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Conheça soluções que 
ajudam a amenizar o 
ruído em edificações

Por Graziela Silva

É nas fases de projeto e construção que se 
garante o conforto acústico de uma edificação. 
Porém, placas de drywall, esquadrias acústicas, 
portas reforçadas, dispositivos de vedação e pisos 
flutuantes podem ajudar a amenizar o problema

É consenso entre os especialistas da área: é nas fases de projeto e 
construção que se garante o conforto acústico de uma edificação. 
Mas quem vive em um imóvel e passa pela incômoda situação de 
lidar com o barulho excessivo pode recorrer a algumas soluções 
disponíveis no mercado que, se não dão cabo ao problema, 
pelo menos ajudam a reduzir o ruído a níveis aceitáveis. “Em 
muitos casos é possível melhorar a situação. Depende muito da 
estrutura do local, da forma como foi construído o prédio e até 
mesmo do tipo de ruído que está incomodando os moradores”, 
pontua Luis Carlos Gusson Jr, gerente comercial da Vibrasom.
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Para acertar na escolha – e não correr 
o risco de investir em produtos que não 
vão trazer o resultado esperado – vale 
contar com a ajuda de um profissional 
de acústica, que após analisar as fontes 
do problema, terá condições de indicar 
as soluções mais eficazes. É bom que o 
morador esteja ciente que os chamados 
ruídos de impacto, como o de móveis 
sendo arrastados, queda de objetos e 
passos no andar de cima, são de difícil 
solução em edificações já construídas. 
O problema é que as intervenções mais 
eficazes precisariam ser realizadas na laje 
entre os pavimentos ou no apartamento 
do vizinho.

A seguir, cinco soluções para deixar a 
casa ou o apartamento mais silencioso.

Reforço com placas de drywall em 
paredes e tetos pode ajudar a atenuar os 
ruídos aéreos internos, principalmente os 
provenientes dos apartamentos vizinhos. 
Nessa aplicação, é feita uma parede 
contígua à existente ou instala-se um 
forro junto ao teto, de forma a ampliar 
o isolamento. Uma das vantagens do 
material, ressalta Omair Zorzi, gerente 
Técnico da Knauf do Brasil, é ter como 
base o conceito massa-mola-massa (leia 
mais no quadro ‘É bom saber’). O sistema, 
afinal, é composto por uma estrutura de 
aço recoberta com duas chapas de gesso 
acartonado (massa). O miolo pode ser 
oco ou recheado com materiais isolantes 
– a mola seria o ar ou uma lã mineral.

Além do sistema tradicional, há no 
mercado placas de drywall perfuradas 
próprias para emprego como forros. A 
categoria de produtos, segundo o gerente 
da Knauf do Brasil, é mais indicada como 
solução de absorção acústica, pois age 
diminuindo o tempo de reverberação do 
som dentro do ambiente.

PLACAS DE 
DRYWALL

A execução de contra parede 
de drywall possui requisitos 
técnicos que devem ser 
seguidos para que o ganho 
acústico seja realmente 
significativo. É preciso evitar 
que haja ligação física entre 
a contra parede e a de 
alvenaria, gerando condução. 
Além disso, existem produtos 
que podem ser aplicados 
nas frestas para melhorar a 
vedação do sistema

- Omair Zorzi

“
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(Foto: Shutterstock / urfin)
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“A execução de contra parede de drywall possui requisitos 
técnicos que devem ser seguidos para que o ganho acústico seja 
realmente significativo. É preciso evitar que haja ligação física 
entre a contra parede e a de alvenaria, gerando condução. Além 
disso, existem produtos que podem ser aplicados nas frestas 
para melhorar a vedação do sistema”. Outro detalhe importante: 
a aplicação do drywall implica em perda de área útil no ambiente. 
Na vertical, por exemplo, são eliminados 5 cm de metro linear, 
informa Omair.

As esquadrias acústicas são eficientes para barrar o ruído 
externo do trânsito de carros, aviões, música alta e pessoas 
conversando na rua. O desempenho superior desses produtos 
em relação aos modelos tradicionais se dá em função dos perfis 
mais espessos, caixilhos estanques e sem frestas e uso de vidros 
especiais (monolíticos de alta espessura, insulados, laminados 
etc). O alumínio, por ter alto peso específico (massa), além de 
alta durabilidade, é material preferencial de fabricação, mas 
também é possível adquirir modelos em PVC e madeira. Em 
geral, as esquadrias são feitas sob encomenda, com projeto 
que leva em conta a intensidade e frequência do som na região 
e a distância da fonte de ruído e do local de recepção. Se há 
restrições no condomínio sobre mudanças na fachada, uma 
alternativa oferecida pelas empresas fabricantes são janelas e 
portas sobrepostas, aplicadas sobre a esquadria existente pelo 
lado interno.

ESQUADRIAS ACÚSTICAS
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“Já há janelas acústicas mais simples e mais baratas. Outra 
novidade são as janelas ventiladas: elas têm câmaras internas, 
que desempenham essa função”, adianta Edison Claro, diretor da 
Atenua Som. Um dos problemas das janelas acústicas é que ao 
barrar o ar, elas acabam interferindo na ventilação natural, o que 
pode acabar demandado sistemas de climatização artificial. “Por 
enquanto, só estamos trabalhando em projetos especiais, mas, 
em breve, os modelos ventilados devem estar disponíveis para o 
consumidor”, garante.

