

I

Linc
dB

≤ 60

II

III

61 a 65

66 a 70

D2m,nT,w
dB
Dormitórios

Nível de
desempenho

≥ 20

M

≥ 25

I

≥ 30

S

≥ 25

M

≥ 30

I

≥ 35

S

≥ 30

M

≥ 35

I

≥ 40

S

D2m,nT,w: Diferença de nível de padronizada ponderada a 2 m de distância da fachada

Fonte: Associação Brasileira de Normas Técnicas (2013/ Emenda:2021, p.7)
Quadro 4 – Critério e níveis de desempenho, D2m,nT,w de isolamento - Salas
D2m,nT,w
Classe de
Linc
Nível de
dB
ruído
desempenho
dB
Salas
I

≤ 60

Não aplicável

II

61 a 65

Não aplicável

III

66 a 70

Não aplicável

M

≥ 30

I

≥ 35
S
Fonte: Associação Brasileira de Normas Técnicas (2013/ Emenda:2021, p.7)

O quadro 5 indica os parâmetros de avaliação adotados nesta parte da norma:
Quadro 5 - Parâmetros acústico de avaliação
Símbolo

Descrição

Norma

Aplicação

Vedações verticais internas
Diferença de nível padronizada ABNT ISO 16283- 1
em edificações (sistemas de
ISO 717-1
ponderada
paredes)
Diferença de nível padronizada
Vedações verticais externas
NBR ISO 16283-3
D2m,nT,w ponderada a 2 m de distância ISO 717-1
em edificações (fachadas)
da fachada
Fonte: Associação Brasileira de Normas Técnicas (2013/ Emenda 2021, p.3)

DnT,w
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A NBR 10151:2020 (Acústica - medição e avaliação de níveis de pressão
sonora em áreas habitacionais - aplicação de uso geral) estabelece procedimentos
para medição e avaliação de níveis de pressão sonora em ambientes internos e
externos às edificações, em áreas destinadas à ocupação humana, em função da
finalidade de uso e ocupação do solo além de estabelecer limites de níveis de pressão
sonora para ambientes externos às edificações. O nível de critério de avaliação (NCA)
para ambientes externos está indicado no quadro 6. (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
NORMAS TÉCNICAS, 2020a)
Quadro 6 - Nível de critério de avaliação (NCA) para ambientes externos, em dB(A)
Tipos de áreas

Diurno

Noturno

Áreas de sítios e fazendas

40

35

Área estritamente residencial urbana ou de hospitais ou de
escolas

50

45

Área mista, predominantemente residencial

44

50

Área mista, com vocação comercial e administrativa

60

55

Área mista, com vocação recreacional

65

55

Área predominantemente industrial

70

60

Fonte: Associação Brasileira de Normas Técnicas (2020, p.3)

A NBR 10152:2020 (Acústica — níveis de pressão sonora em ambientes
internos a edificações) estabelece procedimento para execução de medições de
níveis de pressão sonora em ambientes internos a edificações, procedimento para
determinação do nível de pressão sonora representativo de um ambiente interno a
uma edificação, procedimento e valores de referência para avaliação sonora de
ambientes internos a edificações, em função de sua finalidade de uso além de
estabelecer valores de referência de níveis de pressão sonora para estudos e projetos
acústicos de ambientes internos a edificações. (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
NORMAS TÉCNICAS, 2020b.)
A NBR ISO 16283:2021 Acústica - Medição de campo do isolamento acústico
nas edificações e nos elementos de edificações é dividida em 3 partes, as partes 1 e 3
especificam procedimentos para determinar o isolamento a ruído aéreo de elementos
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de fachada (métodos para elemento) e de fachadas inteiras (métodos globais) usando
medições de pressão sonora. Estes procedimentos são destinados a salas de volume
na faixa de 10 m3 a 250 m3, na faixa de frequências de 50 Hz a 5 000 Hz.
Algumas leis, associadas ou não às normas da Associação Brasileira de
Normas Técnicas, caracterizam perturbação ao sossego como infração penal, assim
é estabelecido no artigo 42 da Lei de contravenções penais (BRASIL,1941, p.5).
Art. 42. Perturbar alguém, o trabalho ou o sossego alheio:
I – com gritaria ou algazarra;
II – exercendo profissão incômoda ou ruidosa, em desacordo com as
prescrições legais;
III – abusando de instrumentos sonoros ou sinais acústicos;
IV – provocando ou não procurando impedir barulho produzido por
animal de que tem a guarda.

O combate à poluição sonora em São Paulo é feito através do programa PSIU
Programa de silêncio urbano da prefeitura de São Paulo. O programa atua no controle
da emissão de ruídos pelos estabelecimentos comerciais indústrias, instituições de
ensino,

templos

religiosos,

bailes

funk/

pancadões

e

assemelhados.

(SÃO PAULO, 1994).
A figura 8 mostra o cenário das queixas realizadas às subprefeituras mostrando
um aumento de 117% entre os anos de 2019 e 2020.
Figura 8 - Reclamações ao PSIU

Fonte: CARDOSO (2020)
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O decreto 60.581 de 27 de setembro de 2021 regulamenta o ruído na execução
das obras da construção civil do município de São Paulo e decreta os limites de
pressão sonora conforme tabela 1:
Tabela 1 - Restrições de ruídos e horários
Segunda a sexta

Sábado

85 dB(A)
(7 h. às 19 h.)

85 dB(A)
(8 h. às 14 h.)

59 dB(A)
(19 h. às 7 h.)

59 dB(A)
(14 h. às 8 h.)

Domingos e feriados

59 dB(A)
(O dia todo)

Fonte: Elaborado pelo autor com dados da Prefeitura de São Paulo (SÃO PAULO, 2021)

Segundo o decreto as novas regras impostas não incluem obras públicas e
trabalhos relativos à fase de movimentação de terra, fundação, demolição e estrutura.
Assim como as atividades de carga e descarga desde que compreendidos entre 21 h
e meia noite.
As figuras 9 e 10 mostram o cenário mais atual das queixas à subprefeitura de
São Paulo. Demonstra um aumento de 27% em reclamações sobre o ruído na cidade
de São Paulo entre os anos de 2020 e 2021 (figura 9). A figura 10 mostra o número
de reclamações entre o primeiro trimestre de 2019 e o mesmo período de 2022.
Figura 9 - Reclamações sobre ruídos crescem 27% na cidade de São Paulo

Fonte: G1-GLOBO (2022)
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Figura 10 - Reclamações sobre ruídos em 2022 é maior que antes da
pandemia

Fonte: G1-GLOBO (2022)

A resolução n

o

1 de 08 de março de 1990 do CONAMA estabelece que a

emissão de ruído causada por atividades industriais, comerciais, sociais ou
recreativas, incluindo propaganda política, deve obedecer a padrões, critérios e
diretrizes estabelecidos nesta resolução atendendo aos interesses da saúde e
sossego público.
I. A emissão de ruídos, em decorrência de quaisquer atividades
industriais, comerciais, sociais ou recreativas, inclusive as de
propaganda política obedecerá, no interesse da saúde, do sossego
público, aos padrões, critérios e diretrizes estabelecidos nesta
Resolução.
II. São prejudiciais à saúde e ao sossego público, para os fins do item
anterior aos ruídos com níveis superiores aos considerados
aceitáveis pela norma NBR 10.152 - Avaliação do Ruído em Áreas
Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associação
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.
III. Na execução dos projetos de construção ou de reformas de
edificações para atividades heterogêneas, o nível de som produzido
por uma delas não poderá ultrapassar os níveis estabelecidos pela
NBR 10.152 – Níveis de pressão sonora em ambientes internos a
edificações, visando o conforto da comunidade, da Associação
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT. (CONSELHO NACIONAL
DO MEIO AMBIENTE, 2012, p.432).4

4 Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). Resoluções CONAMA: Resoluções vigentes
publicadas entre setembro 1984 e janeiro de 2012. Ministério do Meio Ambiente (MMA): Brasília,
2012. 1126p. (edição especial). Disponível em:
http://conama.mma.gov.br/images/conteudo/LivroConama.pdf (Acesso em 13/02/2022)
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A resolução n o 2 de 08 de março de 1990 do CONAMA institui o Programa
Nacional de Educação e Controle de Poluição Sonora - Silêncio, e as Normas de nº
10.151 e 10.152 da Associação Brasileira de Normas Técnicas.
Art 1º - Instituir em caráter nacional o programa Nacional de Educação
e Controle da Poluição Sonora - "SILÊNCIO" com os objetivos de:
a)
Promover cursos técnicos para capacitar pessoal e controlar os
problemas de poluição sonora nos órgãos de meio ambiente estaduais
e municipais em todo o país;
b)
Divulgar junto à população, através dos meios de comunicação
disponíveis, matéria educativa e conscientizadora dos efeitos
prejudiciais causados pelo excesso de ruído;
c)
Introduzir o tema "poluição sonora" nos cursos secundários da
rede oficial e privada de ensino, através de um Programa de Educação
Nacional;
d)
Incentivar a fabricação e uso de máquinas, motores,
equipamentos e dispositivos com menor intensidade de ruído quando
de sua utilização na indústria, veículos em geral, construção civil,
utilidades domésticas, etc;
e) Incentivar a capacitação de recursos humanos e apoio técnico e
logístico dentro da política civil e militar para receber denúncias e
tomar providências de combate para receber denúncias e tomar

providências de combate à poluição sonora urbana em todo o
Território Nacional;

f)
Estabelecer convênios, contratos e atividades afins com órgãos
e entidades que, direta ou indiretamente, possa contribuir para o
desenvolvimento do Programa SILÊNCIO. (CONSELHO NACIONAL
DO MEIO AMBIENTE, 2012, p.433)5

A norma NBR 10821:2017 sob título geral Esquadrias para edificações, é
composta por 5 partes (quadro 7) e visa assegurar ao consumidor o recebimento de
produtos em condições mínimas de desempenho.
São componentes que fazem parte das edificações e cumprem um papel que
vai além da composição estética. Nos diversos requisitos são fundamentais para o
atendimento de desempenho, destacando-se pela iluminação e pela ventilação natural
que proporcionam. No entanto, para garantir o desempenho e a durabilidade prevista
nos manuais (vida útil de projeto – VUP), é fundamental instalá-las e usá-las
corretamente, além de realizar manutenções conforme previsto no manual técnico do
fabricante.

