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RESUMO 

 

As argamassas são materiais amplamente utilizados na construção civil, sendo constituídas 

basicamente, no estado seco, por uma fase cimentícia, com função aglomerante e agregados 

particulados inertes miúdos, com função estruturante e controlador da retração após aplicação, 

além da redução do custo total do produto. Com a entrada em vigência da ABNT NBR 

15575/2013-Edificações Habitacionais-Desempenho, uma série de requisitos normativos para 

desempenho mínimo de edificações devem ser cumpridos, impactando sobre os tradicionais 

sistemas estruturais de vedações internas e externas, de pavimento, de cobertura e hidrossanitários. 

Para isto novos sistemas construtivos e materiais devem ser desenvolvidos e avaliados, 

melhorando-se o desempenho e buscando atender aos requisitos da norma. O desenvolvimento de 

novas argamassas deve fazer parte da forma de repensar os sistemas construtivos e seu 

desempenho. A fim de avaliar se o desempenho térmico e acústico das argamassas está em 

conformidade com a norma e permitir o desenvolvimento de novas formulações foi desenvolvido 

uma metodologia laboratorial de baixo custo, utilizando poliestireno expandido como estrutura e 

termômetros e decibelímetros como aparatos de medição. A validação do dispositivo e do método 

de medição foi feita a partir de ensaios com compósitos de argamassa comercial e esferas de 

poliestireno expandido em teores de 5, 10, 15 e 20% em volume, o que garantiu a eficácia do 

método.  

 

Palavras-chaves: argamassas, isolamento acústico, isolamento térmico, dispositivo laboratorial. 
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ABSTRACT 

 

Mortars are widely used materials in civil construction, being constituted basically, in dry state, by 

a cementitious phase, with agglomerating function, and small inert particulate aggregates, with 

structuring and controlling retraction functions after application, besides cost reduction of the 

product. With the validity of ABNT NBR 15575/2013-Edificações Habitacionais-Desempenho, a 

series of normative requirements for a minimum performance of buildings must be fulfilled, 

affecting the traditional structural systems of internal and external seals, pavement, covering and 

hydrosanitary. New constructive systems and materials must be developed and evaluated, 

improving performance and seeking to meet the requirements of this standard. The development 

of new mortars must be a part of the way to rethink the constructive systems and their 

performances. In order to evaluate whether the thermal and acoustic isolation performance of 

mortars is in compliance with the standard and allow the development of new formulations a low 

cost laboratory device was developed using expanded polystyrene as structure, thermometers and 

decibelimeters as measurement instruments. The validation of the device was made from tests with 

commercial mortars and expanded polystyrene spheres composites, with percentages of 5, 10, 15 

and 20% in volume guaranteeing the methods efficiency.  

 

Keyworks: mortars, acoustic insulation, thermal insulation, laboratory device. 
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1. INTRODUÇÃO 

As argamassas têm sido utilizadas para a construção há milhares de anos, servindo como 

material de assentamento e revestimento (SOUSA, 2010). Argamassa pode ser definida como um 

material composto por uma parte inerte e de baixa granulometria e por uma pasta de materiais 

ativos com propriedades aglomerantes, como minerais e água (OGAWA,2014). 

Frequentemente argamassas são dosadas em obra, sem medidas preestabelecidas, o que 

pode prejudicar suas propriedades como trabalhabilidade, aderência, módulo de elasticidade, 

retenção de água, entre outros. Desta forma, é interessante que as indústrias padronizem a produção 

de argamassas prontas ou pré misturadas, de forma a diminuir a aleatoriedade das propriedades 

(SEMINÁRIO SOBRE PAREDES DE ALVENARIA, 2002). Além disto, no cenário atual da 

construção civil, os temas sustentabilidade e eficiência energética estão cada vez mais ganhando 

espaço, tornando-se imprescindíveis (SORGATO,2014). Uma das principais formas de garantia de 

conforto térmico e redução do consumo energético com resfriamento e/ou aquecimento é com a 

melhoria do comportamento térmico das paredes, o que inclui a utilização de argamassas com bom 

desempenho (SEMINÁRIO SOBRE PAREDES DE ALVENARIA, 2002). 

Desta forma, diversos países vêm ampliando as pesquisas científicas e a criação de normas 

de desempenho para as edificações (SORGATO,2014). No Brasil as pesquisas se iniciaram em 

meados dos anos 80, enquanto as normas de desempenho surgiram na década de 90 (SILVA, 2014). 

Já a ABNT NBR 15575 teve sua primeira versão publicada em 2008 e foi revisada em 2010, 2012 

e 2013, entrando em vigor neste ano (SORGATO,2014). 

A NBR 15575 define métodos de avaliação e define os requisitos qualitativos e 

quantitativos das propriedades de desempenho das edificações habitacionais e de seus sistemas, 

sendo estes estruturais, de piso, de vedações verticais, de coberturas e hidrossanitários. A norma 

define tanto requisitos de segurança quanto requisitos de habitabilidade e também de 

sustentabilidade, sendo composta por seis partes (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 

TÉCNICAS, 2013). 

 Um dos grandes avanços da NBR 15575 brasileira é o quesito desempenho térmico, uma 

vez que contribui para a eficiência energética e no conforto interior (VEIGA, 2018). Além disso, a 

norma também estabelece os requisitos de isolamento acústico, tanto de ruídos de impacto quanto 

ruídos aéreos, o que se torna necessário pois atualmente a poluição sonora é o tipo de poluição que 

atinge o maior número de pessoas no mundo, depois da poluição do ar proveniente de emissões 
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gasosas e da poluição da água, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS) 

(FERREIRA, 2007). 