São portas em madeira maciça ou fabricadas seguindo o princípio 
da massa-mola (com folhas de madeira recheadas com materiais 
acústicos) e que recebem ainda vedação extra nos fechamentos 
e nas frestas. A indicação desses produtos é para barrar sons 
vindos do corredor do prédio, como o da movimentação de 
pessoas, ou ainda para barulhos internos ao apartamento. Dá 
para melhorar, por exemplo, o isolamento entre o escritório e 

PORTAS REFORÇADAS

a sala de TV. Segundo Edison Claro, diretor da Atenua Som, 
há modelos prontos, com medidas padronizadas, e outros 
feitos sob encomenda. “No geral, a capacidade de isolamento 
das portas é muito inferior à das paredes. Daí a validade do 
investimento nesses modelos”, justifica Luis Carlos, da Vibrasom. 
“A substituição, envolve também o batente, que deve ter boa 
vedação”, ressalta.

Existem três leis básicas que regem o 
isolamento acústico: a primeira lei é 
de massa, ou seja, o material deve ser 
pesado o suficiente para conter o ruído. 
A segunda é a lei da frequência, ou 
massa-mola(...). O princípio é a base de 
materiais do tipo sanduíche: a lógica é 
que ao passar de um meio para o outro a 
onda sonora perde energia. A terceira é a 
da frequência da ressonância, pela qual 
materiais são combinados de forma a 
evitar ressonância e vibrações

- Edison Claro

“
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Frestas nas portas e janelas são pontos de entrada de ar e, por 
isso, de ruídos externos. Há no mercado algumas alternativas 
simples e de custo acessível destinadas a barrar o som que 
entra por esses locais. Um exemplo são os chamados veda-
portas, aplicados entre a parte inferior e a soleira. Compostos 
geralmente por um perfil metálico e materiais como esponjas e 
escovas de vedação, os produtos são afixados na parte externa 
ou acoplados internamente, dependendo do tipo da porta 
(convencional, acústica, vidro, pivotante etc). Além de melhorar 
a condição acústica, evitam a passagem de insetos, água, poeira, 
luz e perdas no sistema de climatização artificial, garante André 
Affonso, da Prima Ferragens. Outros produtos destinados a 
melhorar a vedação são as esponjas e borrachas autoadesivas, 
cuja aplicação se dá em todo o perímetro do batente de portas 
e janelas.

DISPOSITIVOS DE VEDAÇÃO

(Foto: Shutterstock / riopatuca)
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“O termo é utilizado para definir pisos 
que não são pregados ou colados no 
contrapiso”, explica Átila Lemanski, 
gerente de Trade Marketing e Assistência 
Técnica da Eucafloor, fabricante de pisos 
laminados. A categoria é justamente a 
mais comum entre os pisos flutuantes. 
O sistema inclui painéis de madeira, 
acessórios como rodapés e encaixes, além 
de manta acústica de espessura variável, 
que é instalada sobre o contrapiso ou 
o piso existente. A aposta na solução 
traz os seguintes benefícios: qualidade 
acústica interna e isolamento do ruído 
entre pavimentos, proporcionado 
principalmente pela aplicação da 
manta. Se o problema são reclamações 
dos vizinhos do andar de baixo sobre o 
barulho produzido no seu apartamento, 
essa é uma solução que pode ajudar a 
apaziguar os conflitos.

PISOS FLUTUANTES

A instalação pode ocorrer sobre pisos 
existentes – à exceção de carpete de 
madeira, alerta Átila – e a execução 
costuma ser ágil. Os fabricantes ainda 
oferecem ampla variedade de padrões, 
facilitando a escolha pelo consumidor. 
Além dos modelos comuns, há produtos 
de desempenho superior, com mantas 
de alta densidade, chapas de madeira 
e revestimento em carpete ou piso 
vinílico. “São produtos mais utilizados 
em estúdios, mas já fizemos projetos 
residenciais, pois o cliente queria um 
conforto acústico maior. A vantagem 
é que ele isola o som que vem do 
pavimento de baixo”, afirma Luis Carlos, 
da Vibrasom.

(Foto: Shutterstock / Phovoir)
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(Foto: Shutterstock / sima)

É BOM SABER

Quando se fala em acústica, dois conceitos são 
referenciados constantemente: isolamento e absorção. 
Edison Claro, da Atenua Som, ressalta que é fundamental 
diferenciá-los. Ruídos externos e de contato exigem bom 
isolamento em paredes e lajes, sem contar os elementos 
da fachada, como as esquadrias. “Existem três leis básicas 
que regem o isolamento acústico: a primeira lei é de 
massa, ou seja, o material deve ser pesado o suficiente 
para conter o ruído. A segunda é a lei da frequência, ou 
massa-mola.” O princípio é a base de materiais do tipo 
sanduíche: a lógica é que ao passar de um meio para 
o outro a onda sonora perde energia. “A terceira é a 
da frequência da ressonância, pela qual materiais são 
combinados de forma a evitar ressonância e vibrações”, 
completa Edison. Já a absorção tem relação direta com a 
eliminação do eco e da reverberação do som dentro do 
ambiente, esclarece Luis Carlos Gusson Jr, da Vibrasom. 
“O controle da reverberação melhora a qualidade acústica 
interna”, ressalta o profissional.
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Projeto acústico 
de auditórios e 
empreendimentos 
culturais deve ter 
prioridade

Cada vez mais cresce a 
relevância da acústica nesses 
projetos e os teatros passam a 
ser desenhados para orquestras, 
atores e produtores – e não 
apenas para o público

Redação AECweb / e-Construmarket
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“A acústica está no topo das decisões de projeto dos espaços 
de escuta sensível ou edifícios sensoriais”, afirma José Augusto 
Nepomuceno, consultor da Acústica & Sonica. Entendidos como 
ambientes culturais esses projetos incluem museus, teatros, salas 
de ópera, cinemas, salas de música e estúdios de gravação. 

