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Resumo. Em geral, o ruído de impacto em pisos gera incômodo em usuários de edifícios 

verticais, principalmente em ambientes residenciais. Sob esta ótica, vários países estão 

atentos ao problema, inclusive o Brasil. Nesta pesquisa, foi realizado um levantamento das 

normas e critérios usados para classificar as condições de adequação acústica de edificações, 

o que fundamentou a comparação entre os estabelecidos na norma ABNT NBR 15575-3:2013 

e os recomendados para outros países, através dos resultados de ensaios experimentais 

efetuados em pisos de edificações residenciais de múltiplos pavimentos. Constatou-se que os 

limites adotados pela ABNT NBR 15575-3:2013 estão superiores aos praticados nos demais 

países. 

 

Palavras-Chave: Acústica de Edificações, Desempenho acústico, Ruído de impacto de pisos, 

Critérios, Normas, NBR 15575-3:2013. 

  

mailto:sergio.angulo@poli.usp.br


Uma análise de critérios de desempenho acústico para sistemas de piso em edificações 

SIMMEC/EMMCOMP 2014 

XI Simpósio de Mecânica Computacional  e II Encontro Mineiro de Modelagem Computacional 

ABMEC, Juiz de Fora, MG, 28-30 de maio de 2014 

1  INTRODUÇÃO 

As mudanças na estrutura das cidades e o consequente aumento da densidade 

demográfica levaram à otimização e aproveitamento do espaço urbano, com a verticalização 

das estruturas edificadas, impulsionando assim o desenvolvimento de novas tecnologias na 

construção civil. Com esta evolução, a busca por técnicas construtivas e materiais que 

proporcionassem maior agilidade no tempo da construção associada a custos menos onerosos, 

se tornou inevitável. Esses fatores, muitas vezes refletem no desempenho e na qualidade 

acústica das edificações. 

O desempenho acústico em edificações está claramente relacionado ao incômodo gerado 

pelo ruído, o qual pode ser avaliado por índices estabelecidos em normas e regulamentações, 

bem como através de análise objetiva e subjetiva efetuada junto aos usuários das edificações. 

Tradicionalmente no Brasil, têm sido usual desconsiderar a adequação acústica de 

edificações, a qual é, em geral, negligenciada desde o projeto arquitetônico, o que leva os 

usuários a efetuar intervenções posteriores que, na maioria das vezes, são difíceis e 

dispendiosas ou até impossíveis.  

O  ruído, no caso de edificações, pode ser gerado por diversas fontes como as aéreas e/ou 

as estruturais. O som gerado por uma conversa, instrumentos musicais, equipamentos ou 

tráfego urbano são exemplos de fontes de ruído aéreo. Já o impacto em pisos e o ruído 

hidráulico são exemplos de ruído estrutural. Este, portanto, é gerado por vibrações devido a 

impactos e/ou excitações dinâmicas (periódicas) de diversas naturezas, em componentes da 

edificação - pisos, paredes, coberturas, entre outros. As superfícies das edificações funcionam 

como amplificadores dos sons gerados por vibração (Metha et al., 1999). 

Existem várias fontes de ruído de impacto em pisos, como pisadas, crianças brincando, 

quedas de objetos, móveis sendo arrastados, vibrações de máquinas, tais como de lavar roupa 

ou até, ventiladores. Algumas destas fontes de impacto geram impulsos devido à queda de 

massa, e outras geram sinais contínuos (Hopkins, 2007). 

O ruído aéreo e o ruído de impacto podem ser avaliados através de ensaios experimentais, 

utilizando metodologias em conformidade com as normas ISO 140-4: 1998 e ISO 140-7: 

1998, respectivamente, bem como a ISO 354: 2003, para avaliar absorção sonora em 

ambiente reverberante. Os índices estabelecidos para classificar o desempenho de edificações 

quanto ao isolamento de ruído áereo são definidos como o Índice de Redução Sonora 

Ponderado (R'w) e a Classe de Transmissão Sonora (CTS), comumente utilizados para 

classificar o desempenho de sistemas ensaiados em laboratório, bem como a Diferença de 

Nível Padronizada Ponderada (DnT,w). Para o isolamento de ruído de impacto, os índices são o 

Nível de Pressão Sonora Ponderado de Impacto (L'nT,w) e a Classe de Isolamento de Impacto 

(CII). Os valores dos índices ponderados são calculados de acordo com as normas ISO 717-1: 

1996, ISO 717-2: 1996 e ASTM E 989: 1989. 