Tratando-se destes desempenhos, apesar de a norma apresentar métodos de avaliação para 

garantir que os requisitos sejam cumpridos a maior parte das análises é realizada in situ, ou seja, 

na edificação depois de construída. Este fato impossibilita a avaliação individual dos materiais 

empregados em obra e dificulta o desenvolvimento de novos materiais. Sendo assim, neste trabalho 

desenvolveu-se um dispositivo laboratorial em conjunto com sua metodologia de medição e 

obtenção de resultados, permitindo o avanço da engenharia de materiais de construção civil na 

avaliação das propriedades isolantes térmica e acústica de novas formulações de argamassas, 

visando posterior aplicação para adequação dos sistemas à norma vigente. 

 

2. OBJETIVOS E JUSTIFICATIVAS 

Apesar de a norma ABNT NBR 15575 representar um avanço para a construção civil 

brasileira através do estabelecimento de normas de desempenho das edificações, sua vigência é 

recente (2013), o que faz com que nem todos os materiais disponíveis no mercado sejam 

qualificados para atender ao menos aos seus requisitos mínimos. Este fato causa a necessidade do 

desenvolvimento de novos materiais, dentre eles argamassas, que atendam aos requisitos da norma, 

contribuindo para o melhor desempenho dos sistemas construtivos.  

Ademais, a maior parte das metodologias estabelecidas pela norma consistem em medições 

feitas in situ, ou seja, na edificação já construída, o que não permite o estudo específico de cada 

material empregado e sim da construção como um todo. 

Isto posto, o objetivo deste trabalho é o desenvolvimento de um dispositivo laboratorial, em 

conjunto com a metodologia de ensaio para que novos materiais possam ser desenvolvidos e 

testados de forma a garantir que suas propriedades estejam em conformidade com a norma.  

 

3. REVISÃO DA LITERATURA 

3.1 Argamassas 

De acordo com a NBR 13281 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 

TÉCNICAS,2005) as argamassas de revestimento são definidas como: mistura homogênea de 

agregado(s) miúdo(s), aglomerante(s) inorgânico(s) e água, contendo ou não aditivos ou adições, 
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com propriedades de aderência e endurecimento, podendo ser dosada em obra ou em instalação 

própria (BEUTHER,2015).  

Há diversas classificações para argamassas, dentre elas, segundo o ambiente de exposição, 

temos: argamassa para revestimento em contato com o solo, para revestimento externo e para 

revestimento interno (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS,2015). Outra 

classificação é feita segundo a finalidade do material, as argamassas de revestimento podem ser 

classificadas em: chapisco, emboço, reboco e massa única, segundo a Associação Brasileira de 

Cimento Portland e sua finalidade afeta diretamente o traço (BEUTHER,2015), sendo este a 

indicação dos diferentes materiais que compõe a argamassa e suas quantidades (SOUSA,2010) 

Em geral, as principais funções das argamassas nas edificações são proteger as alvenarias 

e a estrutura, evitando a degradação e aumentando a sua durabilidade, unir os elementos de 

alvenaria ajudando aumentando a sua resistência, reduzir custos de manutenção, auxiliar as 

alvenarias e pavimentos a cumprirem as suas funções, nomeadamente como por exemplo 

isolamento térmico, acústico, estanqueidade à água, segurança contra incêndio além de funções 

estéticas e de acabamento (OGAWA,2014). Para que as argamassas atendam a estas funções é 

necessário que possuam determinadas propriedades, de acordo com os requisitos esperados, dentre 

eles consistência, elasticidade, aderência, trabalhabilidade, estanqueidade e durabilidade 

(SORGATO,2014). 

Para se obter melhores desempenhos térmico e acústico das argamassas, é interessante o 

desenvolvimento de argamassas porosas, isto pode ser feito com a adição de agregados leves, como 

por exemplo vermiculita expandida, argila, perlita expandida e poliestireno expandido (EPS), 

também conhecido como isopor, termoplástico inerte com baixa densidade (KOKSAL,2020). 

 

3.2 Normas técnicas 

A ABNT NBR 15575 é intitulada Edifícios habitacionais de até cinco pavimentos – 

Desempenho e foi criada em 2008, seguida de revisões em 2010, 2012 e 2013 (SORGATO, 2014) 

com o intuito de estipular requisitos qualitativos e quantitativos das propriedades de desempenho 

das edificações habitacionais e de seus sistemas, além dos métodos para esta avaliação (OGAWA, 

2014). Cada sistema está contido em uma parte da norma, sendo elas: considerações gerais; 

requisitos para sistemas estruturais; sistemas de pisos internos; sistemas de vedações verticais 
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externas e internas; requisitos para sistemas de coberturas e sistemas hidrossanitários.  

A norma abrange diversas propriedades, tais como desempenho estrutural, segurança contra 

incêndio, segurança no uso e na operação, estanqueidade, desempenhos térmico, acústico e 

lumínico, durabilidade, manutenibilidade, entre outros e estipula os níveis mínimo, intermediário 

e superior de desempenho para cada propriedade avaliada. Para que a construção esteja em 

conformidade com a norma é necessário que atinja ao menos o nível de desempenho mínimo (M), 

a norma também apresenta os níveis intermediário (I) e superior (S). 