“O foco da discussão é que nos espaços de escuta sensível, como 
o próprio nome diz, a acústica deve governar as linhas mestras 
do projeto arquitetônico. Pegue alguns exemplos notáveis, em 
locais e com idades diferentes, todos terão a acústica orientando 
a arquitetura: Sala São Paulo, Berlin Philharmonie, Mc Dermott 
Symphony Center, Gran Teatro Nacional de Lima, Sala de 
Concertos de Stavanger, OperaEn de Copenhagen ou Suntory 
Hall em Tóquio”.

O papel da acústica deriva da atividade que ocorre em cada um 
dos ambientes de escuta sensível. “Nos cinemas a acústica é 
importante, mas tem pouco impacto na volumetria e geometria 
do local. Já nas áreas de leitura das bibliotecas e nos museus é 
um complemento na área do conforto, enquanto que os seus 
ambientes de escuta ou de áudio e vídeo são locais sensíveis 
acusticamente”, ensina.

Nos teatros, a acústica objetiva a percepção sensorial do local: 
máxima inteligibilidade da palavra, clareza musical, proximidade, 
envolvimento, tendo o silêncio como base. “Estes fatores 
estão diretamente relacionados ao que no Brasil é dificílimo de 
praticar: a geometria e a volumetria do espaço, o planejamento 
das instalações, e não exatamente os acabamentos. Trabalhamos 
em teatros e salas de música com as tensões da relação espaço-
tempo”, enfatiza, alertando que num cinema a acústica trata de 
‘matar’ a arquitetura para que o som do sistema amplificado seja 
controlado, sem as reflexões sonoras das paredes. “Esta mesma 
abordagem num teatro seria desastrosa”, diz.

A acústica está no topo das decisões de 
projeto dos espaços de escuta sensível ou 
edifícios sensoriais

- José Augusto Nepomuceno

“
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(Foto: Shutterstock / Pavel L Photo and Video)
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Entre outros recursos projetuais, o consultor destaca os modelos 
físicos em escala que utilizou em projetos acústicos como os da 
Sala São Paulo, no Nashville Symphony Hall (EUA), na Sala Minas 
e no Gran Teatro Nacional de Lima. “É muito interessante poder 
estudar a resposta acústica durante as fases iniciais do projeto. 
Graças aos modelos físicos, estes projetos foram redesenhados 
e ajustados. Os modelos computacionais não fornecem este 
mesmo tipo de precisão ou de informação”, afirma e ressalva 
que o custo e os prazos envolvidos só são viáveis para grandes 
projetos. Em projetos com geometrias complexas são úteis os 
softwares de projeto associados com simulação acústica.

Segundo Nepomuceno, hoje existem muitas opções de materiais 
para aplicação em locais de escuta sensível, como placas de 
difusão e absorção e isoladores de vibração especiais. “Também 
descobrimos a possibilidade de coexistência pacífica entre 
acústica e materiais que eram ‘banidos’ pelos profissionais do 
setor, como vidros em salas de música. O projeto do Mixon Hall 
em Cleveland é um exemplo”.

RECURSOS

Lamentavelmente, esta 
abordagem imperativa da 
arquitetura ainda é muito 
presente nos projetos brasileiros, 
mas o cenário começa a 
mudar. A cada novo projeto o 
entendimento de que a acústica 
dos espaços sensíveis governa 
a geometria e a volumetria 
(arquitetura do interior) é mais 
entendido e aceito

“

- José Augusto Nepomuceno
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A relação entre arquitetura do edifício cultural e a acústica é, de 
acordo com o consultor, um terreno explosivo e que gera a maior 
quantidade de conflitos. Ou seja, a resposta acústica de salas 
de escuta sensível depende da arquitetura. “Se queremos um 
determinado tipo de sonoridade, a sala deve ser desenhada de 
uma determinada forma”, diz e compara: “É difícil que uma flauta 
soe como um violino, ou que uma sala retangular soe como uma 
circular”.

Uma das principais propriedades acústicas de salas de escuta 
sensível são as reflexões sonoras laterais, o que depende 
basicamente da largura e da forma da parede. “Ora, se o 
dimensionamento da sala é feito a partir da abordagem de que 
‘a arquitetura quer assim’, os músicos receberão a quantidade de 
reflexão lateral definida pela arquitetura e não pela necessidade 
daquele uso. Lamentavelmente, esta abordagem imperativa da 
arquitetura ainda é muito presente nos projetos brasileiros, mas 
o cenário começa a mudar. A cada novo projeto o entendimento 
de que a acústica dos espaços sensíveis governa a geometria e a 
volumetria (arquitetura do interior) é mais entendido e aceito”, 
ensina.