Outro aspecto que deve ser levado em consideração para a verificação de desempenho é a 

característica da fonte. Para isso, usam-se os Termos de Adaptação de Espectro C ou Ctr, que 

ajustam o Índice Ponderado para o espectro de frequência do tipo de ruído aéreo que o 

elemento em análise deverá isolar, bem como o CI, com o objetivo de corrigir as variações no 

tipo de impacto. 

Para a determinação dos índices apresentados, é importante consideramos o Tempo de 

Reverberação (T60), que determina o comportamento do som em um ambiente através da 

caracterização de suas superfícies quanto à absorção sonora e de seu volume. 
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2  OBJETIVO 

O objetivo deste artigo é avaliar os índices estabelecidos pela norma de desempenho de 

edificações no Brasil, a ABNT NBR 15575-3: 2013, apresentando um estudo de caso através 

do ensaio de duas tipologias de pisos, e comparando os critérios de classificação estabelecidos 

pela norma brasileira e pelas principais regulamentações internacionais, como da "Federal 

Housing Administration" - FHA do "United States Departament Of Housing and Urban 

Development" - HUD (Berendt, 1967) , o "Building Code of Australia" - BCA, o "National 

Building Code of Canada - NBCC, o "Institute of Building Control" - IBC dos países 

europeus, e o "Housing Loan Corporation" do Japão. (Nader Elhajj, 2002).  

3  MÉTODO 

Os ensaios foram realizados conforme as recomendações das normas ISO 140-7: 1998 

"Field measurements of impact sound insulation of floors", ISO 140-4:1998 Field 

measurements of airborne sound insulation between rooms, ISO 717-1: 1996 "Rating of 

sound insulation in buildings and of buildings elements airborn sound insulation", ISO 717-2: 

1996 "Rating of sound insulation in buildings and of buildings elements impact sound 

insulation", ISO 354: 2003 "Measurement of sound absorption in a reverberation room" e 

ASTM E 989: 1989 "Standard Classification for Determination of Impact Insulation Class - 

IIC". 

3.1 Objetos de estudo 

Os ensaios experimentais utilizados neste trabalho referem-se à avaliação do desempenho 

de pisos em duas edificações residenciais, sendo uma de padrão popular e outra de alto padrão, 

cujos sistemas construtivos são compostos por materiais usualmente utilizados na construção 

civil nacional. Os ensaios foram realizados entre dois pavimentos, sendo em ambas situações, 

quarto sobre quarto. 

Na Tabela 1, estão descritas as características dos sistemas construtivos de cada 

edificação¸ bem como as características dos cômodos ensaiados. 

  



Uma análise de critérios de desempenho acústico para sistemas de piso em edificações 

SIMMEC/EMMCOMP 2014 

XI Simpósio de Mecânica Computacional  e II Encontro Mineiro de Modelagem Computacional 

ABMEC, Juiz de Fora, MG, 28-30 de maio de 2014 

Tabela 1. Características dos sistemas construtivos e cômodos ensaiados 

 
Constituição 

do piso 

Espessura 

total 

Área de 

piso 

Volume 

do 

ambiente 

receptor 

Área de 

superfícies 

do 

ambiente 

receptor 

Pé direito 

do 

ambiente 

receptor 

Edificação 1 

(padrão 

popular) 

Laje maciça 

convencional 

de concreto 

12 cm, sem 

contrapiso 
8,5 m² 23 m³ 45 m² 2,7 m 

Edificação 2 

(alto padrão) 

Laje maciça 

convencional 

de concreto 

8 cm, com 

contrapiso 
11,66 m² 35 m³ 64,4 m² 3 m 

3.2 Equipamentos 

Os equipamentos utilizados na realização das medições foram: 

 Medidor de Nível de Pressão Sonora do fabricante 01dB-Stell, modelo SOLO MV1 e 

número de série 11556; 

 Medidor de Nivel de Pressão Sonora do fabricante 01dB-Stell, modelo SOLO MV1 e 

número de série 10034; 

Esses equipamentos são classificados como do tipo 1, conforme padrões estabelecidos 

pelas normas IEC 651, IEC 804, IEC 61672-1, IEC 1260, ANSI S1.11.  