É importante destacar que para certas avaliações a norma NBR 15575 pode ser utilizada em 

conjunto com outras normas. Como exemplo pode-se citar normas brasileiras como ABNT 5626: 

Instalação predial de água fria; e estrangeiras como a ISO 140:  Acoustics Measurement of sound 

insulation in building elements; ASTM C 351: Standard Test Method for Mean Specific Heat of 

Thermal Insulation, entre outras (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 

2013). 

Dentre as normas citadas na NBR 15575, uma que merece destaque é a norma NBR 15220 

intitulada Desempenho térmico de edificações, entrou em vigor em 2005 e contém 5 partes, sendo 

elas: Definições, símbolos e unidades; Métodos de cálculo da transmitância térmica, da capacidade 

térmica, do atraso térmico e do fator solar de elementos e componentes de edificações; Zoneamento 

bioclimático brasileiro e diretrizes construtivas para habitações unifamiliares de interesse social; 

Medição da resistência térmica e da condutividade térmica pelo princípio da placa quente 

protegida; Medição da resistência térmica e da condutividade térmica pelo método fluximétrico 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2005). 

Esta norma serve como referência para a NBR 15575 quando se trata do zoneamento 

bioclimático, abrangido em sua terceira parte, pois os requisitos de desempenho variam com a zona 

em que a construção se encontra (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 

TÉCNICAS,2013).  

O Brasil foi dividido em 8 zonas bioclimáticas, a partir da média das temperaturas máxima, 

mínima e umidade relativa do ar, classificando e agrupando 330 cidades de acordo com a 

semelhança climática. A Figura 1 mostra a o mapa do território nacional dividido nas zonas de 1 a 

8. 
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Figura 1 - Zoneamento bioclimático brasileiro. 

  

Fonte: Adaptado de ABNT (2005). 

 

3.3 Conceitos termodinâmicos 

3.3.1 Calor e temperatura 

Calor é a energia transferida perante um gradiente de temperatura através da movimentação 

atômica e molecular. Já a temperatura é a propriedade que indica o sentido do fluxo de energia 

térmica, calor (ATKINS; PAULA, 2012). 

 

3.3.2 Sistema 

Sistema, também conhecido como volume de controle, é a parte do universo que está sendo 

considerada para estudo. Dependendo da forma que o sistema se relaciona com a vizinhança, o 

ambiente que o rodeia, este pode ser classificado em aberto, fechado ou isolado. A Figura 2 mostra 

as trocas de energia envolvidas para cada tipo de sistema. Estes tipos dependem majoritariamente 

do tipo de fronteira existente entre sistema e vizinhança, em um sistema aberto as fronteiras atuam 
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de forma a permitir tanto trocas energéticas quanto de matéria, em um sistema fechado apenas 

trocas energéticas podem ocorrer enquanto que um sistema isolado não permite a troca nem de 

matéria nem de energia (ATKINS; PAULA, 2012). 

Figura 2 – Tipos de sistemas em relação a interação com a vizinhança. Em a) sistema aberto b) 

sistema fechado c) sistema isolado. 

a)  b)  c)  

Fonte: Adaptado de Atkins; Paula (2012). 

 

Em relação a trocas de calor, as fronteiras por sua vez podem ser diatérmicas, permitindo a 

transferência de calor, ou adiabáticas que não permitem a transferência e estão presentes nos 

sistemas isolados. 

 

3.3.3 Primeira Lei da Termodinâmica 

Há duas formas de alteração da energia interna de um sistema, através da realização ou 

recebimento de trabalho e/ou transferência de calor, como mostra a equação seguinte. 

∆𝑈 = 𝑞𝑐 + 𝑤 

Para sistemas isolados nenhuma das trocas é permitida, portanto ΔU=0. Desta forma a 

primeira lei da termodinâmica postula que a energia interna de um sistema isolado é constante 

(ATKINS; PAULA, 2012).  Em outras palavras, o aumento na energia armazenada em um sistema 

deve ser igual a quantidade de energia recebida menos a quantidade de energia que sai do sistema 

(BERGMAN; LAVIGNE, 2019). 

 

3.4 Modos de transferência de calor 

3.4.1 Condução 

Condução é a transferência de energia resultante da interação entre partículas, do sentido 

da maior para menor energia, ou seja, partículas com maior temperatura, que possuem 

consequentemente maior energia, a transferem para partículas vizinhas de menor temperatura 
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devido à atividade atômica que gera vibração dos retículos em materiais sólidos. 

A transferência de calor por condução ocorre, por exemplo, em um dia de inverno, onde um 

quarto aquecido perde calor para o ambiente externo por condução através da parede. 

O fluxo de calor por condução pode ser descrita pela Lei de Fourrier, considerando 

transferência unidimensional por uma parede plana, temos: 

𝑞𝑥
" = −𝑘

𝑑𝑇

𝑑𝑥
 

Ou seja, a taxa de transferência de calor na direção x, por unidade de área perpendicular a 

direção da transferência, também conhecida como fluxo térmico (qx” [W/m2]) é proporcional ao 

gradiente de temperatura (𝑑𝑇 𝑑𝑥⁄ )  nesta direção, sendo o coeficiente de proporcionalidade dado 

pela condutividade térmica (k [W/mK]), propriedade intrínseca dependente do material. O sinal 

negativo é necessário pois a energia está sendo transferida no sentido decrescente de temperatura. 