ARQUITETURA X ACÚSTICA

Depois do desastre na década de 
1960 do New York Symphony Hall – 
hoje o Avery Fisher Hall –, o Mc Dermott 
Concert Hall, em Dallas, inaugurado 
em 1989, é um divisor de águas: os 
honorários da consultoria de acústica 
mudaram de patamar em alguns 
zeros; a acústica foi tirada do limbo 
de ‘projeto complementar’ e passou 
a ter efetivo destaque no processo; os 
clientes passaram a compreender a 
importância da relação entre acústica 
e arquitetura; e os teatros agora são 
desenhados para os usuários como 
orquestras, atores, produtores e não 
apenas para o público

“

- José Augusto Nepomuceno
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De acordo com Nepomuceno, os 
clientes começaram a entender que 
muitos dos problemas acústicos e 
operacionais de teatros residem em 
projetos arquitetônicos incorretos. “Tirar 
o projeto arquitetônico do foco e vir com 
a máxima que ‘o consultor em acústica é 
quem responde por isto’ já não convence. 
Isto sem falar na dilapidação que muitos 
projetos sofrem durante a construção”, 
comenta.

O projeto acústico para obras de reforma 
ou de requalificação desse tipo de 
ambiente é muito particular, depende 
de cada caso, do estado da edificação e 
do programa de uso. O consultor conta 
que encontrou enormes desafios ao 

QUANDO FALTA 
EFICIÊNCIA

participar dos projetos da Sala São Paulo 
e da Sala Cecília Meireles, onde lidou com 
limitações estruturais, espaços reduzidos 
e expectativas difusas. “Já no projeto 
acústico de reforma da Boston Opera 
House o trabalho foi menos desafiador 
e mais comedido. Meus colegas de 
escritório trabalharam na atualização do 
Teatro de El Paso (Texas) e estabeleceram 
um novo padrão acústico para um local 
existente. Participei também do projeto 
do Park Avenue Armory em (Nova York), 
desenvolvendo os modelos acústicos. O 
desafio neste projeto foi a adequação 
acústica com o mínimo de interferência 
na arquitetura existente – situação muito 
diferente da Sala São Paulo”, relata, 
acrescentando que nos projetos em 
que a reforma foi global, como o Covent 
Garden, em Londres, ou na Opera de 
Dresden, o desafio é enorme, porque 
estabelecem novos padrões acústicos e 
de sonoridade.

(Foto: Shutterstock / B Brown)
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Nepomuceno ressalta que há dois grandes avanços recentes 
no processo projetual de espaços acusticamente sensíveis. “O 
primeiro é reconhecer que a acústica deve estar no topo da 
decisão de projetos. Depois do desastre na década de 1960 
do New York Symphony Hall – hoje o Avery Fisher Hall –, o 
Mc Dermott Concert Hall, em Dallas, inaugurado em 1989, é 
um divisor de águas: os honorários da consultoria de acústica 
mudaram de patamar em alguns zeros; a acústica foi tirada 
do limbo de ‘projeto complementar’ e passou a ter efetivo 
destaque no processo; os clientes passaram a compreender a 
importância da relação entre acústica e arquitetura; e os teatros 
agora são desenhados para os usuários como orquestras, atores, 
produtores e não apenas para o público”.

O segundo avanço é mais recente. Os processos de modelagem 
e análise espacial relevaram possibilidades formais para salas 
de escuta crítica, até então um terreno não explorado. “São 
universos de geometria e volumetria novos na história da sala 
de concertos e que devem ser analisados nas relações espaço x 
tempo”, finaliza Nepomuceno.

AVANÇOS

(Foto: Shutterstock / Ugis Riba)
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Há 52 anos, o fantasma do New York 
Philharmonic Hall assombra as equipes 
que projetam salas de concerto. 
Particularmente para os acústicos, 
ele é o temor dos temores. A sala foi 
inaugurada em 1962 e logo no primeiro 
concerto foram percebidos problemas 
acústicos. Após sucessivas correções 
– coordenadas de forma oportunista 
como geralmente ocorre nestas 
situações – a sala teve seu interior 
totalmente demolido.

Graças a uma doação de Avery Fisher a 
sala foi reconstruída e inaugurada em 
19 de outubro de 1976 como o Avery 
Fisher Hall. O novo projeto acústico 
resultou em uma sonoridade medíocre 
– que permanece até hoje. Reformas 
pontuais foram feitas no palco no início 
dos anos 90, resultando em alguma 
melhoria para a orquestra, mas nada 
entusiasmante.

O FANTASMA DO PHILHARMONIC HALL EM NOVA YORK

O histórico dos envolvidos na acústica é 
interessantíssima. Este projeto reuniu na 
mesma equipe três dos maiores gênios da 
acústica arquitetônica moderna: Leo Beranek, 
Russel Johnson e William Cavanaugh. 
Desenvolvi amizade profissional com os três 
e mais particularmente com Bill Cavanaugh, 
que entrevistei para uma revista. Ele me disse: 
“Tínhamos tanta certeza do que estávamos 
fazendo que não fizemos um modelo de 
teste. E você deve lembrar que após o 
primeiro concerto tantas pessoas palpitaram, 
que o nosso projeto só foi mesmo ajustado 
uma vez, depois foram ajustes dos ajustes”. 
Tiveram uma sala demolida por problemas 
acústicos e, mesmo assim, são as referências 
fundamentais para as salas de música. Lendas 
vivas (no caso, Russ já faleceu). Para se ter 
uma ideia, eles são citados em memoriais de 
projeto como ‘normas’ e não como pessoas.