Também foram utilizados: 

 Calibrador de Nível de Pressão Sonora do fabricante B&K, modelo 4231 e número 

de série 2725120, classificado como do tipo 1, conforme padrões estabelecidos pela  

norma IEC 60942, com precisão de ±0,3dB e com variação de ±2% na frequência de 

emissão de 1KHz; 

 Termo-Higrômetro do fabricante Minipa, modelo MT-242 e número de série MT-

2420023015. 

 Máquina de Impacto Padrão do fabricante Norsonic, modelo Nor277 e número de 

série 2775688, e atende às especificações estabelecidas pela ISO 140-7. 

 Caixa Acústica do fabricante Staner, modelo PS 100 GRA 38D e número de série 

003846-z; 

 CD Player do fabricante Sony, modelo DVP NS 708 HP e número de série 1492004.  

Na realização dos ensaios, os equipamentos possuíam os certificados de calibração com 

prazos de validade em vigor. 

3.3 Medições 

As medições dos níveis de pressão sonora do ruído foram realizadas utilizando filtros de 

terças de oitava e,  para cada frequência, foi determinado o tempo de um minuto para a leitura 

dos níveis sonoros.  

Para o ensaio de ruído de impacto de piso, em ambos os casos, a máquina geradora de 

ruído de impacto padrão foi posicionada em 4 diferentes pontos distribuídos no piso do 
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pavimento superior (ambiente emissor) conforme as diretrizes da norma ISO 140-7: 1998. As 

medições do nível de ruído de impacto foram efetuadas, para cada posição da máquina, em 5 

posições do equipamento de medição no ambiente imediatamente inferior ao piso ensaiado 

(ambiente receptor), num total de 20 registros. O equipamento de medição foi instalado em 

tripé a 1,2 metros do piso, a uma distância mínima entre posições de 0,7 metros e, entre 

paredes e microfones, de 0,5 metros.  

As medições da perda por transmissão do piso têm a finalidade de quantificar a 

interferência do ruído aéreo nos ensaios de ruído de impacto, já que foram realizados in situ e 

não em um laboratório. Estas medições foram realizadas segundo a norma 140-4: 1998, com 

uma fonte geradora de ruído rosa (caixa acústica) posicionada em 2 pontos no cômodo do 

pavimento superior (ambiente emissor). O ruído foi registrado por equipamentos de medição 

simultaneamente posicionados em ambos os pavimentos. Para cada posição de fonte, o 

equipamento de medição foi posicionado em 5 pontos no pavimento superior e inferior, 

totalizando 20 medições.  

Além destas, foram feitas medições de ruído residual (de fundo) nas mesmas 5 posições 

de medição, e com 1 registro por posição do microfone, para que, caso necessário, fossem 

efetuadas as devidas correções nos níveis de ruído medidos no ambiente receptor. 

Para níveis de pressão sonora medidos de impacto e de perda por transmissão, foram 

realizadas medições do Tempo de Reverberação segundo a norma ISO 354: 2003, a fim 

quantificar a influência do ruído reverberante no ambiente receptor, também nas 5 posições de 

medição, com 3 registros por posição do microfone, totalizando 15 registros. Foi usado o 

estouro de balões como método de ruído impulsivo.  

3.4 Critérios: Norma Brasileira de Desempenho e Regulamentações 

Internacionais 

A norma brasileira ABNT NBR 15575-3: 2013 envolve vários requisitos que uma 

edificação deve atender às exigências dos usuários em termos de habitabilidade e uso, 

considerando desde o desempenho térmico e de iluminação até o desempenho acústico. 