Já a taxa de transferência de calor por condução qx [W] ao longo de uma parede plana com 

área A [m2] é dada por: 

𝑞𝑥 = 𝑞𝑥
"  × 𝐴 

A Figura 3 ilustra a transferência de calor por condução unidimensional por uma parede 

plana.  (BERGMAN; LAVIGNE, 2019) 

 

Figura 3 – Transferência de calor unidimensional por condução. 

 

Fonte: Adaptado de Bergman; Lavine (2019). 
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3.4.2 Convecção 

A transferência de calor por convecção advém da interação entre uma superfície e um fluido 

em movimento diante a presença de gradiente de temperatura. Diferentemente da condução, a 

convecção ocorre através de dois mecanismos: difusão ou movimento molecular aleatório, que é 

predominante próximo a superfície, onde a velocidade do fluido tende a zero e movimento 

macroscópico do fluido, que tem maior contribuição para as trocas energéticas em regiões mais 

afastadas da superfície, onde a velocidade de escoamento é maior. 

O fluxo de calor por convecção q” [W/m2] é proporcional a diferença de temperaturas do 

fluido (T ͚) e da superfície (TS), sendo o coeficiente de proporcionalidade h o coeficiente de 

transferência de calor por convecção [W/m2K]. A equação é conhecida como lei do resfriamento 

de Newton: 

𝑞" =  ℎ ( 𝑇𝑆 − 𝑇  ) 

Neste caso, o fluxo é considerado positivo quando o calor é transferido da superfície para o 

fluído e negativo quando o oposto ocorre. 

Um exemplo de transferência de calor por convecção é o uso de ventiladores, onde um 

fluido, no caso o ar, é forçado contra o elemento a ser resfriado, propiciando as trocas de calor entre 

eles (BERGMAN; LAVIGNE, 2019). 

 

3.4.3 Radiação 

Em geral, toda a matéria com temperatura não nula emite radiação devido a mudanças nas 

configurações eletrônicas de seus átomos e/ou moléculas constituintes. A transmissão de calor por 

radiação se dá via ondas eletromagnéticas que não necessitam de um meio para se propagarem e 

sim o oposto, a propagação é mais eficiente no vácuo.  

A taxa de transferência de calor por radiação q”rad [W/m2] é proporcional a diferença da 

quarta potência da temperatura da superfície (TS) e da quarta potência da temperatura da vizinhança 

(Tviz), multiplicados pela constante de Stefan-Boltzmann (σ = 5,67 x 108 [W/m2 K4]) e pela 

emissividade (ε, que varia entre 0 e 1). A equação é então dada por: 

𝑞"𝑟𝑎𝑑 =  𝜎 𝜀 (𝑇𝑆
4 − 𝑇𝑣𝑖𝑧

4 ) 

(BERGMAN; LAVIGNE, 2019). 
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3.5 Desempenho térmico 

Tratando-se do desempenho térmico, a norma NBR 15575 leva em consideração a 

temperatura do ar nas partes externa e interna da construção, com níveis de desempenho que variam 

segundo a zona bioclimática brasileira a qual pertence, definida pela ABNT 15220.  

A NBR 15575-1 apresenta critérios de temperatura máxima em ambientes de permanência 

prolongada como quartos e salas, considerando que não haja fontes de calor internas como 

aparelhos eletrônicos, lâmpadas ou até mesmo pessoas. A Tabela 1 mostra a relação entre as 

temperaturas internas máximas (Ti,max) e as temperaturas externas máximas (Te,max) para cada nível 

de desempenho em cada zona bioclimática. Para a zona 8 há também relação entre as temperaturas 

interna mínimas (Ti,mín) e temperatura externa mínima (Te,mín) (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

NORMAS TÉCNICAS, 2013). 

 

Tabela 1: Critério para avaliação de desempenho térmico para condições de verão. 

Nível de desempenho Critério 

Zonas 1 a 7 Zona 8 

Mínimo Ti, max ≤ Te, max Ti, max ≤ Te, max 

Intermediário Ti, max ≤ Te, max -2ºC Ti, max ≤ Te, max -1ºC 

Superior Ti, max ≤ Te, max -4ºC Ti, max ≤ Te, max -2ºC e 

Ti, min ≤ Te, mín + 1ºC 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Desta forma, o ambiente analisado deve apresentar condições térmicas melhores ou iguais 

às do ambiente externo à sombra em um dia típico de verão. 

Analogamente às condições de verão, a norma também traz os critérios de temperatura 

interna mínima em relação a temperatura externa mínima para condições de inverno. A Tabela 2 

apresenta o critério de temperatura em cada zona bioclimática que atenda aos níveis de desempenho 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2013). 
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Tabela 2: Critério para avaliação de desempenho térmico para condições de inverno. 

Nível de desempenho Critério 

Zonas 1 a 5 Zonas 6 a 8 

Mínimo Ti,mín ≥ Te,mín + 3ºC Não há necessidade de verifi-

cação de critério para estas 

zonas. 

Intermediário Ti,mín ≥ Te,mín + 5ºC 

Superior Ti,mín ≥ Te,mín + 7ºC 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Sendo assim, para atender ao requisito é necessário que o sistema analisado apresente 

condições térmicas melhores ou iguais às temperaturas externas mínimas acrescidas de ao menos 

3ºC em um dia típico de inverno. 