A lição do Pilharmonic Hall é dura quanto 
às ‘pequenas intervenções da arquitetura’ 

e o tamanho do problema associado. 
Depois do Hall e definitivamente 
depois do Mc DermottConcert Hall, em 
1989, a acústica ganhou uma posição 
de absoluto destaque nas salas de 
concerto.

Em 2009 ajudei Beranek a montar 
o power point de uma palestra em 
Nova York. Ao passar no laptop vi que 
havia um slide em branco e chamei 
a atenção. Ele me respondeu: “É o 
Philharmonic Hall que foi demolido. 
Agora vocês sabem como fazer”. Como 
que uma indicação da picada que eles 
tinham aberto.

No final da tarde, o modo de projetar 
salas de concertos e teatros nunca mais 
foi o mesmo.

Por José Augusto Nepomuceno
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COLABORAÇÃO TÉCNICA

José Augusto Nepomuceno

Arquiteto especialista em acústica de salas e planejamento 
teatral. Participou da Sala São Paulo, Grand Teatro Nacional de 
Lima, Schermerhorn Symphony Hall (Nashville), entre outros.
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Conheça  
soluções acústicas 
que melhoram 
o conforto em 
restaurantes
Usar materiais que absorvem 
os ruídos internos é a maneira 
mais eficiente de tornar um 
estabelecimento acusticamente 
agradável. Forros, mobiliário e 
revestimentos estão entre as 
opções

O forro é essencial para assegurar o isolamento acústico de restaurantes (Foto: Shutterstock / Pavel L Photo and Video)

Redação AECweb / e-Construmarket
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Debates sobre acústica são comuns em projetos de discotecas, 
teatros ou cinemas, porém, o tema fica de lado em outros tipos 
de empreendimentos, como os restaurantes. Mesmo com o alto 
índice de ruídos gerados pelas conversas ou bater de pratos e 
talheres, quase sempre as soluções acústicas não recebem do 
arquiteto a atenção necessária.

“Geralmente, o assunto é negligenciado. Isso pode acontecer 
por falta de conhecimento, esquecimento, ou ainda, para tentar 
economizar evitando a compra e instalação de materiais”, 
enumera o engenheiro Davi Akkerman, sócio-diretor da 
Harmonia Davi Akkerman + Holtz. No entanto, nenhum dos 
argumentos justifica a ausência de soluções simples, capazes de 
melhorar significativamente o conforto acústico.

Nos restaurantes, o forro é elemento de grande destaque. 
“Pode ser considerado o mais importante recurso arquitetônico 
quando o assunto é conforto acústico”, diz o especialista. O 
material tem a capacidade de absorver os sons dos ambientes 
internos, além de melhorar o tempo de reverberação dos ruídos. 
Outra característica da solução é reduzir a transmissão do som 

OPÇÕES DISPONÍVEIS

entre um pavimento e outro, ideal para empreendimentos com 
mais de um andar.

O ideal é que o forro seja especificado por profissional 
especialista em acústica e, de preferência, no início do projeto. 
O mercado atual oferece produtos que alcançam até 90% de 
absorção sonora, sendo que o modelo correto é determinado 
com base em cálculos e análises do tipo de ruído que será gerado 
no ambiente. O desempenho final da solução dependerá de sua 
espessura, montagem e acabamento.

Além do forro, existem outras maneiras de minimizar a 
propagação de ruídos, como o tratamento de pisos e paredes, 
além do controle dos sons emitidos por equipamentos (ar-
condicionado, exaustores, entre outros). “Também são ações 
interessantes o distanciamento entre mesas, limitando o número 
de pessoas, e o uso de elementos suspensos na volumetria do 
salão, com características de absorção sonora e/ou difusora”, 
recomenda Akkerman.

A especificação do mobiliário também interfere diretamente no 
conforto acústico do restaurante. “Principalmente as cadeiras, 
que podem ser estofadas ou não”, comenta o engenheiro. 
Apesar de serem mais caros, os assentos com almofadas têm a 
capacidade de absorver parte do ruído, além de proporcionar 
mais conforto ao cliente.
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(Foto: Shutterstock / welcomia)

O forro pode ser considerado 
o mais importante recurso 
arquitetônico quando o assunto 
é conforto acústico
- Davi Akkerman

“
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Aplicados de maneira aparente ou escamoteados, os 
revestimentos acústicos também podem integrar o projeto de 
restaurantes. Assim como o forro, o material é capaz de reduzir 
a reverberação do ruído no ambiente interno. Outra vantagem é 
que alguns elementos, como a lã mineral ou lã de PET, apresentam 
propriedades de isolamento térmico, sendo interessantes para 
paredes que separam a cozinha do salão de refeições.

Os revestimentos acústicos devem sempre ser especificados 
por profissional especialista em acústica. Afinal, simplesmente 
adquirir o “melhor” produto do mercado e instalá-lo na edificação 
não é sinônimo de bom desempenho. Nos restaurantes, é preciso 
optar por materiais que sejam capazes de absorver ruídos que 
estejam na faixa de frequência entre 200 e 2000 Hz, a mais 
comum neste tipo de ambiente.