Diferentemente da maioria dos outros documentos internacionais similares analisados, 

que apresentam um valor para um único nível de desempenho, esta norma apresenta critérios 

para três níveis de desempenho, sendo M – para nível mínimo; I – para nível intermediário e S 

– para nível superior. As Tabela 2 e 3 apresentam os critérios para isolamento de ruído de 

impacto (L'nT,w) e aéreo (DnT,w) em sistemas de pisos para as partições entre unidades 

residenciais, considerados na parte 3, item 12, da referida norma. 
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Tabela 2. Valores de referência de        recomendados pela norma brasileira NBR 15575-3:2013 

Elemento L'nT,w 
Nível de 

desempenho 

Sistema de piso separando unidades 

habitacionais autônomas posicionadas em 

pavimentos distintos 

66 a 80dB M 

56 a 65dB I 

≤ 55dB S 

Sistema de piso de áreas de uso coletivo, para 

atividades de lazer e esportivas, tais como 

home theater, salas de ginástica, salão de 

festas, salão de jogos, banheiros e vestiários 

coletivos, cozinhas e lavanderias coletivas, 

sobre unidades habitacionais autônomas 

51 a 55dB M 

46 a 50 dB I 

≤ 45dB S 

 

Tabela 3. Valores de referência de       recomendados pela norma brasileira NBR 15575-3:2013 

Elemento DnT,w 
Nível de 

desempenho 

Sistema de piso separando unidades 

habitacionais autônomas de áreas em que 

um dos recintos seja dormitório 

45 a 49dB M 

50 a 54dB I 

≥ 55dB S 

Sistema de piso separando unidades 

habitacionais autônomas de áreas comuns de 

trânsito eventual, tais como corredores e 

escadarias nos pavimentos, bem como em 

pavimentos distintos 

40 a 44dB M 

45 a 49dB I 

≥ 50dB S 

Sistema de piso separando unidades 

habitacionais autônomas de áreas comuns de 

uso coletivo, para atividades de lazer e 

esportivas, tais como home theater, salas de 

ginástica, salão de festas, salão de jogos, 

banheiros e vestiários coletivos, cozinhas e 

lavanderias coletivas 

45 a 49dB M 

50 a 54dB I 

≥ 55dB S 

 

 A seguir, nas Tabelas 4 a 8 são apresentados os critérios estabelecidos por algumas 

regulamentações internacionais para isolamento de ruído de impacto e aéreo em sistemas de 

piso. 
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Tabela 4. Valores de referência de        e       recomendados pela FHA (HUD) dos Estados Unidos 

(adaptado de BERENDT, 1967) 

Posição relativa das 

unidades 

Grad. 1 Grad. 2 Grad. 3 

                                       

Quarto sobre quarto ≤ 55dB ≥ 55dB 
56 a 

58dB 
≥ 58dB 

59 a 

62dB 
≥ 62dB 

Sala de estar sobre 

quarto 
≤ 50dB ≥ 53dB 

51 a 

53dB 
≥ 56dB 

54 a 

57dB 
≥ 60dB 

Sala íntima sobre 

quarto 
≤ 45dB - 

46 a 

48dB 
- 

49 a 

52dB 
- 

Cozinha sobre quarto ≤ 45dB ≥ 52dB 
46 a 

48dB 
≥ 55dB 

49 a 

52dB 
≥ 58dB 

Banheiro sobre 

quarto 
- ≥ 51dB - ≥ 54dB - ≥ 58dB 

Corredor sobre 

quarto 
≤ 45dB ≥ 55dB 

46 a 

48dB 
≥ 58dB 

49 a 

52dB 
≥ 62dB 

onde,  

Graduação I - recomendado para edificações localizadas em áreas residenciais 

urbanas silenciosas, com ruído residual (de fundo) noturno no exterior da 

edificação entre 35dB(A) e 40dB(A) ou superior. Recomenda-se, também, a 

utilização desse critério em edifícios de apartamentos onde se deseja o máximo de 

isolação sonora, independentemente da localização da edificação. 