5 Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). Resoluções CONAMA: Resoluções vigentes
publicadas entre setembro 1984 e janeiro de 2012. Ministério do Meio Ambiente (MMA): Brasília,
2012. 1126p. (edição especial). Disponível em:
http://conama.mma.gov.br/images/conteudo/LivroConama.pdf (Acesso em 13/02/2022
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Quadro 7 - Partes da ABNT NBR 10821:2017 - Esquadrias para Edificações
NBR 10821-1

Parte 1: Esquadrias externas e internas — Terminologia

NBR 10821-2

Parte 2: Esquadrias externas — Requisitos e classificação

NBR 10821-3

Parte 3: Esquadrias externas e internas — Métodos de ensaio

NBR 10821-4

Parte 4: Esquadrias externas — Requisitos adicionais de desempenho

NBR 10821-5

Parte 5: Esquadrias externas — Instalação e manutenção

Fonte: Elaborado pelo autor com dados da Associação Brasileira de Normas Técnicas (2017)

Independente do material (madeira, aço, alumínio ou cloreto de polivinil- PVC)
ou sistema de instalação, a esquadria deve atender aos quesitos mínimos de
qualidade, de forma a conferir conforto aos usuários.
A exigência do desempenho das esquadrias é proporcional à complexidade da
arquitetura da edificação, quanto mais alta for a utilização da esquadria maior será a
exigência de seu desempenho.
Os ensaios os quais as esquadrias devem ser submetidas segundo a norma
NBR 10821:2017 estão relacionados abaixo, (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
NORMAS TÉCNICAS, 2017):
1. permeabilidade ao ar;
2. estanqueidade à água;
3. resistência às cargas uniformemente distribuídas de vento;
4. manuseio;
5. isolamento acústico.
Os requisitos de classificação das esquadrias instaladas na posição vertical são
no mínimo os estabelecidos para as cinco classes (figura 11) em relação ao número
de pavimentos e altura da edificação, seja de caráter residencial ou comercial.
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Figura 11 – Gráfico das isopletas da velocidade básica do vento (V0), em m/s,
no Brasil, conforme NBR 6123:1988

Fonte: Associação Brasileira de Normas Técnicas (2017, p.8)

As pressões da pressão de projeto/ dinâmica (Pp) e cálculo da pressão de
ensaio (Pe), portanto, devem ser calculadas segundo a NBR 6123:1988 (Forças
devida ao vento em edificações), as pressões de segurança (Ps) e de estanqueidade
à água (Pa) são calculadas na sequência.
As pressões de ensaio a serem adotadas estão indicadas no quadro 8
considerando sempre o último pavimento em que as esquadrias estiverem instaladas.
Para esquadrias que não sejam instaladas na posição vertical, para edifícios
de forma não retangular ou com especificações, localização, necessidades e
exigências especiais de utilização deve ser consultada a ABNT NBR 6123:1988 para
informações da pressão de projeto (Pp) e cálculo da pressão de ensaio (Pe).
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Quadro 8 – Pressão de vento conforme região do país e o número de pavimentos da
edificação
Quantidade
Altura
de
máxima
pavimentos

2

5

10

20

30

6m

15 m

30 m

60 m

90 m

Região
do país

Pressão de
ensaio (Pe)
positiva e
negativa
Pe=Pp x 1,2

Pressão de
segurança (Ps)
positiva e
negativa
Ps=Pe x 1,5

Pressão de
água (Pa)
Pa=Pp x 0,2

I

350

520

60

II

470

700

80

III

610

920

100

IV

770

1160

130

V

950

1430

160

I

420

640

70

II

580

860

100

III

750

1130

130

IV

950

1430

160

V

1180

1760

200

I

500

750

80

II

680

1030

110

III

890

1340

150

IV

1130

1700

190

V

1400

2090

230

I

600

900

100

II

815

1220

140

III

1060

1600

180

IV

1350

2020

220

V

1660

2500

280

I

660

980

110

II

890

1340

150

III

1170

1750

200

IV

1480

2210

250

V

1820

2730

300

Fonte: Associação Brasileira de Normas Técnicas (2017, p.9)
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4 DESEMPENHO DE ESQUADRIAS
A NBR 10821:2017 segue tendências internacionais refletindo na preocupação
com o desperdício de energia elétrica. As janelas são elementos fundamentais por
impedir infiltrações de ar fazendo assim, uso racional da energia em ambientes com
sistemas de ar condicionado.
O ar é um dos meios de propagação de ondas sonoras e uma esquadria com
infiltrações pode resultar em um isolamento acústico e estanqueidade à água
deficientes.
4.1 Permeabilidade ao ar de esquadrias
O primeiro ensaio prescrito pela NBR 10821:2017 é a permeabilidade ao ar, a
permeabilidade nas esquadrias é possível de se medir através de ensaios. Analisa se
a vazão de ar que passa pela esquadria atende as tolerâncias normativas ou não.
(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2017).
O ensaio verifica a vazão de ar que passa pela esquadria em metros cúbicos
por hora (m3/ h) quando esta é submetida à uma pressão de 50 Pa. A vazão é
calculada por:
a) metro linear de juntas abertas: nesse caso seu resultado é registrado em
metros cúbicos por hora por metro (m3/ h x m);
b) área do vão da esquadria: nesse caso o resultado é registrado em metros
cúbicos por hora por metro quadrado (m3/ h x m2).
A expressão “metro linear de juntas abertas” está relacionada à soma dos
comprimentos lineares entre as partes (folhas) móveis e à soma dos comprimentos
entre as partes (folhas) móveis e fixas.
Exemplificando em uma janela de correr de seis folhas, quatro folhas de correr
com vidro e venezianas e duas folhas fixas de venezianas (figura 12), o comprimento
de juntas abertas (

) é calculado de acordo com a equação 4 e a área do vão (

é calculado de acordo com a equação 5.

)
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Figura 12 - Exemplo de cálculo de comprimento de juntas abertas (IJK) e área do vão (LM)

N = 2,4 ;
= 1,2 ;

= 04 O 0,62 + 03 O 1,22 = 6,0 ;

= 02,4 O 1,22 = 2,88 ;

(4)
(5)

Fonte: Associação Brasileira de Normas Técnicas (2017, p.13)

Os valores calculados são facilmente identificados com o auxílio do gráfico da
figura 13 que mostra os limites das classificações exigidas pela norma. Os valores
dessas classificações estão mostradas no quadro 9.
O gráfico informa para uma pressão de 50 Pa o desempenho da esquadria
quanto à permeabilidade ao ar quando calculada por área total da esquadria e por
comprimento de juntas abertas da esquadria, sendo classificada nas classes de
desempenho:
•

Mínimo (M);

•

Intermediário (I);

•

Superior (S).

Segundo a NBR 10821:2017 para as edificações climatizadas, qualquer que
seja a classificação e desempenho, no caso de esquadrias de folhas fixas, sem
possibilidade de ventilação, a penetração de ar através de uma esquadria, a uma
pressão de 50 Pa não pode ultrapassar 5,5 m3/ h x m2, avaliado em relação à área
total da esquadria, nesse caso não é aplicável o cálculo por juntas abertas.
(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2017)
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Figura 13 - Classificação do desempenho de permeabilidade ao ar

Fonte: Associação Brasileira de Normas Técnicas (2017, p.22)

Método de ensaio de uma esquadria segundo a norma: o protótipo é instalado
em uma câmara de ensaio observando a face que deve ser submetida à pressão, a
primeira vazão de alimentação (Qa) é obtida com o protótipo selado com um filme
plástico, na sua área total, com o objetivo de impedir que ocorra qualquer vazão
através do protótipo, trata-se do volume de ar que alimenta a câmara de ensaio.
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Na sequência anula-se a pressão de ensaio e retira-se o filme plástico, a
pressão de 50 Pa é novamente aplicada, e essa nova vazão (Q) é o volume de ar
perdido entre o protótipo e a câmara de ensaio.
A diferença entre as vazões é denominada vazão de permeabilidade (Qp) do
protótipo, calculada conforme equação 6.
RS = R − R

(6)

O quadro 9 mostra os limites e a classificação das esquadrias quanto ao seu
uso segundo seu desempenho de permeabilidade ao ar:

Quadro 9 - Níveis de desempenho de permeabilidade ao ar das esquadrias
Desempenho
Ensaio

Permeabilidade
ao ar

Mínimo (M)

62,45

Intermediário (I)

Vazão por área
x m2 a 163,52 m3/h x m2

m3/h

Vazão por comprimento
15,61 m3/h x m a 40,88 m3/h x m

6,66

Vazão por área
x m2 a 62,44 m3/h x m2

m3/h

Vazão por comprimento
1,66 m3/h x m a 15,60 m3/h x m

Superior (S)
Vazão por área
< 6,65 m3/h x m2
Vazão por
comprimento
< 1,65 m3/h x m

Fonte: Elaborado pelo autor com dados da Associação Brasileira de Normas Técnicas
(2017, p.10)

Calcula-se a vazão por metro linear de juntas abertas através da equação 7:
RT = RS /

(7)

E por área do vão através da equação 8:
R

= RS /

(8)

49
As possíveis combinações entre os níveis alcançados em cada um dos critérios
apresentados são comparadas, resultando nas seguintes situações:
a) se for obtido o mesmo nível de desempenho em ambos métodos a
esquadria é classificada nesse nível de desempenho;
b) se forem obtidos dois níveis de desempenho diferentes e adjacentes a
esquadria é classificada no nível de maior permeabilidade ao ar;
c) se forem obtidos dois níveis de desempenho em faixas diferentes de
classificação (máximo e mínimo) a esquadria é classificada no nível
intermediário;
d) se for obtido um nível de desempenho fora das faixas de classificação, a
esquadria não é classificada e, portanto, não atenderia aos requisitos de
classificação.