REVESTIMENTOS

(Foto: Shutterstock / Dmitry Kalinovsky)
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Sob o ponto de vista acústico, todas as soluções podem 
ser integradas a qualquer projeto de restaurante. “Não há 
contraindicação”, fala Akkerman. Além das características básicas 
do empreendimento, outros detalhes precisam ser estudados 
antes de definir as soluções ideais. “Estética, manutenção, 
higiene e comportamento em caso de incêndio são alguns desses 
itens”, complementa.

Já a grande desvantagem que qualquer uma das soluções 
apresenta é a necessidade de investimentos maiores. Além de 
contar com consultor especialista em acústica, o responsável pela 
obra deve adquirir os materiais e providenciar a instalação. Com 
isso, o custo total do projeto acaba sendo elevado. No entanto, 
os valores se justificam pelo conforto proporcionado a clientes e 
funcionários.

É comum alguns restaurantes colarem espumas 
sob todas as mesas, visando a absorver os ruídos. 
No entanto, a técnica não apresenta desempenho 
expressivo. “Trata-se de um mito”, destaca o 
especialista, indicando que a intervenção resulta em 
números insignificantes quando analisadas as reais 
necessidades do projeto acústico.

A maior atenção do consultor acústico em projetos 
de restaurantes deve estar na elaboração de soluções 
que absorvam o som gerado internamente. No 
entanto, isso não significa que os barulhos externos 
precisem ser totalmente esquecidos.

QUANDO USAR?
ESPUMA SOB AS MESAS

RUÍDO EXTERNO
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Em alguns casos, como em empreen-
dimentos localizados em vias bastante 
movimentadas, o controle de ruídos 
vindos da rua também é crítico. “Não se 
pode esquecer que eventuais barulhos 
oriundos da vizinhança podem ser ex-
tremamente intrusivos dentro do restau-
rante”, finaliza Akkerman.

Não se pode 
esquecer que 
eventuais barulhos 
oriundos da 
vizinhança podem 
ser extremamente 
intrusivos dentro do 
restaurante
- Davi Akkerman

“

(Foto: Shutterstock / Mr Max)
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COLABORAÇÃO TÉCNICA

Davi Akkerman

Engenheiro civil formado pela Universidade Mackenzie, com mestrado no Institute of 
Soundand Vibration Research, de Southamptom (Grã Bretanha). Tem especialização 
em Controle de Ruído Industrial pelo IPT. É membro eleito do Institute of Accoustic  
(Grã Bretanha) e diretor da Harmonia Davi Akkerman + Holtz, escritório de consultoria e 
projetos acústicos.
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Isolamento 
acústico de 
estúdios exige 
projeto e 
profissionais 
especializados

Da localização das salas aos 
materiais e soluções técnicas 
empregados na sua construção, 
esses ambientes estão entre os 
mais críticos. O conceito de box 
in a box é determinante para o 
bom resultado acústico

Isolamento de estúdios deve impedir a entrada e a saída de ruídos (Foto: Shutterstock / OSABEE)

Redação AECweb / e-Construmarket
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Estúdios de gravação devem ser 
completamente protegidos contra os 
ruídos de fundo vindos do exterior. 
Se captados pelos microfones, podem 
atrapalhar os trabalhos. Ao mesmo 
tempo, esses espaços geram elevados 
níveis sonoros, que podem incomodar a 
vizinhança. Atender às duas condições 
exige expertise em isolamento acústico, 
o que começa na fase do projeto de 
arquitetura.

“A primeira preocupação é com a 
localização. A escolha de um local ruidoso 
implica em um gasto enorme com 
isolamento acústico. São recomendados 
locais afastados da rua, de linhas de trem 
e fora de rotas de aviões e helicópteros. 
Às vezes, até o próprio edifício pode ser 
utilizado para proteger o estúdio, ao ser 
construído em áreas semi-enterradas”, 
orienta o arquiteto Marcos Holtz, sócio-
diretor da Harmonia Acústica – Davi 
Akkerman + Holtz.

Segundo o engenheiro de acústica Juan 
Frias, sócio-diretor da Bracústica, a 
escolha do local pode se configurar num 
dos erros mais frequentes na construção 
de estúdios. “Estúdio como atividade 
econômica não pode estar sujeito a 
problemas acústicos. A correta escolha 
do local, afastado de fonte de ruído e 
ambientes sensíveis, economiza muitas 
dores de cabeça posteriores que podem 
até inviabilizar o projeto”, afirma.

Frias destaca que as dimensões dos 
ambientes são aspectos críticos, já que 
as soluções adequadas de isolamento 
e condicionamento acústico podem 
ultrapassar entre 50 e 80 cm de 
espessura. “Ao escolher o local, devemos 
considerar a área que perderemos com 
as soluções de paredes, de pé-direito e 
de pisos e forros”, observa.