Graduação II - recomendado para edificações localizadas em áreas residenciais 

urbanas medianamente silenciosas, com ruído residual (de fundo) noturno no 

exterior da edificação entre 40dB(A) e 45dB(A).  

Graduação III - recomendado para edificações localizadas em áreas com 

elevado ruído residual (de fundo) noturno no exterior da edificação, acima de 

55dB(A), e é considerada a menor isolação admissível entre ambientes de 

diferentes unidades de uma edificação. 
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Tabela 5. Valores de referência de        e       recomendados pela BCA da Austrália 

(adaptado de NADER ELHAJJ, 2002) 

Elemento              

Pisos (entre unidades 

ou entre a unidade e 

área comum) 

Classe de Edificação 2 

≤ 60dB onde o ambiente 

é superior a outro de uso 

semelhante e não inferior 

a um quarto 

≥ 50dB 

Pisos (entre unidades 

ou entre a unidade e 

área comum) 

Classe de Edificação 3 

≤ 65dB onde o ambiente 

é superior a outro de uso 

semelhante e não inferior 

a um quarto 

≥ 50dB 

onde,  

Classe de Edificação 2- edifícios que contenham 2 ou mais unidades 

habitacionais (ex: apartamentos, flats). 

Classe de Edificação 3- edifícios residenciais para um número de pessoas 

com uma casa grande escala de embarque, como casa de hóspedes, pousada, 

área residencial de um hotel, motel, escola, etc. 

 

Para comparação entre os demais critérios e os resultados dos ensaios, foi considerado o 

estabelecido pela Classe de Edificação 2 para a Austrália, sendo edifícios com 2 ou mais 

unidades habitacionais. 

Tabela 6. Valores de referência de        e        recomendados pela NBCC do Canadá 

(adaptado de NADER ELHAJJ, 2002) 

Elemento              

Sistema de piso  ≤ 55dB ≥ 45dB 
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Tabela 7. Valores de referência de        e       recomendados pelo IBC em diversos países europeus 

(adaptado de NADER ELHAJJ, 2002) 

Países 

Isolamento de ruído de impacto 

em pisos 

Isolamento de ruído aéreo em 

pisos 

Índice 

Nível de ruído 

transmitido entre 

pisos de 

separação 

Índice 

Nível de ruído 

transmitido entre 

pisos de 

separação 

Áustria        ≤ 48dB       ≥ 50dB 

Bélgica       ≤ 56dB       ≥ 47dB 

Dinamarca        ≤ 58dB       ≥ 47dB 

Inglaterra           
  ≤ 62dB           

  ≥ 45dB 

Finlândia       ≤ 53dB       ≥ 50dB 

França       ≤ 58dB         
  ≥ 53dB 

Alemanha       ≤ 53dB       ≥ 49dB 

Irlanda        ≤ 65dB       ≥ 48dB 

Holanda       ≤ 59dB       ≥ 53dB 

Noruega       ≤ 53dB       ≥ 53dB 

Polônia       ≤ 58dB       ≥ 53dB 

Suécia 

(classe C-

mínima) 

     
            

  
≤ 58dB 

     
           

≥ 47dB 

Suécia 

(classe A-

parâmetro 

de qualidade 

opcional 

     
            

  
≤ 50dB 

     
           

≥ 55dB 

* Termo de Adaptação de Espectro 
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Tabela 8. Valores de referência de         recomendados pela HLC do Japão 

(adaptado de NADER ELHAJJ, 2002) 

Elemento        

Separação entre 

pisos de edifícios 

de apartamentos 

para aluguel 

≤ 65dB 

Separação entre 

pisos de edifícios 

de apartamentos 

para venda 

≤ 60dB 

OBS: Os valores para       não são 

apresentados por NADER ELHAJJ (2002) 

No caso do Japão, para comparação entre os demais critérios e os resultados dos ensaios, 

foi considerado o estabelecido no caso de apartamentos para venda. 