4.2 A NBR 10821:2017 no cenário atual
A NBR 10821:2017 em sua versão mais recente foi uma das normas que
passaram por revisão após a homologação da NBR 15575:2013. Os principais
requisitos anteriores à revisão permaneceram e estão relacionados no quadro 7, à
última revisão foram incluídas as partes relacionadas ao desempenho acústico e
térmico na qual a avaliação do desempenho acústico é obrigatória.
A principal revisão na norma de esquadrias trata da inclusão da parte 4
intitulada: NBR 10821-4:2017 - Esquadrias externas - Requisitos adicionais de
desempenho, e define sobre a obrigatoriedade da avaliação do desempenho acústico
das esquadrias. (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2017).
Uma esquadria (janela, porta ou fachada-cortina) fabricada em aço, alumínio,
madeira (exceto portas de madeira), PVC ou composta por dois ou mais materiais
deve possuir desempenho acústico comprovado conforme os níveis indicados no
quadro 10. (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2017).
Fabricantes passaram a investir no desenvolvimento e no aperfeiçoamento
acústico das esquadrias destinadas principalmente aos dormitórios conforme a
homologação da norma de desempenho e atualização da norma de esquadrias.
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Quadro 10 - Níveis de desempenho acústico das esquadrias
Desempenho

Ensaio
Índice de redução
sonora ponderado
Rw (dB)

D

C

B

A

Rw < 18

18 ≤ Rw < 24

24 ≤ Rw < 30

Rw ≥ 30

Fonte: Associação Brasileira de Normas Técnicas (2017, p.3)

O fabricante deve informar o índice de redução sonora ponderado Rw (C;Ctr) de
seus produtos de acordo com as condições de ruído no entorno da edificação e do
cômodo onde será instalada a esquadria, essa informação deve constar em etiqueta
(figura 14) ou em catálogos, projetos ou certificados.
A comissão de estudos especiais da NBR 10821:2017 especifica a faixa D de
desempenho acústico como uma faixa que em breve será excluída, essa faixa entra
como uma faixa provisória em que os fabricantes devem se adequar ao desempenho
da norma.
Figura 14 - Etiqueta de classificação do desempenho acústico das esquadrias

Fonte: Associação Brasileira de Normas Técnicas (2017, p.8)
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5 MATERIAIS E MÉTODOS
5.1 Introdução
Demonstra-se nesta seção o desenvolvimento da sistemática e a análise dos
dados extraídos dos ensaios.
Os ensaios experimentais compreendem as medições de laboratório de nível de
pressão sonora, onde foi avaliado o desempenho acústico das esquadrias e as
medições de permeabilidade ao ar das quais é possível, por meio de cálculos,
determinar a vazão de ar da esquadria para o ambiente adjacente.
A correlação dos fenômenos, vazão de ar e desempenho acústico, permite
verificar a influência da vazão de ar no desempenho acústico da esquadria. O objetivo
final é mostrar, por meio dos ensaios laboratoriais, como as variações de abertura
(frestas) que provocam o aumento das vazões de ar nas esquadrias afetam o
desempenho acústico das janelas.
Segundo a Câmara Brasileira da Indústria da Construção (2013, p.166) não
existe no Brasil a divulgação de grande número de resultados de desempenho
acústico de esquadrias que serviriam de parâmetro para as construtoras. O quadro 11
apresenta valores indicativos de isolação sonora para algumas janelas de correr.
Quadro 11 - Valores indicativos para isolação acústica de tipologias especificadas em
dormitórios nas principais regiões do Brasil
Vidros
(mm)

Larg. Alt.
(mm)

Rw
(dBA)

Janela de correr com uma folha guarnecida de vidro e
Alumínio
duas folhas de veneziana.

3 mm

1200 x 1200

16

Janela de correr com uma folha guarnecida de vidro e
Alumínio
duas folhas de veneziana.

4 mm

1200 x 1200

19

Janela de correr com duas folhas guarnecidas de vidro.

Alumínio

4 mm

1200 x 1200

20

Janela de correr com duas folhas guarnecidas de vidro.

Alumínio

3 mm

1200 x 1200

23

Janela de correr com duas folhas guarnecidas de vidro
Alumínio
com persiana integrada para controle do sombreamento.

4 mm

1200 x 1200

26

Sistema

Mat.

Fonte: Elaborado pelo autor com dados da Câmara Brasileira da Indústria da Construção
(2013, p.166)
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O quadro 11 mostra que as tipologias de correr com e sem persiana integrada
são as tipologias com melhor potencial acústico quando comparadas com as janelas
de correr de 3 folhas (uma folha de vidro e duas folhas de venezianas).
Para o levantamento dos dados foram utilizadas esquadrias com tipologias
voltadas aos dormitórios. Em função da região do país essas tipologias podem ser
divergentes.
Observa-se ainda vantagem acústica das janelas de correr de 2 folhas com
persiana integrada em relação às janelas de correr com 2 folhas sem persiana. Por
esses motivos, ambas tipologias foram utilizadas como objeto de estudo neste
trabalho.
As principais tipologias especificadas para dormitórios (figura 15) são:
a) Janelas de correr com persiana integrada (região sul e sudeste):
normalmente especificadas para médio e alto padrão, com ascensão nas
edificações. Possui tendência a substituir as janelas de correr com 3 folhas
por apresentar vantagens relacionadas à acústica e área de iluminação.
Devido à presença do elemento de sombreamento (persiana), tem melhor
índice acústico que as demais tipologias e maior custo;
b) Janelas de correr duas folhas (região norte, nordeste e sudeste): forte
presença no padrão econômico na cidade de São Paulo, nordeste e
algumas edificações do Rio de Janeiro. Não possui elemento de
sombreamento e apresenta desempenho acústico intermediário;
c) Janelas de correr três folhas com venezianas (região sudeste): forte
presença em São Paulo destinado ao padrão econômico. Normalmente
apresenta menor índice de desempenho acústico entre as tipologias e tem
menor custo.
As janelas de correr 3 folhas (uma folha de vidro e duas folhas de veneziana)
são as que apresentam menor índice acústico dentre as tipologias de dormitório.
Baring (1988) classifica essas esquadrias como semitransparentes ao ruído urbano.
Elas geram seu próprio ruído trepidando com vibrações estruturais, estalando com
variações de temperatura e sobretudo assobiando com ventos fortes ou batendo nos
caixilhos com ventos alternados. Possuem isolação sonora entre Rw = 16 e 19 dB
como se observa no quadro 11.
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Figura 15 - Tipologias especificadas para dormitórios nas principais regiões do Brasil

A)

B)

Janela de correr com
persiana integrada

Janela de correr 2 folhas

C)

Janela de correr 3 folhas
com veneziana

Fonte: Elaborado pelo autor.

5.2 Desenvolvimento da sistemática
O método para o desenvolvimento da sistemática prevê a repetição dos ensaios
de permeabilidade ao ar e de desempenho acústico nas câmaras reverberantes do
IPT. O projeto da câmara de permeabilidade ao ar está representado no Apêndice A.
Os ensaios iniciaram-se pelas medições das vazões, calculadas em m3/ h, com
a câmara estabilizada em 50 Pa de pressão positiva conforme NBR 10821:2017.
A primeira leitura de permeabilidade foi realizada com o protótipo selado com
um filme plástico. O objetivo foi medir o volume de ar (R ) que alimenta a câmara de
ensaio. Posteriormente realizou-se outra medição, sem o filme plástico, com o objetivo
de medir o volume de ar perdido entre a câmara e a esquadria (R).
Antes das medições de isolação sonora, mediu-se o ruído de fundo da câmara
nas bandas de terço de oitava de 100 Hz a 5 kHz na câmara de recepção. Na
sequência dos ensaios de permeabilidade foram realizados os ensaios de isolação
sonora.
A seguir estão representados a sequência e o procedimento dos ensaios
realizados para os protótipos:
a) selar o corpo de prova com um filme plástico pelo lado externo da esquadria
garantindo boa aderência à alvenaria de forma a anular qualquer vazão de
ar pelo protótipo;
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b) acoplar a câmara de permeabilidade ao protótipo e aplicar a pressão de
ensaio (50 Pa) durante o tempo necessário para seu equilíbrio, efetuar a
medição da velocidade do ar (;/=) através do anemômetro e calcular a
vazão de alimentação (R ) em m3/h. O cálculo da vazão de ar está
demonstrado nos itens 4.1 e 5.2.1 através da equação 9;
c) anular a diferença de pressão e retirar o filme plástico pelo lado do protótipo
sem remover a câmara de permeabilidade de forma a não prejudicar os
ajustes realizados;
d) aplicar novamente a pressão de ensaio (50 Pa) durante o tempo necessário
para seu equilíbrio, efetuar a medição da velocidade do ar (;/=) e calcular
a vazão de ar (R ), representando-se assim o volume de ar perdido entre a
câmara e o protótipo;
e) anular a diferença de pressão e calcular a primeira vazão de
permeabilidade (RS ), por meio da diferença entre a vazão de ar e a vazão

de alimentação (R − R ) determinadas nos itens b e d (equação 6);
f)

calcular a vazão por metro linear de juntas abertas (RT

= RS /

conforme equação 7 e a vazão por área do vão (R

) conforme

= RS /

)

equação 8 dos protótipos, indicando a classificação obtida (Mínimo,
Intermediário ou Superior) conforme quadro 9 e as possíveis combinações
mencionadas no item 4.1 e citadas na NBR 10821-2:2017;
g) deslocar a câmara de permeabilidade ao ar e iniciar o primeiro ensaio de
desempenho acústico (78 ) classificando-o conforme NBR 10821-4:2017;
h) correlacionar o resultado do ensaio de desempenho acústico com a vazão
de permeabilidade calculada no item f;
i)

criar uma fresta controlada no protótipo com o objetivo de aumentar a vazão
de ar para o ambiente adjacente;

Essa fresta representa uma possível ocorrência de falha de montagem,
fabricação ou instalação no produto conforme citados no item 2.4;

j)

acoplar novamente a câmara de permeabilidade ao protótipo e aplicar a
pressão de ensaio (50 Pa) durante o tempo necessário para seu equilíbrio,
efetuar a medição da velocidade do ar (;/=) e calcular a vazão (R );
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k) anular a diferença de pressão e calcular a próxima vazão de
permeabilidade (RS ), por meio da diferença entre a vazão de ar e a vazão
de alimentação (R − R ) determinada no item b;

l)

calcular a vazão por metro linear de juntas abertas (RT
vazão por área do vão (R

= RS /

= RS /

) e a

) indicando a classificação obtida

(Mínimo, Intermediário ou Superior);
m) deslocar a câmara de permeabilidade e iniciar o segundo ensaio de
desempenho acústico (78 );
n) correlacionar o resultado do ensaio do desempenho acústico do item m
com a vazão de permeabilidade calculada no item l;
o) criar outra fresta no protótipo com o objetivo de aumentar a vazão de ar
para o ambiente adjacente.