O tamanho e a geometria das salas 
de gravação são determinantes, por 
outros aspectos que Holtz explica: “Salas 
pequenas ou com dimensões múltiplas 
entre si são, em geral, problemáticas para 
reprodução de baixas frequências. Nestes 
casos, pouco se pode fazer alterando 
revestimentos, mas é preciso alterar 
proporções, ou até mesmo aumentar o 
tamanho das salas”, recomenda.
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(Foto: Shutterstock / Pavel L Photo and Video)
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Antes de definir os materiais que 
serão utilizados, é preciso considerar o 
isolamento acústico a partir do conceito 
de box in a box (caixa dentro de caixa). 
“Trata-se de construir uma caixa interna 
composta de pisos flutuantes, paredes 
duplas e tetos suspensos desacoplados 
estruturalmente das paredes e lajes do 
ambiente”, explica Frias.

Segundo ele, essas soluções de isolamento 
demandam grandes cavidades (câmaras) 
e pesos, especialmente para o isolamento 
da baixa frequência (frequências 
mais graves). Soluções típicas são 
contraparedes e forros suspensos de 
drywall, com suportes antivibratórios e 
alvenarias estruturais preenchidas com 
grout (argamassa de elevada resistência 
mecânica).

MATERIAIS “Depois, é preciso pensar no 
condicionamento acústico, que são os 
acabamentos finais das paredes para 
diminuir a reverberação, favorecer a 
distribuição homogênea do som e evitar 
a coloração tonal – termo empregado 
para definir quando algumas frequências 
sonoras são realçadas em relação a 
outras”, lembra Frias. 

Os materiais que ele indica são os 
fonoabsorventes. Ou seja, é preciso 
considerar que determinada frequência 
pode ser quase totalmente absorvida por 
material com espessura de 30 mm. Já um 
som grave pode precisar de mais de dez 
vezes essa espessura, cerca de 300 mm, 
para ser absorvido na mesma proporção.

Frias exemplifica: “Se revestimos um 
estúdio com material fino, vamos abafar 
quase totalmente os agudos, enquanto 
que os graves não sofrerão quase 

nenhuma atenuação, o que produzirá um 
som desbalanceado”. Em casos assim, o 
técnico de som escutará a música sem 
agudos, tendendo a realçá-los de forma 
excessiva na mixagem para compensar 
a deficiência da sala. Depois, quando 
ouvida fora do estúdio, a mixagem será 
percebida como estridente. 

Quesito igualmente importante além da 
absorção é o espalhamento uniforme 
do som no estúdio. “Para isso, é 
recomendável quebrar o paralelismo 
entre paredes e entre piso e teto, 
assim como a colocação de elementos 
irregulares chamados difusores acústicos, 
que podem ser criados especificamente 
ou com objetos como estantes, 
decoração, entre outros”, completa 
Juan Frias.



SAIBA ESPECIFICAR A SOLUÇÃO ACÚSTICA IDEAL PARA CADA PROJETO
32

Para Márcio Holtz, os materiais ideais dependem do uso do 
estúdio. “Som acústico ou amplificado necessita de salas 
diferentes. Nas salas de gravação, o tempo de reverberação 
deve ser controlado, evitando salas muito vivas ou muito secas. 
Painéis de difusão acústica são bem-vindos por tornarem o 
campo sonoro dentro das salas mais uniforme”, ensina.

Ele observa que, em algumas situações, os graves podem ser 
problemáticos, o que pode ser resolvido com a instalação de 
bass traps (painéis acústicos) nos cantos da sala. “E em caso de 
paredes paralelas, é necessário o uso de difusores acústicos, 
para evitar problemas como o eco palpitante”, diz Holtz.

O uso de espumas acústicas em estúdios deve ser feito com 
cautela, segundo o arquiteto. “O material funciona como 
um medicamento: a diferença entre o remédio e o veneno 
é a dose. A quantidade de material fonoabsorvente deve ser 
realmente calculada para bons resultados”, ressalta. Juan Frias 
chama a atenção para o fato de que as espumas têm função de 
revestimento para o condicionamento acústico de estúdios.

“No entanto, é preciso compatibilizar com cada caso a absorção 
sonora do material, em função da frequência do tipo de produto”, 
diz o engenheiro, explicando que o coeficiente de absorção 
depende da espessura e pode ser alterado dependendo da 
existência de separação entre a espuma e a parede. Além disso, 
o material deve atender aos requisitos de resistência a incêndio 
e de durabilidade, caso usado em lugares expostos.

Os especialistas ressaltam que alguns materiais devem ser 
evitados nesse tipo de projeto. De acordo com Frias, não devem 
ser utilizados os produtos que não atendam às normas de 
salubridade e segurança. E mais, os materiais que não disponham 
de informação sobre seu desempenho acústico ou se anunciam 
como ‘produtos milagre’.

“Um estúdio de gravação constitui um dos ambientes mais 
críticos do ponto de vista acústico. Da mesma forma que não 
vamos ganhar as 24 horas de Le Mans de bicicleta, também não 
vamos conseguir fazer um estúdio junto a uma ferrovia ou do lado 
de uma residência colando caixa de ovo na parede”, compara. 
Holtz complementa, lembrando que o carpete também não é 
opção, pois absorve somente frequências muito altas, podendo 
criar desequilíbrios, tornando o som da sala abafado.
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O bom projeto de isolamento acústico 
de estúdios deve evitar que, através 
do piso, o som se transmita a outros 
ambientes e, também, que a sala 
receba ruídos e vibrações. “Portanto, é 
requisito imprescindível a instalação de 
um piso ou laje flutuante, que consiste 
em um sistema de piso apoiado sobre 
um elemento elástico. Nos casos mais 
críticos, esse piso deverá ser instalado 
sobre apoios de mola de aço e, em 
outros, sobre pads elastoméricos ou de 
borracha. Nos casos mais simples, pode 
estar sobre mantas para isolamento de 
pisos”, recomenda Frias.