Já para sistemas de vedações verticais externas e internas há também requisitos de 

transmitância, capacidade térmica e até mesmo regulamentação da abertura necessária para 

ventilação em relação a área do ambiente. Tratando-se de coberturas, os requisitos são abrangidos 

pela norma ABNT 15220-2. A sexta parte da norma, que se refere a sistemas hidrossanitários, não 

se aplica para desempenho térmico (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 

2013). 

 

3.6 Acústica 

3.6.1 Tipos de ruído e formas de propagação 

Ruído pode ser definido como um fenômeno físico vibratório com características 

indefinidas de variações de pressão em função da frequência, para uma determinada frequência 

podem existir variações de diferentes pressões (CATAI,2006). Em outras palavras, o som pode ser 

descrito como uma variação da pressão ambiente dentro da faixa audível do ser humano 

(BISTAFA, 2006). Os ruídos podem ser classificados como ruídos de impacto, ou seja, os sons 

produzidos pela percussão sobre um corpo sólido e transmitidos através do ar e como ruídos aéreos, 

isto é, os sons produzidos e transmitidos através do ar (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

NORMAS TÉCNICAS, 2013).  Os ruídos de impacto são um grande problema quando se tratam 

de prédios, pois os sons gerados por pisadas e quedas de objetos sobre lajes, por exemplo, causam 

grande desconforto, uma vez que podem ser ouvidos pelas pessoas presentes no andar abaixo. Isto 

ocorre pois neste caso a laje atua como irradiador de energia sonora, devido ao movimento 
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vibratório induzido pelo impacto localizado.  

As ondas sonoras se propagam de diferentes maneiras através dos sólidos, a Figura 4 ilustra 

os tipos de ondas sonoras nos sólidos, onde λ representa o comprimento de onda (MICHALSKI, 

2011). 

 

Figura 4 – Tipos de ondas nos sólidos. 

  

Fonte: MICHALSKI, 2011. 

 

Já o ruído aéreo ocorre quando a onda sonora, ao incidir sobre uma superfície, provoca uma 

vibração na mesma, causando a irradiação de energia para o outro lado, o que gera um som no 

ambiente, isto ocorre, por exemplo, em ambientes abertos, durante a passagem de som por janelas, 

portas ou até mesmo através de elementos divisórios como paredes de alvenaria (OGAWA,2014), 

pode se observar como os ruídos se propagam via aérea e pela estrutura na Figura 5. 

 

 

 



30 

 

 

Figura 5 – Desenho esquemático de propagação do ruído via aérea e estrutural. 

 

Fonte: Adaptado de MICHALSKI, 2011. 

 

3.6.2 Medição de energia sonora 

Há três formas para a medição de energia sonora, potência, intensidade e pressão sonora, 

sendo a última o nível mais usual por incluir a resposta do ambiente em relação à fonte de emissão 

(OGAWA, 2014).  O nível de intensidade sonora, em decibéis é dado por: 

𝑁𝐼𝑆 = 10 log
𝐼

𝐼0
 

Onde I é a intensidade [W/m2] e I0 é a intensidade de referência, que corresponde à 

intensidade de um tom de 1.000 Hz [10-12 W/m2]. 

A intensidade sonora é proporcional ao quadrado da pressão sonora, portanto o nível de 

pressão sonora, em decibéis, é dado por: 

𝑁𝑃𝑆 = 20𝑙𝑜𝑔
𝑃

𝑃0
 

Onde P é a pressão sonora [N/m2] e P0 é a pressão sonora de referência em 1.000Hz (2 x 

10-5 N/m2) (GOMES, 2015). 

 Frequentemente utiliza-se a escala logarítmica decibel (dB) como unidade de medida, 

uma vez que se relaciona mais facilmente com a audibilidade do ser humano (GERGES,2000). 
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3.6.3 Isolamento  

Os materiais utilizados para isolamento acústico podem ser classificados em convencionais 

que são aqueles já utilizados como sistemas de vedação tais como blocos cerâmicos, madeiras e 

vidros e os não convencionais, os que são desenvolvidos em especial para isolar acusticamente o 

ambiente. Todos os materiais possuem propriedades acústicas, porém a capacidade de absorção é 

variável, ou seja, a quantidade de energia sonora dissipada por meio da transformação vibratória 

das ondas em energia térmica é diferente para cada material (CONGRESSO BRASILEIRO DO 

CONCRETO, 2008). Segundo a Lei de Berger, o isolamento acústico é eficaz se o material 

utilizado apresentar a resistividade acústica o mais distante possível da resistividade acústica do 

meio que se quer isolar (OGAWA, 2014), de uma forma mais geral, o isolamento sonoro ocorre 

quando há uma redução significativa da passagem de som de um ambiente para outro 

(MICHALSKI, 2011). 

A medição do isolamento acústico pode ser feita no local ou em laboratório, a Figura 6 

mostra um esquema de ensaio para a medição do isolamento acústico de um ruído de impacto. A 

medição geralmente é feita por meio de um medidor do nível de pressão sonora, também conhecido 

como decibelímetro (CORNACCHIA, 2009). 

 

Figura 6 – Esquema de ensaio de isolamento acústico de impacto. 