Seguidamente, procedeu-se às medições e correlação dos fenômenos com o
intuito de caracterizar a influência do aumento das vazões de ar no desempenho
acústico dos protótipos (RS U 78 2.
As imagens das figuras 16 a 20 representam a preparação do vão, os protótipos
avaliados, as medições de permeabilidade ao ar e as medições do desempenho
acústico dos protótipos.
Figura 16 – A) Contramarco chumbado; B) Aplicação de silicone no contramarco.
A)

Fonte: Acervo do autor

B)
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Figura 17 – A) Janela com persiana integrada; B) Janela selada com filme plástico
A) Vista externa

B) Vista interna

Fonte: Acervo do autor

Figura 18 – A) Janela sem persiana integrada; B) Janela selada com filme plástico
A) Vista externa

Fonte: Acervo do autor

B) Vista interna
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Figura 19 – Câmara de permeabilidade ao ar durante ensaio

Fonte: Acervo do autor

Figura 20 – A) Leitura de velocidade do ar; B) Registrador de dados (Data logger) e
anemômetro

A)

Fonte: Acervo do autor

B)
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5.2.1 Cálculo das vazões de permeabilidade ao ar
Estes ensaios foram realizados na mesma câmara de acústica onde
decorreram os ensaios de desempenho acústico. Esta seção tem o objetivo de
apresentar os cálculos das vazões de ar e comprimento de juntas abertas (
área do vão (

) e da

) dos protótipos, dados necessários para classificar o desempenho

quanto à permeabilidade ao ar baseada no grupo de classes da NBR 10821:2017.
Conforme apresentado no item 5.2 a sistemática prevê a determinação e o
cálculo da vazão de ar realizada por meio da aplicação de uma pressão positiva no
valor de 50 Pa.
As vazões de ar (Q) em m3/ h foram calculadas por meio da equação 9:
RS = VW .

Com: VW = (49/60). VW Z

.X
Y

O 3600

(9)

Onde:
RS
6
VW
VW

Z

Vazão de permeabilidade (m3/ h);
Diâmetro do duto de alimentação = 0,098 m;
Velocidade média do ar (m/ s);
Velocidade máxima do ar (m/ s);

O registro das velocidades máximas, Vmax, foi realizado com o sensor
posicionado no centro do duto a uma distância de 10 vezes o diâmetro do duto
(0,098 m) da saída do ventilador, figuras 20 e 21, com perfil de velocidades
completamente desenvolvido.
Para garantir a ocorrência de perfil de velocidades completamente
desenvolvido foi instalada uma chapa perfurada (reticulado), como homogeneizador
de fluxo, na saída do ventilador centrífugo.
No escoamento de fluidos com desenvolvimento do perfil de velocidades temse velocidade zero nas paredes e velocidade máxima no centro do duto. Em
escoamentos internos utiliza-se o conceito de velocidade média (VW ), na determinação
de vazões. Na grande maioria dos casos o escoamento é turbulento. Neste caso, a
relação velocidade média/ velocidade no centro do duto (Vm/ Vmáx) é da ordem de
49/60 (DELMÉE, 1982, p.29).
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Figura 21 – Leitura da velocidade do ar na câmara

Fonte: Acervo do autor

As vazões (RS ) foram divididas por metro linear de juntas abertas ( ) e pela
área do vão (A\ ) dos protótipos. O desempenho é determinado por meio do gráfico da
figura 13, item 4.1.
A figura 22 apresenta o cálculo para o comprimento de juntas abertas e área
do vão para o primeiro protótipo (janela de correr com persiana integrada).
Figura 22 - Cálculo do comprimento de juntas abertas (IJ] ) e área do vão (LM] ) – Janela
com persiana integrada

N

^_

0N2 = 1,15 ; ;

b_

0 2 = 1,35 ;

= 1,122 O 1,322 = 1,48 ;
= 04 O 0,5272 + 03 O 1,1302 = 5,49 ;
Obs.: são descontados a altura da caixa de persiana e a
aba do contramarco no cálculo acima. (Ver Apêndice B).

Fonte: Elaborado pelo autor
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A figura 23 apresenta o cálculo do comprimento de juntas abertas e área do
vão para o segundo protótipo (janela de correr sem persiana integrada).
Figura 23 - Cálculo do comprimento de juntas abertas (IJd ) e área do vão (LMd ) – Janela com
duas folhas sem persiana integrada
N

^_

0N2 = 1,25 ; ;

b_

0 2 = 1,25 ;

= 1,222 O 1,222 = 1,49 ;
= 04 O 0,5992 + 03 O 1,1722 = 5,91 ;
Obs.: são descontados a aba do contramarco e
dos trilhos no cálculo acima. (Ver Apêndice C).
Fonte: Elaborado pelo autor

Os detalhes do projeto da câmara de permeabilidade constam no Apêndice A.
5.2.2 Ensaios de desempenho acústico
O laboratório possui duas câmaras reverberantes. Uma câmara de emissão
com volume de 225 m3 e área de superfície de 252 m2 e outra de recepção com
volume de 217 m3 e área de superfície de 229 m2. O pórtico para a instalação dos
protótipos é em concreto e externo às câmaras reverberantes.
O pórtico tem 0,30 m de espessura e vão de 4 m de largura e 3 m de altura. É
posicionado às câmaras por inserção e vedação pneumática.
Os ensaios de desempenho acústico foram realizados à sequência dos ensaios
de permeabilidade ao ar (intercalados). O objetivo foi avaliar a variação do
desempenho acústico frente às frestas criadas nos protótipos. A figura 24 mostra a
câmara de ensaio de desempenho acústico.
Foram avaliados os níveis de pressão sonora em bandas de frequência na sala
como fonte emissora e na sala como receptor. A diferença entre ambos foi convertida
e padronizada por meio de procedimentos da ISO 717-1 e, depois, comparada com
os valores de desempenho da NBR 15575-4:2013\ Emenda:2021.
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Figura 24 – Câmara de ensaio de desempenho acústico

Fonte: Acervo do autor

5.3 Objeto de estudo
Em função do potencial acústico entre as tipologias para dormitórios foram
avaliadas as duas principais janelas nos ensaios deste trabalho, estas tipologias
podem ser conferidas na figura 15 do item 5.1. Os projetos estão apresentados nos
Apêndices B e C.
Janela de correr com persiana integrada (figura 15, item A)
Trata-se de uma esquadria confeccionada em perfis de alumínio compostas por
duas folhas de correr com vidros recozidos de 4 mm de espessura. A caixa da
persiana ocupa uma faixa horizontal na parte superior da janela. As palhetas utilizadas
possuem ventilação através de perfurações em forma de oblongo distribuídas ao
longo de seu comprimento que podem eventualmente serem fechadas quando da
sobreposição das palhetas superiores. O projeto do protótipo consta no Apêndice B.
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A tabela 2 apresenta as principais características do protótipo. A instalação
desse tipo de esquadria é utilizada em grande parte das construções, por meio de
fixação mecânica no contramarco previamente chumbado na alvenaria.
Tabela 2 - Dados da janela de correr com persiana integrada
Tipologia:

Janela de correr 2 folhas com Persiana Integrada.

Dimensões (L x H):

1,15 x 1,35 m.

Material predominante:

Alumínio.

Tipo de vidro:

4 mm recozido, instalados com guarnições EPDM.

Instalação:

Fixação mecânica no contra marco.

Sistemas de vedação:

Escovas nas travessas e montantes, montantes centrais com
vedação dupla em escova e EPDM.

Densidade superficial:

14,14 kg/m2

Fonte: Elaborada pelo autor

Diversos fabricantes especificam materiais acústicos no interior da caixa de
persiana com o objetivo de melhorar seu desempenho sem, no entanto, entender a
real contribuição destes elementos no desempenho global. Na ausência de estudos
específicos que expliquem ou demonstrem a efetividade desses agregados não foi
considerado nos ensaios nenhum tipo de proteção nessa região no protótipo.
Para evitar diferentes variáveis nas medições não foram consideradas trocas
dos vidros neste protótipo. Para verificação do desempenho acústico da esteira foi
realizada uma medição com a esteira baixada e mantida recolhida durante os ensaios,
uma vez que o objetivo é a avaliação das frestas.
Janela de correr de duas folhas (figura 15, item B)
O segundo protótipo utilizado nos ensaios trata-se de uma janela de correr de
duas folhas sem persiana integrada.
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A tabela 3 apresenta um resumo do protótipo, confeccionada em perfis de
alumínio compostas de duas folhas de correr com vidros de 6 mm laminado.
Os sistemas de vedação de ambos protótipos são iguais e compostos de
escovas de polipropileno e EPDM (Ethylene propylene diene methylene rubber)
presentes nas folhas de ambos os lados. O projeto do protótipo consta no Apêndice C.
Tabela 3 - Dados da Janela de correr sem persiana integrada
Tipologia:

Janela de correr sem Persiana integrada.

Dimensões (L x H):

1,25 x 1,25 m.

Material predominante:

Alumínio.

Tipo de vidro:

6 mm laminado (3 mm + 3 mm com PVB de 0,38 mm),
instalados com EPDM.

Instalação:

Fixação mecânica no contra marco.

Sistemas de vedação:

Escovas nas travessas e montantes, montantes centrais com
vedação tripla com escovas e EPDM.