Holtz defende que o ideal é o conceito 
de box in a box, com pisos, paredes e 

PISO E VÃOS

tetos desacoplados estruturalmente do 
restante do edifício. “Isto pode ser feito 
através da utilização de apoios e/ou 
acessórios resilientes específicos para 
este uso. Nesse caso, um piso flutuante 
deve ser considerado”, diz.

Portas e janelas são desafios à parte, 
afinal, quanto menos frestas melhor. 
“Porém, sempre que for necessário, 
deve-se empregar portas acústicas de 
elevado desempenho, com antecâmaras 
acústicas e janelas ou visores com vidros 
duplos laminados com espaçamento 
generoso”, receita Frias. Holtz concorda 
e lembra que adaptações em portas e 
janelas comuns não são recomendadas, 
pois em geral são pouco efetivas.

Todos os pontos de 
comunicação entre salas 
devem ser vedados. Além 
disso, é preciso adotar 
cuidados especiais com os 
desacopladores resilientes 
que, se instalados de forma 
inadequada, perdem muito 
da eficiência

“
- Juan Frias
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(Foto: Shutterstock / Marko Poplasen)
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A execução pede cuidados para atingir 
o desempenho definido em projeto. De 
acordo com o engenheiro Juan Frias, é 
fundamental ter um projeto detalhado e 
que o projetista seja consultado mediante 
qualquer alteração ocorrida durante a 
obra. “É muito importante que todos os 
elementos desacoplados estruturalmente 
no projeto sejam executados da forma 
correta”, diz ele, comentando que 
é importante contar com instalador 
especializado e profissional de acústica 
para o acompanhamento da obra.

Holtz destaca que a execução deve 
respeitar o esquadro e evitar frestas, 
utilizando portas e visores adequados. 
“Todos os pontos de comunicação entre 
salas devem ser vedados. Além disso, é 
preciso adotar cuidados especiais com 
os desacopladores resilientes que, se 

Frias constata que a era digital imprimiu 
grande evolução nos equipamentos 
de gravação, nas últimas décadas, 
reduzindo seus custos e tamanhos. Por 
outro lado, as soluções de isolamento e 
condicionamento acústico para estúdios 
permanecem muito semelhantes às 
utilizadas 50 anos atrás. “A parede 

EXECUÇÃO

NOVIDADES

instalados de forma inadequada, perdem 
muito da eficiência”, diz.

A equipe de execução do projeto deve 
atentar para as instalações de elétrica 
e de ar-condicionado, entre outras. 
Elas podem ser fontes de ruído, possuir 
passagens ou interferências nas soluções 
de isolamento acústico, comprometendo 
totalmente o seu desempenho, caso 
executadas da forma errada.

para isolamento acústico do estúdio 
permanece a mesma, com mesmo custo 
e espessura”, relata.

Ele lembra, porém, que isso não quer 
dizer que não existam cada vez mais 
produtos específicos comercializados 
para estúdios, que antes tinham que ser 
desenvolvidos quase de forma artesanal. 
Holtz complementa contando que estão 
sendo desenvolvidos muitos acessórios 
para isolamento acústico, que facilitam o 
desacoplamento e podem ser executados 
de maneira rápida e fácil.

“Existem também novos materiais de 
vedação, como espumas expansivas de 
alta densidade, para vedação de caixas/
eletrodutos que poderiam comunicar as 
salas. Pode-se inclusive utilizar difusores/
absorvedores impressos em impressoras 
3D”, conclui o arquiteto.
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Quer saber mais sobre 
parâmetros acústicos? 

Web Seminário

Assista à palestra e saiba sobre os Parâmetros Acústicos 
e a Norma de Desempenho

Palestrante: Marcos Holtz

 
Tópicos:

1. Desempenho acústico em edifícios

2. Normas prescritivas x Normas de desempenho

3. A Norma ABNT NBR 15.575 – Atributos acústicos

4. Isolamento acústico de Campo e de laboratório

5. Medições acústicas

6. É possível calcular o desempenho acústico futuro em campo?

CLIQUE AQUI PARA
 ASSISTIR AO EVENTO

https://www.aecweb.com.br/webseminarios/tecnologia-e-construcao/parametros-acusticos-e-a-norma-de-desempenho/default.asp
https://www.aecweb.com.br/webseminarios/tecnologia-e-construcao/parametros-acusticos-e-a-norma-de-desempenho/default.asp
https://www.aecweb.com.br/webseminarios/tecnologia-e-construcao/parametros-acusticos-e-a-norma-de-desempenho/default.asp
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Mantenha-se atualizado com 
conteúdo jornalístico de alta 
qualidade pensado sob medida 
para arquitetos, engenheiros 
e construtores. Com vídeos, 
palestras, matérias e entrevistas a 
Revista Digital aborda temáticas 
relacionadas à Tecnologia de 
Materiais, Gestão de Projetos, 
Compras e Suprimentos, Obras 
e Investimentos, Arquitetura e 
muito mais.