 

Fonte: Adaptado de CORNACCHIA, 2009. 
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3.6.4 Parâmetros de isolamento sonoro 

As normas vigentes tanto nacionais quanto internacionais utilizam alguns parâmetros para 

a medição de isolamento sonoro, tais como: índice de redução sonora (R), índice de redução sonora 

ponderado (Rw), diferença padronizada de nível (DnT), diferença padronizada de nível ponderada 

(DnT,w), nível de pressão sonora de impacto padronizado (L’nT), nível de pressão sonora de impacto 

padronizado ponderado (L’nT,w). Os parâmetros DnT, DnT,w, L’nT, L’nT,w são utilizados para 

medições conforme métodos simplificado e/ou de engenharia ambos realizados em campo 

enquanto que os parâmetros R e Rw são utilizados para medições laboratoriais (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2013). 

 A diferença padronizada de nível é uma medida da redução dos níveis sonoros entre dois 

ambientes distintos e corresponde ao isolamento sonoro de um cômodo de um imóvel típico. Este 

parâmetro se relaciona com o tempo de reverberação através da seguinte equação: 

𝐷𝑛𝑇 = 𝐷 + 10 log
𝑇

𝑇0
 

Onde T é o tempo de reverberação médio na sala receptora, T0 o tempo de reverberação de 

referência, ambos em segundos, e D é a diferença de nível de pressão sonora entre os ambientes 

emissor (LE) e receptor (LR) em dB, assim: 

𝐷 = 𝐿𝐸 − 𝐿𝑅 

 Apesar de que, para dois ambientes separados por uma parede, o som possa ser transmitido 

via direta, direta com fendas e/ou lateral em laboratório analisa-se apenas a transmissão direta, pois 

visa-se anular as demais formas de transmissão, desta forma o índice de redução sonora determina 

a capacidade de redução sonora de ruídos aéreos para componentes isolados é dada por: 

𝑅 = 10 log
𝑊1

𝑊2
 

Em que W1 é a potência sonora incidente e W2 a potência sonora transmitida (MICHALSKI, 

2011). Ou ainda: 

𝑅 = 𝐿𝐸 − 𝐿𝑅 + 10 log
𝑆

𝐴
 

Onde LE é o nível de pressão sonora do ambiente emissor, LR é o nível de pressão sonora do 

ambiente receptor, S corresponde a área do corpo de prova em m2 e A é a absorção sonora no 

ambiente de recepção (FERREIRA; BERTOLI, 2010).  

 Já os parâmetros ponderados são obtidos a partir dos valores obtidos por medição 
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laboratorial ou em campo utilizando-se o procedimento descrito na norma ISO 717-1, com a 

finalidade de obter um único valor ponderado de isolamento (REZENDE; MORAIS FILHO; 

NASCIMENTO, 2014). 

 

3.7 Desempenho acústico 

No quesito desempenho acústico, a norma tem como requisitos: isolação acústica de vedações 

externas, referente a fontes externas à habitação; isolação acústica entre ambientes; isolação de 

som aéreo da envoltória da habitação e ruídos gerados por impactos ou vibrações. Com exceção do 

primeiro requisito, que está incluso nas normas ABNT 10151 e 10152, todos os demais estão 

contidos nas partes de 3 a 6 da NBR 15575. Sendo assim, a norma visa o isolamento acústico entre 

edificações vizinhas, entre áreas externa e interna e entre ambientes diferentes da mesma 

edificação, garantindo conforto e privacidade acústica, o que inclui a não inteligibilidade à 

comunicação verbal. 

 É importante destacar que a avaliação dos requisitos depende tanto da zona bioclimática a 

qual a construção se encontra, quanto da destinação do cômodo avaliado, por exemplo, se será 

utilizado para repouso, lazer, atividade intelectual ou outras práticas, além de ruídos externos 

regulares provenientes da vizinhança, também conhecidos como ruídos de fundo, que podem ser 

transmitidos via estrutural ou aérea. 

A Tabela 3 apresenta os critérios de índice de redução sonora ponderado relacionando-os a 

cada nível de desempenho para o requisito isolamento de ruído aéreo dos pisos entre unidades 

habitacionais, ou seja, mede a capacidade de atenuação da passagem de som aéreo através dos pisos 

dos imóveis. 
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Tabela 3: Critério de índice de redução sonora ponderado para sistema de pisos internos. 

Elemento Rw (dB) Nível de desempenho 

Pisos de unidade habitaci-

onal sobre áreas comuns 

40 M 

45 a 50 I 

>  50 S 

Pisos separando unidades 

habitacionais em pavi-

mentos distintos 

45 M 

50 a 55 I 

> 55 S 

Fonte: Elaboração própria. 

Tratando-se dos sistemas de vedações verticais externas e internas, os requisitos avaliados 

são os níveis de ruído admitidos na habitação, não só entre os meios interno e externo mas também 

entre dependências do mesmo imóvel. A Tabela 4 apresenta os índices recomendados de Rw para 

elementos construtivos distintos, para fachadas e coberturas deve-se considerar Rw+5dB quando o 

imóvel for localizado próximo a vias de trafego intenso, seja ele aéreo, rodoviário ou ferroviário. 

 

Tabela 4: Índice de redução sonora ponderado de elementos construtivos. 

Elemento da edificação Rw (dB) 

Parede de salas e cozinhas entre uma uni-

dade habitacional e áreas de uso comum. 