Densidade superficial:

18,18 kg/m2

Fonte: Elaborada pelo autor

5.4 Materiais e equipamentos utilizados
A tabela 4 apresenta os dados dos equipamentos e dos aparelhos utilizados
nas medições no laboratório de desempenho acústico. Todos os equipamentos
pertencem ao laboratório de conforto ambiental e sustentabilidade dos edifícios do IPT
(Instituto de Pesquisas Tecnológicas).
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Tabela 4 – Dados dos equipamentos utilizados

Equipamentos
Denominação
HE/LCAP

No de série

Certificado Nº

Analisador Sonoro
01dB, mod.
NDB1002000A e
respectivos filtros

SAN-02

LCF022290-220

183602-101,
183603-101 e
183604-101

Calibrador de nível
sonoro 01 dB; mod.
CAL 21

CNS-09

34113618 (2011)

RBC2-11210-388 e
DIST2-11210-388

MIC-21 e PRE-21

101886 e 119239

RBC2-11181-561

MIC-37 e PRE-22

118751 e 119240

RBC2-11181-695

MIC-24 e PRE-24

118742 e 119242

RBC2-11181-456

MIC-31 e PRE-31

174474 e 168997

RBC2-11197-375

MIC-32 e PRE-32

180453 e 168998

RBC2-11197-420

MIC-33 e PRE-33

180456 e 168999

RBC2-11197-457

MIC-34 e PRE-34

180458 e 181783

RBC2-11197-550

MIC-35 e PRE-35

180459 e 181784

RBC2-11181-653

MIC-36 e PRE-36

160811 e 181785

RBC2-11197-599

MIC-39 e PRE-39

152960 e 040815

RBC2-11256-672 e
RBC2-11256-698

THI-02

H07010069 e
01121408

183685-101

BAR-01

H0104240G e
U2600mb

182093-101

TRN-01

3276000374862

173220-101

Tipo/ Modelo

Microfone capacitivo
GRAS; modelo 40AQ
e pré amplificador
GRAS, modelo 26CA

Microfone capacitivo
PCB; modelo 377B02
e pré amplificador
PCB,modelo 426E01
Data Logger ALMEMO
modelo 2390-5
acoplado a sensor de
temperatura e
umidade ALMEMO
modelo FHA646-1
Data Logger ALMEMO
modelo 2390-5
acoplado a sensor de
pressão
Trena Dexter com
capacidade de 5 m

Fonte: Elaborada pelo autor
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6 ANÁLISE DOS RESULTADOS

Apresenta-se a seguir, uma síntese dos resultados dos ensaios de
permeabilidade ao ar (RS ) e de desempenho acústico (78 ) obtidos a partir dos
protótipos apresentados no item 5.3, objeto de estudo.
Os resultados dos ensaios foram reunidos em dois grupos: Janela de correr
duas folhas com persiana integrada (Apêndice B) e janela de correr duas folhas sem
persiana integrada (Apêndice C).
Os resultados completos dos ensaios individuais, para cada tipologia, estão
representados no Apêndice D.

6.1 Janela de correr duas folhas com persiana integrada

A tabela 5 apresenta os resultados dos primeiros testes, ensaios de 1 a 4, foram
realizados ensaios de desempenho acústico assim como as classificações de
permeabilidade ao ar da esquadria com persiana integrada.
Tabela 5 – Desempenho acústico e classificações de permeabilidade da janela com persiana
integrada
Ensaio

Classif.
Permeab.

Rw (dB)

1

SUP

23

Folhas travadas com persiana recolhida.

2

---

27

Folhas travadas com persiana estendida.

3

INT

23

Persiana recolhida e fresta de 10 mm na folha direita.

4

---

23

Substituição da escova cortada no ensaio 3 e inclusão de
escova maior no montante central (8 mm).

Descrição

Fonte: Elaborado pelo autor

A figura 25 representa graficamente o resultado do desempenho acústico (dB)
para as frequências medidas de 100 Hz a 5000 Hz para a esquadria com a persiana
recolhida (ensaio 1).
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Foi realizado o ensaio com a persiana baixada (ensaio 2) como forma de
análise e conhecimento do desempenho acústico desse elemento, resultado de 27 dB,
o espectro encontra-se no apêndice D.
Figura 25 – Ensaio 1: Desempenho acústico, persiana recolhida

Fonte: Elaborado pelo autor

Os valores de permeabilidade ao ar obtidos do 1º ensaio e realizados com a
esteira recolhida obteve classificação final como SUPERIOR (tabela 5).
Os resultados do desempenho acústico obtidos dos ensaios 1 (persiana
recolhida) e 2 (persiana estendida) demonstram um acréscimo de 4 dB evidenciado
pelo desempenho da esteira que anula qualquer falha de vedação existente nas
folhas. Esse acréscimo ocorreu sobretudo nas médias e altas frequências, região
controlada pela massa.
Observa-se, além disso, quedas no isolamento ao longo dos gráficos no 1º e
no 2º ensaio, especificamente nas baixas frequências, caracterizando propagação do
som por frestas existentes no protótipo.
A partir do 3º ensaio foram provocadas frestas controladas na esquadria, as
frestas aumentam as vazões de permeabilidade e consequentemente causam uma
queda no desempenho acústico.
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Conforme figura 26 o desempenho acústico da esquadria com a fresta de 10
mm permaneceu em 23 dB. O ensaio 3 evidenciou aumento na vazão de ar que
alterou a classificação de permeabilidade para desempenho INTERMEDIÁRIO. Não
demonstrou, portanto, correlação direta com o desempenho acústico que permaneceu
com o mesmo valor do ensaio anterior (23 dB).
Figura 26 - Ensaio 3: Desempenho acústico, fresta de 10 mm na vedação da folha
direita

Fonte: Elaborado pelo autor

Na ausência de uma correlação direta nos primeiros ensaios de desempenho
acústico e de permeabilidade ao ar, desenvolveu-se uma análise no protótipo.
Procurou-se reforçar as vedações da esquadria na qual foram realizadas
repetições nos ensaios de desempenho acústico a fim de avaliar o fenômeno.
Inicialmente as vedações dos montantes centrais foram substituídas por
escovas mais altas (8 mm) devido aos vazamentos evidenciados no encontro dos
perfis, essa alteração não foi suficiente para alterar o resultado da isolação sonora
(23 dB) conforme mostra o ensaio 4 (tabela 5).
A tabela 6 mostra os ensaios subsequentes (de 5 a 8), com as repetições dos
ensaios de isolação sonora.
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Tabela 6 – Desempenho acústico e classificações de permeabilidade da janela com persiana
integrada (cont.)
Ensaio

Classif.
Permeab.

Rw (dB)

5

---

23

Fresta de 100 mm nas escovas centrais de 8 mm.

6

---

23

Adicionada fresta de 10 mm da vedação de EPDM
central.

7

INT

26

Montantes centrais e guia da cinta de persiana selada
com banda acústica.

8

INT

25

Corte de 60 mm no montante direito.

Descrição

Fonte: Elaborado pelo autor

Nos ensaios 5 e 6 foram provocadas frestas de 100 mm na escova central e de
10 mm na guarnição central de EPDM respectivamente, tais alterações não se
mostraram suficientes para alterar o desempenho acústico.
Nota-se que nos ensaios 4, 5 e 6 não foram realizados ensaios de
permeabilidade e as alterações no protótipo não foram suficientes para alterar os
resultados de desempenho acústico. Os espectros desses ensaios permaneceram
muito próximos mostrando vazamentos excessivos na esquadria.
Como forma de análise todas aberturas da esquadria foram selados com banda
acústica para a realização do ensaio 7. Situação onde se espera desempenho
acústico máximo.
Após tratamento extra dos montantes centrais e da guia da cinta na saída da
caixa de persiana com banda acústica, demonstrou-se melhora de 23 dB para 26 dB
no desempenho acústico do protótipo, conforme figura 27 (ensaio 7).
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Figura 27 – Ensaio 7: Montantes centrais e guia da cinta selada com banda acústica

Fonte: Elaborado pelo autor

A partir do ensaio 8 (tabela 6) verificou-se certa correlação entre as grandezas.
Os resultados de permeabilidade, no entanto, permaneceram com o mesmo
desempenho INTERMEDIÁRIO comprovando-se vazamentos de ar em pontos
específicos nessa tipologia.
6.2 Janela de correr duas folhas sem persiana integrada
A tabela 7 apresenta os resultados dos ensaios (9 e 10) de desempenho acústico
assim como as classificações de permeabilidade ao ar da esquadria sem persiana
integrada.
Tabela 7 - Desempenho acústico e classificações de permeabilidade da janela sem persiana
integrada (cont.)
Ensaio

Classif.
Permeab

Rw (dB)

9

SUP

24

Folhas travadas.

10

INT

23

Guarnição do vidro removida em 100 mm na folha
esquerda.

Fonte: elaborado pelo autor

Descrição
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A figura 28 apresenta o espectro e o resultado do desempenho acústico (6')
para as frequências medidas de 100 Hz a 5000 Hz para a esquadria sem persiana
integrada (ensaio 9).
Figura 28 - Ensaio 9: Desempenho acústico, janela de correr sem persiana

Fonte: Elaborado pelo autor
O desempenho no ensaio de permeabilidade ao ar obteve classificação
SUPERIOR (tabela 7) e desempenho de isolação sonora de 24 dB, esse valor
representa desempenho classe B segundo a ABNT NBR 10821:2017. (Associação
Brasileira de Normas Técnicas, 2017).
A partir do ensaio 10 foram provocadas frestas controladas no protótipo,
espera-se um aumento nas vazões de ar e consequentemente queda no desempenho
acústico.
Pequenas frestas, de aproximadamente 10 mm, nas vedações da esquadria
não foram suficientes para provocar alterações no resultado de desempenho acústico,
foram provocadas, portanto, frestas maiores.
A figura 29 mostra o espectro do desempenho acústico para uma fresta de
100 mm provocada na folha esquerda, a abertura foi suficiente para alterar a
classificação da permeabilidade do produto de SUPERIOR para INTERMEDIÁRIA
segundo os níveis de desempenho presentes na ABNT NBR 10821:2017.
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Figura 29 – Ensaio 10: Guarnição do vidro removida em 100 mm na folha esquerda

Fonte: Elaborado pelo autor

O ensaio evidenciou além disso um decréscimo no desempenho de isolação
sonora de 24 dB para 23 dB.
Os ensaios 11, 12 e 13 subsequentes (tabela 8) correspondem às repetições
dos ensaios de isolação sonora assim como os ensaios de permeabilidade com o
objetivo de correlacionar as grandezas.
Tabela 8 – Desempenho acústico e classificações de permeabilidade da janela sem persiana
integrada.
Ensaio

Classif.
Permeab

Rw (dB)

11

INT

22

Removidas escovas de vedação do montante central
de ambos os lados.