Alguns países adotam o parâmetro Índice de Redução Sonora Ponderado (R'w) para 

mesurar o desempenho de isolamento de ruído aéreo como é o caso da Austrália, Áustria, 

Bélgica, Dinamarca, Finlândia, Alemanha, Noruega e Suécia. Outros utilizam o índice Classe 

de Transmissão Sonora (CTS), cujo valor é considerado semelhante ao R'w, como é o caso do 

Canadá e dos EUA. Para efeito de comparação do critério DnT,w com estes países, foi 

considerado o  R'w (ou CTS) - 5dB, uma vez que a presença do ruído de flanco em campo 

diminui o desempenho da laje. 

O índice para caracterizar o desempenho de isolamento de impacto apresentado pelas 

regulamentações dos EUA, Austrália e Canadá, é a Classe de Isolamento de Impacto (CII) e 

foi adaptado para o Nível de Pressão Sonora Ponderado de Impacto (       ) como parâmetro 

de comparação à norma brasileira e as demais que utilizam este mesmo índice. 

4  ANÁLISE DE RESULTADOS 

Conforme mencionado, os ensaios foram realizados em situação de quarto sobre quarto. 

Embora a FHA tenha um critério específico para esta situação, apresentado na Tabela 4, a 

ABNT NBR 15575-3: 2013 e demais regulamentações não diferenciam a condição de uso no 

interior da edificação, apresentando um critério único para todas as situações de ocupação.  

Os resultados dos sistemas de piso ensaiados estão discriminados nas Fig. 1 e 2, a seguir, 

juntamente com as classificações segundo a ABNT NBR 15575-3: 2013 e as regulamentações 

internacionais analisadas. 
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Figura 1. Comparação entre os critérios brasileiros de desempenho acústico para isolamento de ruído de 

impacto de piso de alguns países e os resultados dos ensaios. 
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Critérios para Isolamento de Ruído Aéreo de Piso (DnT,w) 

DnT,w (Países) 

Critério Brasileiro Mínimo 

Critério Brasileiro Superior 

Ensaio 1 (Ed. padrão popular) DnT,w  

Ensaio 1 (Ed. padrão popular) DnT,w + Ctr 

* 
Ensaio 1 (Ed. padrão popular) DnT,w + C 

** 
Ensaio 2 (Ed. alto padrão) DnT,w  

Ensaio 2 (Ed. alto padrão) DnT,w + Ctr * 

Ensaio 2 (Ed. alto padrão) DnT,w + C ** 

* A norma prasileira não estabelece 

limites para DnT,w + Ctr, embora estes 

tenham sido calculados para os dois 

ensaios como base de comparação ao 

critério estabelecido na Inglaterra 

 

** A norma prasileira não estabelece 

limites para DnT,w + C, embora estes 

tenham sido calculados para os dois 

ensaios como base de comparação ao 

critério estabelecido na França 
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Figura 2. Comparação entre os critérios brasileiros de desempenho acústico para isolamento de ruído 

aéreo de piso de alguns países e os resultados dos ensaios. 

5  CONCLUSÕES 

Através dos resultados obtidos nos ensaios experimentais, foi possível avaliar os critérios 

estabelecidos pela norma brasileira e compará-los às demais regulamentações internacionais. 

Quanto ao desempenho acústico para isolamento de impacto de pisos, pela Fig. 1 

verifica-se que, para o sistema construtivo da edificação de alto padrão, o valor de 85dB 

encontrado para o        não está dentro dos limites estabelecidos pela ABNT NBR 15575-3: 

2013 e, também, não seria aceito em nenhum dos países apresentados no gráfico. Os que 

apresentam os termos de adaptação de espectro CI, como complemento ao critério, se 

mostram ainda mais exigentes, visto que estes termos tem valores nulos ou negativos. Para 

estes casos, como o da Inglaterra e Suécia, foi calculado o            para esse ensaio e 

encontrado o valor de 81dB, muito acima dos valores recomendados para estes dois países. 