35 a 39 

Parede de dormitórios entre uma unidade 

habitacional e áreas de uso comum e trân-

sito eventual. 

45 a 49 

Parede entre uma unidade habitacional e 

áreas de uso comum de permanência pro-

longada. 

50 a 54 

Parede entre unidades habitacionais autô-

nomas (imóveis geminados) 

45 a 49 

Fachada 30 a 34 

Cobertura 35 a 39 

Fonte: Elaboração própria. 
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 Tratando-se do ruído de impacto, o parâmetro utilizado é o nível de pressão sonora de 

impacto padronizado ponderado (L’nT,w), porém este só é utilizado para ensaios realizados em 

campo. A Tabela 5 apresenta os valores de L’nT,w  para lajes e coberturas relacionados aos níveis 

de desempenho. 

 

Tabela 5: Critério e nível de pressão sonora de impacto padronizado ponderado para 

ensaio de campo. 

Elemento L’nTw (dB) Nível de desempenho 

Laje, ou outro elemento 

portante, com ou sem 

contrapiso, sem trata-

mento acústico 

< 80 M 

55 a 65  I 

< 55 S 

Laje, ou outro elemento 

portante, com ou sem 

contrapiso, com trata-

mento acústico 

- M 

55 a 65 I 

< 55 S 

Cobertura acessível, de 

uso coletivo 

56 a 65 M 

46 a 55 I 

< 45 S 

Fonte: Elaboração própria. 

 

O último quesito de desempenho abrange os sistemas hidrossanitários, visando a limitação 

de ruídos para que não gere sons desagradáveis aos usuários, leva-se em consideração a velocidade 

de escoamento da água (ABNT NBR 5626, 7198, 10844 e 10152) e ruídos gerados por vibrações, 

que devem ser considerados em projeto, para que estas não se propaguem aos elementos 

construtivos (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2013). 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

4.1 Corpos de prova 

 Para a confecção dos corpos de prova foi utilizada como matriz argamassa Cimentcola 

interno Quartzolit, de marca Weber (Saint-Gobain), indicado para assentamento de revestimentos 

cerâmicos internos em pisos e paredes. Já como material de reforço utilizaram-se esferas de EPS 

com 4 mm de diâmetro médio. 

A Tabela 6 mostra o teor de EPS que foi adicionado na matriz para cada amostra. O volume 

total das amostras é de 264,5 cm3 com dimensões de 11,5 cm x 11,5 cm x 2 cm. 

 

Tabela 6: Composição dos corpos de prova. 

Amostra 

 

% em volume 

A 0 A 5 A10 A15 A20 

Argamassa 100 95 90 85 80 

EPS 0 5 10 15 20 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 Após a mistura da argamassa com o EPS, colocou-se a mistura em um molde plástico e 

adicionou-se uma parte de água para 4 partes de argamassa, em volume. As amostras foram então 

deixadas em repouso por 72h em temperatura ambiente e posteriormente retiradas do molde. 

 Os corpos de prova foram utilizados tanto para as medições de isolamento térmico quanto 

acústico. A Figura 7 mostra uma das amostras logo após retirada do molde. 

 

Figura 7 - Corpo de prova padrão. 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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4.2 Dispositivo para avaliação de isolamento acústico 

 4.2.1 Aparatos e estrutura 

  Para a confecção do sistema de isolamento acústico utilizaram-se placas de isopor com 

25mm de espessura, palitos de madeira e cola composta por acetato de vinila e metanol. 

 Como fonte de ruído aéreo utilizou-se alto falante de aparelho celular. Como fonte de ruído 

de impacto utilizou-se a queda de uma esfera de vidro de 25 mm de diâmetro, mostrada na Figura 

8.  

Figura 8 - Esfera para emissão de ruído de impacto. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

As medições do nível de pressão sonora foram realizadas com dois decibelímetros 

Instrutherm, com faixa de medição de 30 a 130dB, funções máximo (MAX), mínimo (MÍN) e hold 

e precisão de ±1,5dB, ilustrado na Figura 9. 

 

Figura 9 – Decibelímetro Instrutherm. 

 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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4.2.2 Construção do dispositivo 

 Foi necessária a construção de dois dispositivos, um para medição do isolamento de ruído 

aéreo e um para medição do isolamento de ruído de impacto.  

Para avaliação do isolamento ao ruído aéreo, inicialmente foi montada uma estrutura 

retangular de isopor, constituindo-se de um prisma retangular vazado com base e tampa, de 

dimensões 400 mm x 170 mm x 185mm. As paredes foram fixadas na base com o auxílio de cola 

e os palitos foram utilizados para dar sustentação a estrutura, a tampa foi deixada móvel a fim de 

permitir o acesso à cavidade interior do dispositivo, com dimensões de 350mm x120mm x 160mm. 

 Foi delimitado um local para encaixe dos corpos de prova a 175 mm da fonte de som. Para 

sua fixação no aparelho utilizou-se um suporte superior de isopor de 120mm x 25mm x 55 mm. O 

corpo de prova serve para delimitar a área da câmara de emissão, parte do dispositivo que contém 

a fonte de som e da câmara de recepção, parte do dispositivo que contém apenas o decibelímetro. 