12

INT

20

Removidas escovas de vedação no montante da folha
esquerda.

13

MIN

18

Removidas vedações da mão de amigo e travessa
superior da folha esquerda.

Descrição

Fonte: Elaborado pelo autor

O ensaio 11 foi realizado com o produto onde, além da fresta provocada no
ensaio anterior de 100 mm no vidro da folha esquerda, foi retirada a vedação do
montante central de ambos os lados (interno e externo); tais alterações evidenciaram
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acréscimo na vazão e queda na classificação referente à permeabilidade ao ar do
produto, além de evidenciar queda no desempenho de isolação sonora de 23 dB para
22 dB.
As faixas de permeabilidade ao ar da NBR 10821:2017 que definem a
classificação, por serem amplas, permitem que mesmo com queda na permeabilidade
seu desempenho permaneça como INTERMEDIÁRIO.
O desempenho de isolação sonora apresentou queda (a partir do ensaio 10),
inclusive nas classificações segundo a mesma norma, de B para C.
O ensaio 12 foi realizado sem as escovas de vedação do montante esquerdo e
demonstrou nova queda no desempenho de permeabilidade ao ar e de isolação
sonora (20 dB); ambos os resultados não alteram a classificação dentro da
NBR 10821:2017 apesar da queda no desempenho.
No ensaio 13 foram removidas as escovas de vedação do montante central e
da travessa superior da folha esquerda; a remoção dessas escovas registrou queda
em ambas as grandezas. A classificação da permeabilidade caiu para desempenho
mínimo e da isolação sonora de C para D com Rw = 18 dB.
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7 CONCLUSÕES
O ensaio de permeabilidade prescrito pela NBR 10821:2017 foi fielmente
reproduzido neste trabalho, procurou-se pontuar de que forma seu resultado pode ser
utilizado para a previsão do desempenho acústico dos produtos ensaiados, protótipos
de janelas de correr com e sem persiana integrada.
O ensaio de permeabilidade ao ar no primeiro protótipo (janela de correr com
persiana integrada), sem frestas, demonstrou resultado superior para a classe de
permeabilidade, com e sem a persiana ativada. O desempenho acústico demonstrou
melhoria significativa com a persiana ativada em relação à condição sem a persiana
ativada, ou seja, com a isolação sonora passando de Rw=23 dB para Rw=27 dB. Isso
ocorre devido à contribuição do painel constituído pela persiana.
No total foram realizados 4 ensaios de permeabilidade ao ar e 8 ensaios de
desempenho acústico. Não foi identificado nesses ensaios, para esse protótipo, uma
correlação direta entre as grandezas de permeabilidade e isolação sonora.
Observa-se, ao se comparar os valores das vazões de ar, um aumento não
suficiente para alteração da classe de permeabilidade segundo a norma,
permanecendo como intermediário, seu desempenho acústico permaneceu em
Rw=23 dB.
Os resultados dos ensaios demonstraram, portanto, a ausência de uma
correlação direta entre as grandezas, isso ocorre devido à baixa permeabilidade ao ar
do modelo evidenciado pelos vazamentos naturais dessa tipologia, ocorridas pela
caixa de persiana integrada.
Os mesmos procedimentos do primeiro protótipo foram adotados para o
segundo protótipo, janela de correr sem persiana integrada. A classificação de
permeabilidade nesse protótipo, sem frestas, foi estabelecida como superior e o
desempenho sonoro com Rw=24 dB, classificação B segundo a NBR 10821:2017.
Conforme expectativas iniciais as frestas provocadas neste protótipo
representaram aumento nas vazões de ar e consequentes quedas no desempenho
de permeabilidade, passando de superior para intermediário nos primeiros ensaios e
desempenho mínimo no último ensaio executado.
Foram realizados para esse protótipo 5 ensaios de permeabilidade ao ar e 5
ensaios de isolação sonora.
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O desempenho acústico do protótipo acompanhou, portanto, a tendência de
queda no desempenho dos ensaios de permeabilidade demonstrando correlação
direta entre as grandezas, com a isolação sonora passando de Rw=24 dB para
Rw=18 dB.
Conclui-se, assim, que as frestas presentes nas esquadrias representam
pontos de vazamentos acústico e demonstra-se o quão suscetível é a transmissão de
ruídos em aberturas e frestas.
Verifica-se, com base nos resultados dos ensaios, que as classes de
permeabilidade podem não se alterar. Contudo, os valores das vazões de ar podem
ser utilizados como parâmetros à predição acústica. Tais valores são facilmente
calculados com o auxílio de um anemômetro mecânico como foi feito nesta
dissertação com auxílio da equação 9, item 5.2.1.
Observou-se, ainda, baixo desempenho acústico nas baixas frequências, entre
as faixas de 160 a 250 Hz, para ambos os protótipos, resultado característico para
esquadrias convencionais.
Por fim, os objetivos da pesquisa foram atingidos mostrando que as quedas
nos índices de permeabilidade ao ar podem tornar-se parâmetros para estimar
melhorias nos ensaios de desempenho acústico. Verifica-se, no entanto, que as faixas
de permeabilidade ao ar prescritas na NBR 10821:2017 podem ser reduzidas. E que
fabricantes e projetistas utilizem os ensaios de permeabilidade ao ar como predição
acústica.
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho, embora limitado a uma tipologia específica de janela, permitiu
desenvolver uma sistemática para a previsão do desempenho acústico de esquadrias,
de forma prática e rápida. Entretanto, há ainda um longo percurso a ser explorado
visando ampliar seu espectro de aplicações e comprovar possibilidades de
generalizações de modo a fazer parte de procedimentos normatizados que possam
ser amplamente utilizados de forma consistente.
Neste sentido, apresenta-se a seguir algumas sugestões para trabalhos futuros
de forma a dar continuidade nos estudos da sistemática desenvolvida nessa
dissertação:
•

análise do percentual da fresta em uma esquadria comparada com sua
área e seu desempenho acústico correspondente; pode-se ampliar a
avaliação de outras tipologias, diferentemente deste trabalho em que foi
avaliado apenas tipologias de dormitórios;

•

avaliação das faixas de permeabilidade ao ar da ABNT NBR 10821:2017
de forma a criar campos intermediários no intuito de aproximar os valores
constantes na norma atual que se apresentam de forma muito ampla;

•

desenvolvimento de uma sistemática ou dispositivo que garanta a
integridade da esquadria de forma que possa movimentá-lo do pórtico de
permeabilidade ao ar ao de isolação sonora possibilitando os ensaios
subsequente;

•

Aumentar a pressão de 50 Pa de maneira a tornar mais evidentes as
vazões de ar em uma esquadria no ensaio de permeabilidade.
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APÊNDICE A - Projeto da câmara de permeabilidade
A câmara de permeabilidade e seus componentes estão representados na
figura 30. A tabela 9 apresenta um resumo da câmara de permeabilidade.
Figura 30 - Câmara de permeabilidade

Legenda:
1- Manômetro de coluna inclinada para baixas pressões;
2- Chave de partida com dispositivo de segurança;
3- Registro de esfera para ajuste fino e equilíbrio da pressão interna;
4- Motor centrífugo trifásico com 2 CV de potência;
5- Fechamento da câmara;
6- Duto de alimentação da câmara de ar (aço galvanizado);
7- Abertura (20 x 20 mm) para leitura da velocidade do ar (m/ s) pelo anemômetro;
8- Estrutura metálica da câmara.
Fonte: Acervo do autor
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Tabela 9 - Dados da câmara de permeabilidade ao ar
Estrutura:

Metálica: perfis tubulares e sólidos.

Dimensões principais (L x H x prof.):

1,40 x 2,08 x 0,81 m.

Material de fechamento:

Madeira compensada 6 mm.

Acessórios:

Rodízio (movimentação)

Sistemas de vedação:

Silicone neutro e PU.

Fonte: Elaborado pelo autor

A estrutura da câmara de permeabilidade foi concebida em estrutura metálica
e seu fechamento em madeira laminada com 6 mm de espessura (figura 30).
A câmara foi equipada com um motor centrífugo trifásico de 2,0 CV de potência
com o objetivo de pressurizar a câmara de permeabilidade (figura 31).
Figura 31 - Motor centrífugo

Fonte: Acervo do autor
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À saída do motor centrífugo foi utilizada uma malha reticulada com o objetivo
de homogeneizar o fluxo de ar (figura 32).
Figura 32 - Homogeneizador de fluxo (Reticulado)

Fonte: Acervo do autor

Os ensaios de permeabilidade ao ar exigem que a câmara permaneça
pressurizada em 50 Pa até o equilíbrio da pressão interna, quando as leituras foram
realizadas.
Faz-se necessário, portanto, que haja possibilidade de ajustes da pressão e do
equilíbrio no interior da câmara, estes ajustes podem ser realizados através do registro
de esfera (figura 33), a leitura da pressão é visualizada no manômetro de coluna
inclinada do tipo sistema Krell, o qual possui um tubo inclinado que permite que o
líquido percorra uma distância maior o que torna a leitura mais fácil nas baixas
pressões (figura 34).
O acionamento do motor é realizado através da chave de partida (figura 33).
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Figura 33 - Registro de esfera/ chave de partida

Fonte: Acervo do autor

Figura 34 - Manômetro de coluna inclinada (sistema Krell).