Já a edificação de padrão popular, apresentou um valor de 74dB para o        e 73dB 

para o           , mesmo sem nenhum sistema de atenuação de ruído de impacto de piso, 

estando dentro dos limites estabelecidos pela norma brasileira, mas ainda muito acima dos 

recomendados nos demais países.  

Quanto ao desempenho acústico para isolamento de ruído aéreo de pisos, pode-se 

observar, pela Fig. 2, que os resultados obtidos nos ensaios estão dentro dos limites 
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Critérios para Isolamento de Ruído de Impacto de Piso (L'nT,w) 

 

L'nTw (Países) 

Critério Brasileiro Mínimo 

Critério Brasileiro Superior 

Ensaio 1 (Ed. padrão popular) L'nT,w 

Ensaio 1 (Ed. padrão popular) L'nT,w + CI * 

Ensaio 2 (Ed. alto padrão) L'nT,w 

Ensaio 2 (Ed. alto padrão) L'nT,w + CI * 

* A norma prasileira não 

estabelece limites para L'nT,w 

+ CI, embora estes tenham sido 

calculados para os dois ensaios 

como base de comparação ao 

critério estabelecido na 

Inglaterra e Suécia 
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estabelecidos pelos critérios mínimo e superior brasileiros, e acima dos valores mínimos 

recomendados pela maioria dos países.  

Através desta comparação, pode-se observar pelas Figuras 1 e 2, que os critérios mínimos 

estabelecidos pela norma brasileira estão acima dos adotados nos demais países, 

principalmente quanto ao isolamento de ruído de impacto de piso  
      . Enquanto alguns países como França, Austrália, Japão e Irlanda são menos restritivos 

que os demais e adotam valores de 58, 60 e 65dB respectivamente para o       , ainda sim 

são bem superiores aos 80dB estabelecidos como mínimos pela norma brasileira. 

Embora sejam adotados variados sistemas construtivos em outros países, a percepção 

auditiva e a referência do receptor são as mesmas. Sendo assim, considera-se válida a 

comparação entre os limites dos critérios adotados por esses países. No contexto do sistema 

construtivo adotado no Brasil, como exemplo as lajes maciças de 10 a 12cm de espessura 

geram ruído nos limites mínimos. Para que sejam alcançados desempenhos superiores, como 

os praticados nesses países, é recomendado o uso de materiais resilientes, como a lã de vidro, 

entre a laje estrutural e o contrapiso. Os exemplos descritos a seguir na Tabela 9, apresentados 

por Ferraz (2008), ilustram diversas situações onde uma laje maciça de concreto com 10cm de 

espessura sob contrapiso de concreto de 5cm de espessura atende à norma brasileira com 

algumas composições de pisos flutuantes. 

Tabela 9. Resultados das medições de diferentes configurações de pisos flutuantes 

Composições de pisos flutuantes        

Laje + polietileno esp. 10mm + argamassa esp. 

40mm + porcelanato esp. 9mm 
54dB 

Laje + Lã de vidro esp. 15mm + argamassa esp. 

9mm + porcelanato esp. 9mm 
 44dB 

Laje + 2 Lãs de vidro esp. 50mm + 2 polietilenos 

esp. 10mm + argamassa esp. 40mm + porcelanato 

esp. 9mm 

 36dB 

 

Os resultados das medições e a comparação destes com os critérios estabelecidos em 

vários países apresentados neste artigo, indicam a necessidade de maiores e mais 

aprofundadas avaliações. Recomenda-se, portanto, que sejam feitos estudos de percepção 

junto aos usuários das edificações para avaliar a necessidade de revisão da norma brasileira. 

Para um trabalho futuro, propõem-se um estudo através de simulação pelo método de 

Análise Estatística de Energia (SEA), comparando os modelos dos sistemas estruturais dos 

objetos em estudo aos resultados obtidos nas medições, bem como simulando outros modelos 

estruturais comumente adotados no Brasil, a fim de predizer seu desempenho em relação à 

norma brasileira e dos demais países, e enriquecendo ainda mais a base de dados para uma 

avaliação sobre a revisão da referida norma. 
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