Fonte: Acervo do autor

As figuras 35 e 36 apresentam os projetos e as principais dimensões da câmara
de permeabilidade ao ar.
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Figura 35 – Dimensões básicas da câmara de permeabilidade

(A) Vista frontal

Fonte: Elaborado pelo autor

(B) Vista lateral
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Figura 36 - Perspectiva da câmara de permeabilidade

(A) Vista interna
Fonte Elaborado pelo autor

(B) Vista externa
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APÊNDICE B – Projeto da janela com persiana integrada

Fonte: Elaborado pelo autor
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APÊNDICE C – Projeto da janela sem persiana integrada

Fonte: Elaborado pelo autor.
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APÊNDICE D – Resultados dos ensaios de permeabilidade e desempenho acústico.
Todos os dados extraídos dos ensaios estão considerados nesse apêndice.
Janela de correr com persiana integrada:
Tabela 10 - Ensaios de permeabilidade e desempenho acústico para janela de correr com
persiana integrada
Classif.
Rw (dB)
Permeab.

Ensaio

Descrição

1

SUP

23

Folhas travadas com persiana recolhida.

2

---

27

Folhas travadas com persiana estendida.

3

INT

23

Folhas travadas com persiana recolhida e fresta de 10 mm
na folha direita.

4

---

23

Substituição da escova cortada no ensaio 3 e inclusão de
uma escova maior no montante central (8 mm).

5

---

23

Fresta de 100 mm nas escovas centrais de 8 mm.

6

---

23

Adicionada fresta de 10 mm da vedação de EPDM central.

7

INT

26

Montantes centrais e guia da cinta de persiana selada com
banda acústica.

8

INT

25

Corte de 60 mm no montante direito.

Fonte: Elaborado pelo autor

Ensaio 1: Esquadria sem alterações (persiana recolhida)
Tabela 11 - Cálculo da vazão de permeabilidade (Qp1)
Desc.:

v (m/s)

Q [m3/h]

Qa

9,47

257,15

Vazão de alimentação (Esquadria selada)

Q1

9,78

265,56

Vazão de ar (Esquadria sem filme)

Qp1 = Q1 - Qa

8,42

Fonte: Elaborado pelo autor

Observações

Vazão de permeabilidade
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Tabela 12 - Classificação da permeabilidade ao ar.
Q [m3/h]

Descrição
Vazão de alimentação

257,15

Vazão de ar

265,56

Vazão de permeabilidade

8,42

Classificação obtida

Vazão por
comprimento de
juntas abertas
[m3/h x m]

= 5,49 m

= 1,48 m

1,53

5,69

Superior

Superior

Classificação final (NBR 10821:2017)

Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 37 – Desempenho acústico (Persiana recolhida)

Fonte: Elaborado pelo autor

Vazão por área do
vão [m3/h x m2]

SUPERIOR

2
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Tabela 13 – Correlação permeabilidade x desempenho acústico
Qp1 [m3/h]

Rw [dB]

8,42

23

Esteira com persiana recolhida

SUP

C

Classificação final (NBR 10821:2017)

Obs.:

Fonte: Elaborado pelo autor

Ensaio 2: Esquadria sem alterações (persiana estendida)
Figura 38 - Desempenho acústico (Persiana estendida)

Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 39 – Janela com filme plástico (determinação do Qa)

Fonte: Elaborado pelo autor

Ensaio 3: Esquadria com fresta de 10 mm na folha direita.
Tabela 14 - Cálculo da vazão de permeabilidade (Qp2)
Desc.:

v (m/s)

Q [m3/h]

Qa

9,47

257,15

Vazão de alimentação (Esquadria selada)

Q2

9,88

268,28

Vazão de ar (Fresta de 10 mm na folha da direita)

Qp2 = Q2 - Qa

11,13

Vazão de permeabilidade

Fonte: Elaborado pelo autor

Observações
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Tabela 15 - Classificação da permeabilidade ao ar
Descrição

Q [m3/h]

Vazão por
comprimento de
juntas abertas
[m3/h x m]

Vazão por área do
vão [m3/h x m2]

Vazão de alimentação

257,15

Vazão de ar

268,28

= 5,49 m

Vazão de permeabilidade

11,13

2,03

7,52

Intermediário

Intermediário

Classificação obtida
Classificação final (NBR 10821:2017)

INTERMEDIÁRIO

Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 40 - Fresta de 10 mm na folha da direita

Fonte: Acervo do autor

= 1,48 m

2
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Figura 41 – Desempenho acústico (fresta de 10 mm na folha da direita)

Fonte: Fonte: Elaborado pelo autor

Tabela 16 - Correlação permeabilidade x desempenho acústico (fresta de 10 mm)
Qp2 [m3/h]

Rw [dB]

Obs.:

11,13

23

Esteira de persiana recolhida + fresta 10 mm

INT

C

Fonte: Elaborado pelo autor

Classificação final (NBR 10821:2017)
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Ensaio 4: Esquadria com escova maior no montante central (mão de amigo).
Figura 42 - Substituição da escova cortada no
ensaio 3 e inclusão de escova maior
no montante central (8 mm).

Fonte: Acervo do autor
Figura 43 – Desempenho acústico: substituição da escova cortada no ensaio 3 e inclusão
de escova maior no montante central.

Fonte: Elaborado pelo autor
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Ensaio 5: Esquadria com fresta de 100 mm na escova maior (mão de amigo).
Figura 44 – Desempenho acústico (fresta de 100 mm na escova central)

Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 45 - Fresta de 100 mm na escova central

Fonte: Acervo do autor
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Ensaio 6: Esquadria com fresta de 10 mm na escova e na guarnição de EPDM.
Figura 46 - Adicionada fresta de 10 mm da vedação de EPDM central

Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 47 - Fresta de 10 mm na vedação de EPDM central

Fonte: Acervo do autor
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Ensaio 7: Montantes centrais e guia da cinta de persiana selada com banda acústica

Tabela 17 - Cálculo da vazão de permeabilidade (Qp3)
Desc.:

v (m/s)

Q [m3/h]

Qa

8,08

219,40

Vazão de alimentação (Esquadria selada): mão de
amigo e guia da cinta vedados.

Q3

8,48

230,26

Vazão de ar (esquadria sem filme): mão de amigo e
guia da cinta vedados.

Qp3 = Q3 - Qa

10,86

Vazão de permeabilidade

Observações

Fonte: Elaborado pelo autor

Tabela 18 - Classificação da permeabilidade ao ar
Q [m3/h]

Descrição
Vazão de alimentação

219,40

Vazão de ar

230,26

Vazão de permeabilidade

10,86
Classificação obtida

Classificação final (NBR 10821:2017)

Vazão por
comprimento de
juntas abertas
[m3/h x m]

Vazão por área do
vão [m3/h x m2]

= 5,49 m

= 1,48 m

1,98

7,34

Intermediário

Intermediário

2

INTERMEDIÁRIO

Fonte: Elaborado pelo autor

Tabela 19 - Correlação Permeabilidade x Desempenho acústico
Qp3 [m3/h]

Rw [dB]

Obs.:

10,86

26

Esteira de persiana recolhida mão de amigo e guia da
cinta vedados.

INT

B

Classificação final (NBR 10821:2017)

Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 48 – Desempenho acústico (Montantes centrais e guia da cinta de persiana selada
com banda acústica)

Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 49 - Mão de amigo e guia da cinta selados com banda acústica

Fonte: Acervo do autor

100

Ensaio 8: Acrescentada fresta de 60 mm na escova da folha direita.

Tabela 20 - Cálculo da vazão de permeabilidade (Qp4)
Desc.:

v (m/s)

Q [m3/h]

Qa

8,08

219,40

Q4

8,82

239,50

Qp4 = Q4 - Qa

20,1

Observações
Vazão de alimentação (Esquadria selada): mão de
amigo e guia da cinta vedados.
Vazão de ar (esquadria sem filme): mão de amigo e
guia da cinta vedados + 60 mm da guarnição mais curta
no montante direito.
Vazão de permeabilidade

Fonte: Elaborado pelo autor

Tabela 21 - Classificação da permeabilidade ao ar
Q [m3/h]

Descrição
Vazão de alimentação

219,40

Vazão de ar

239,50
20,1

Vazão de permeabilidade

Classificação obtida
Classificação final (NBR 10821:2017)

Vazão por
comprimento de
juntas abertas
[m3/h x m]

Vazão por área do
vão [m3/h x m2]

= 5,49 m

= 1,48 m

2

3,66

13,58

Intermediário

Intermediário

INTERMEDIÁRIO

Fonte: Elaborado pelo autor

Tabela 22 - Correlação de permeabilidade x Desempenho acústico
Qp4 [m3/h]

Rw [dB]

Obs.:

20,1

25

Vazão de ar (esquadria sem filme): mão de amigo e
guia da cinta vedados + 60 mm da guarnição mais
curta no montante direito.

INT

B

Fonte: Elaborado pelo autor

Classificação final (NBR 10821:2017)
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Figura 50 – Desempenho acústico (Corte de 60 mm no montante direito)

Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 51 - Montante direito com fresta (60 mm da escova cortada)

Fonte: Acervo do autor
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Janela de correr sem persiana integrada:
Tabela 23 - Ensaios de permeabilidade e desempenho acústico para janela de correr sem
persiana integrada
Ensaio

Classif.
Permeab

Rw (dB)

9

SUP

24

Folhas travadas.

10

INT

23

Guarnição do vidro removida em 80 mm na folha
esquerda.

11

INT

22

Removidas escovas de vedação do montante central de
ambos os lados.

12

INT

20

Removidas escovas de vedação no montante da folha
esquerda.

13

MIN

18

Removidas vedações da mão de amigo e travessa
superior da folha esquerda.

Descrição

Fonte: Elaborado pelo autor

Ensaio 9: Janela de correr sem persiana integrada, folhas travadas.

Tabela 24 - Cálculo da vazão de permeabilidade (Qp5)
Desc.:

v (m/s)

Q [m3/h]

Qa

2,94

79,83

Vazão de alimentação (Esquadria selada)

Q5

3,03

82,28

Vazão de ar (Esquadria sem filme)

2,45

Vazão de permeabilidade

Qp5 = Q5 - Qa

Fonte: Elaborado pelo autor

Observações
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Tabela 25 - Velocidades (m/s): medições do anemômetro (Determinação Qa; Q5).
v (m/s)

v (m/s)

Média
Constante Prandtl (0,8167)

3,78

3,62
3,65
3,65
3,69
3,6
3,69
3,51
3,6
3,53
3,51
3,61
2,94

3,82
3,85
3,66
3,67
3,74
3,55
3,71
3,54
3,81
Média
Constante Prandtl (0,8167)

3,71
3,03

Fonte: Elaborado pelo autor.

Tabela 26 - Classificação da permeabilidade ao ar
Q [m3/h]

Descrição
Vazão de alimentação

79,83

Vazão de ar

82,28

Vazão de permeabilidade

2,45
Classificação obtida

Vazão por
comprimento de
juntas abertas
[m3/h x m]

Vazão por área do
vão [m3/h x m2]

= 5,91 m

= 1,49 m

0,41

1,64

Superior

Superior

Classificação final (NBR 10821:2017)

SUPERIOR

Fonte: Elaborado pelo autor

Tabela 27 - Correlação de permeabilidade x Desempenho acústico
Qp5 [m3/h]

Rw [dB]

2,45

24

Janela de correr sem persiana integrada.

SUP

B

Classificação final (NBR 10821:2017)

Fonte: Elaborado pelo autor

2

Obs.:
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Figura 52 – Desempenho acústico da janela de correr sem persiana

Fonte: Acervo do autor

Figura 53 - Janela de correr sem persiana integrada

Fonte: acervo do autor
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Ensaio 10:
Tabela 28 - Cálculo da vazão de permeabilidade (Qp6)
Desc.:

v (m/s)

Q [m3/h]

Qa

2,94

79,83

Vazão de alimentação (Esquadria selada)

Q6

3,32

90,15

Vazão de ar (Guarnição EPDM da folha esquerda
reduzida em 80 mm)

10,32

Vazão de permeabilidade

Qp6 = Q6 - Qa

Observações

Fonte: Elaborado pelo autor
Tabela 29 - Velocidades (m/s): medições do anemômetro (Determinação Q6).
v (m/s)
4,03
4,12
4,1
4,1
4,04
4,05
4,02
4,03
4,05
4,08
Média
Constante Prandtl (0,8167)

4,06
3,32

Fonte: Elaborado pelo autor
Tabela 30 - Classificação da permeabilidade ao ar
Q [m3/h]

Descrição
Vazão de alimentação

79,83

Vazão de ar

90,15

Vazão de permeabilidade

10,32
Classificação obtida

Classificação final (NBR 10821:2017)

Fonte: Elaborado pelo autor

Vazão por
comprimento de
juntas abertas
[m3/h x m]

= 5,91 m

Vazão por área do
vão [m3/h x m2]

= 1,49 m

2

1,74

6,92

Intermediário

Intermediário

INTERMEDIÁRIO

106

Figura 54 - Desempenho acústico janela de correr sem persiana (Guarnição EPDM da
folha esquerda reduzida em 80 mm)

Fonte: Elaborado pelo autor

Tabela 31 - Correlação de permeabilidade x Desempenho acústico (Guarnição EPDM da
folha esquerda reduzida em 80 mm)
Qp6 [m3/h]

Rw [dB]

Obs.:

10,32

23

Janela de correr sem persiana integrada (Guarnição
EPDM da folha esquerda reduzida em 80 mm).

INT

C

Classificação final (NBR 10821:2017)

Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 55 - Redução da guarnição de EPDM em 80 mm

Fonte: Elaborado pelo autor

Ensaio 11:

Tabela 32 - Cálculo da vazão de permeabilidade (Qp7)
Desc.:

v (m/s)

Q [m3/h]

Qa

2,94

79,83

Vazão de alimentação (Esquadria selada)

Q7

4,19

113,77

Vazão de ar (Guarnição EPDM da folha esquerda
reduzida em 80 mm/ Retirada a escova do montante
central de ambos os lados).

Qp7 = Q7 - Qa

33,94

Vazão de permeabilidade

Fonte: Elaborado pelo autor

Observações
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Tabela 33 - Velocidades (m/s): medições do anemômetro (Determinação Q7).
v (m/s)
5,21
5,1
5,08
5,06
5,19
5,20
5,21
5,13
5,11
5,04
Média
Constante Prandtl (0,8167)

5,13
4,19

Fonte: Elaborado pelo autor

Tabela 34 - Classificação da permeabilidade ao ar
Q [m3/h]

Descrição
Vazão de alimentação

79,83

Vazão de ar

90,15

Vazão de permeabilidade

33,94
Classificação obtida

Classificação final (NBR 10821:2017)

Fonte: Elaborado pelo autor

Vazão por
comprimento de
juntas abertas
[m3/h x m]

= 5,91 m

Vazão por área do
vão [m3/h x m2]

= 1,49 m

2

5,74

22,78

Intermediário

Intermediário

INTERMEDIÁRIO
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Figura 56 – Desempenho acústico (Guarnição EPDM da folha esquerda reduzida em 80 mm/
Retirada a escova do montante central de ambos os lados)

Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 57 - Escova retirada do montante central

Fonte: Acervo do autor
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Tabela 35 - Correlação de permeabilidade x Desempenho acústico (Guarnição
EPDM da folha esquerda reduzida em 80 mm/ Retirada a escova do
montante central de ambos os lados.)
Qp7 [m3/h]

Rw [dB]

Obs.:

33,94

22

Guarnição EPDM da folha esquerda reduzida em 80
mm/ Retirada a escova do montante central de
ambos os lados.

INT

C

Classificação final (NBR 10821:2017)

Fonte: Elaborado pelo autor

Ensaio 12:

Tabela 36 – Cálculo da vazão de permeabilidade (Qp8)
Desc.:

v (m/s)

Q [m3/h]

Qa

2,94

79,83

Vazão de alimentação (Esquadria selada)

Q8

5,18

140,66

Vazão de ar (Guarnição EPDM da folha esquerda reduzida
em 80 mm/ Retirada a escova do montante central de
ambos os lados/ Retirada escova da folha esquerda).

Qp8 = Q8 - Qa

60,82

Vazão de permeabilidade

Observações

Fonte: Elaborado pelo autor

Tabela 37 - Classificação da permeabilidade ao ar
Q [m3/h]

Descrição
Vazão de alimentação

79,83

Vazão de ar

140,66

Vazão de permeabilidade

60,82
Classificação obtida

Classificação final (NBR 10821:2017)

Fonte: Elaborado pelo autor

Vazão por
comprimento de
juntas abertas
[m3/h x m]

= 5,91 m

Vazão por área do
vão [m3/h x m2]

= 1,49 m

2

10,29

40,82

Intermediário

Intermediário

INTERMEDIÁRIO
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Tabela 38 - Velocidades (m/s): medições do anemômetro (Determinação Q8).
v (m/s)
6,34
6,36
6,36
6,41
6,27
6,21
6,32
6,33
6,32
6,47
Média
Constante Prandtl (0,8167)

6,34
5,18

Fonte: Elaborado pelo autor

Tabela 39 - Correlação de permeabilidade x Desempenho acústico (Guarnição
EPDM da folha esquerda reduzida em 80 mm/ Retirada a escova do
montante central de ambos os lados/ Retirada escova da folha
esquerda).
Qp8 [m3/h]

Rw [dB]

Obs.:

60,82

20

Vazão de ar (Guarnição EPDM da folha esquerda
reduzida em 80 mm/ Retirada a escova do montante
central de ambos os lados/ Retirada escova da folha
esquerda).

INT

C

Classificação final (NBR 10821:2017)

Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 58 - Escova do montante lateral esquerdo removida

Fonte: Acervo do autor

Figura 59 – Desempenho acústico (remoção da escova no montante lateral)

Fonte: Elaborado pelo autor
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Ensaio 13:
Tabela 40 - Cálculo da vazão de permeabilidade (Qp9)
Desc.:

v (m/s)

Q [m3/h]

Qa

2,94

79,83

Vazão de alimentação (Esquadria selada)

285,66

Vazão de ar (Guarnição EPDM da folha esquerda
reduzida em 80 mm/ Retirada a escova do montante
central de ambos os lados/ Retirada escova da folha
esquerda/ Retirada vedação extra do montante
central e da travessa superior da folha esquerda).

205,83

Vazão de permeabilidade

Q9

10,52

Qp9 = Q9 - Qa

Observações

Fonte: Elaborado pelo autor
Tabela 41 - Classificação da permeabilidade ao ar
Q [m3/h]

Descrição
Vazão de alimentação

79,83

Vazão de ar

285,66

Vazão de permeabilidade

205,83

Vazão por
comprimento de
juntas abertas
[m3/h x m]

Classificação obtida

Vazão por área do
vão [m3/h x m2]

= 5,91 m

= 1,49 m

34,83

138,14

Mínimo

Mínimo

Classificação final (NBR 10821:2017)

MÍNIMO

Fonte: Elaborado pelo autor
Tabela 42 - Velocidades (m/s): medições do anemômetro (Determinação Q9).
v (m/s)
12,91
12,9
12,74
12,82
13,03
12,89
12,83
12,9
12,98
12,88
Média
Constante Prandtl (0,8167)

Fonte: Elaborado pelo autor

2

12,89
10,52
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Tabela 43 - Correlação de permeabilidade x Desempenho acústico (Guarnição EPDM da folha
esquerda reduzida em 80 mm/ Retirada a escova do montante central de ambos
os lados/ Retirada escova da folha esquerda/ Retirada vedação extra do
montante central e da travessa superior da folha esquerda).
Qp9 [m3/h]

Rw [dB]

Obs.:

205,83

18

Vazão de ar (Guarnição EPDM da folha
esquerda reduzida em 80 mm/ Retirada a
escova do montante central de ambos os lados/
Retirada escova da folha esquerda/ Retirada
vedação extra do montante central e da travessa
superior da folha esquerda).

INT

D

Classificação final (NBR 10821:2017)

Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 60 – Desempenho acústico (Guarnição EPDM da folha esquerda reduzida em 80 mm/
Retirada a escova do montante central de ambos os lados/ Retirada escova da
folha esquerda/ Retirada vedação extra do montante central e da travessa
superior da folha esquerda)

Fonte: Elaborado pelo autor