 Entre a fonte e o espaço para o corpo de prova foi delimitado um espaço para fixação do 

decibelímetro, mais especificamente com a parte inferior posicionada a 40 mm da fonte e 

microfone adjacente a amostra. O segundo decibelímetro foi posicionado na outra extremidade do 

corpo de prova, na câmara de recepção, com o microfone adjacente ao lado oposto em relação à 

fonte de som. A Figura 10 apresenta um esquema de como o dispositivo foi montado para ensaio 

e fotografia real do dispositivo. 
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Figura 10 - Dispositivo de medição de isolamento acústico para ruído aéreo em a) desenho 

esquemático corte em b) fotografia. 

a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)   

 

Fonte: Elaboração própria. 
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 Tratando-se da avaliação de amortecimento sonoro para o ruído de impacto, montou-se uma 

estrutura vertical bipartida utilizando-se os mesmos materiais empregados no dispositivo anterior, 

cuja parte inferior mede 115mm x 115mm x 185mm com cavidade interior de 65 mm x 65mm x 

160mm, fechada na face inferior e parte superior com medidas de 115mm x 115mm x 160mm, 

cavidade interior de 65mm x 65mm x 160mm aberta nas duas extremidades. Cada decibelímetro 

ocupa a cavidade de uma das partes e o corpo de prova é posicionado entre elas, como mostrado 

na Figura 11, a fonte é posicionada logo acima da cavidade superior e atravessa a câmara de 

emissão até entrar em contato com o corpo de prova e causar o ruído. 

 

Figura 11 - Dispositivo de medição de isolamento acústico para ruído de impacto em a) desenho 

esquemático corte em b) fotografia.   

 

a)                                                                                          b) 

 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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4.2.3 Metodologia de medição 

Ambos os ensaios são iniciados ligando-se os decibelímetros para conferir se ambos mostram 

o mesmo valor ou se é necessário calibrar os aparelhos e mede-se o nível de pressão sonora do 

ambiente externo ao dispositivo.  

Para ruído aéreo o próximo passo foi a configuração do aparelho celular para emitir som, neste 

trabalho utilizou-se um vídeo com ruído de apito, disponível na plataforma YouTube 

(https://www.youtube.com/watch?v=n-quoiaFEio&ab_channel=SonsdoMundo), no volume 

máximo. Mede-se então o nível de pressão sonora emitida pelo aparelho e compara-se com o nível 

de pressão sonora do ambiente, sendo importante que o valor do ruído emitido pela fonte seja maior 

do que do ruído externo.   

Abre-se o dispositivo, posiciona-se o aparelho celular junto a parede, em uma de suas 

extremidades, na então denominada câmara de emissão, coloca-se o corpo de prova no local 

delimitado e o suporte superior é posicionado sobre a amostra com o intuito de fixá-la. Em seguida 

aciona-se a função máximo (MAX) nos decibelímetros, ambos na escala de decibéis, posiciona-se 

um a 40mm da fonte de som e microfone junto a face anterior da amostra e o outro com o microfone 

junto a face posterior da amostra.  

Liga-se o som e fecha-se a tampa do dispositivo, é importante que o ruído seja emitido ao 

menos 3 vezes para certificar-se que o nível máximo de pressão sonora está sendo captado.  Então 

abre-se o dispositivo e anota-se os valores de nível de pressão sonora obtidos.  

Para ruído de impacto, o som é provocado pela queda da esfera de vidro diretamente no corpo 

de prova. Para realização da medição primeiramente ambos os decibelímetros são ligados e é 

acionada a função máximo, para que o valor máximo de nível de pressão sonora seja registrado. 

Posiciona-se então um decibelímetro na câmara inferior, de recepção, em seguida coloca-se o corpo 

de prova logo acima do microfone do aparelho, encaixado na face superior, aberta, da câmara. 

Sobre o corpo de prova é disposta a segunda parte do dispositivo, câmara de emissão, dentro dela 

coloca-se o decibelímetro com o microfone em contato direto com o corpo de prova. A última etapa 

consiste na emissão do ruído, para isto basta soltar a esfera a partir da face superior da câmara de 

emissão, atentando-se para que esta não entre em contato com o aparato de medição, o ruído é 

resultado do impacto entre a esfera e o próprio corpo de prova, após queda livre de 160mm. Os 

valores registrados são então anotados. 
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 Para ambos os ensaios, após a obtenção dos níveis de pressão sonora, calcula-se a 

diferença de nível de pressão sonora (D) para cada amostra. A metodologia de medição adotada é 

mostrada no fluxograma da Figura 12. 

Figura 12: Fluxograma metodologia de medição de isolamento acústico. 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

4.3 Dispositivo para avaliação de isolamento térmico 

4.3.1 Aparatos e estrutura 

  Para a confecção do sistema de isolamento utilizaram-se placas de EPS com 25mm de 

espessura, uma caixa de EPS pré-montada de dimensões externas 280mm x 180mm x 150mm, a 

cola e palitos de madeira previamente descritos para a avaliação do isolamento acústico. 

 Como fonte de calor utilizou-se uma resistência cerâmica para estufa de salgados de 120mm 

de diâmetro, 150W de potência e 220V, com temperatura máxima de 60ºC ao ar livre. A resistência 

foi envolvida em uma camada de massa epóxi bicomponente, cuja resina é composta por sulfato 

de bário, resina de difenol epiclorohidrina-4,4’-isopropilidieno, silicato de alumínio e dióxido de 

titânio, e o agente endurecedor (catalisador) composto por silicato de alumínio, ácidos graxos, 

marca Loctite e nome comercial Durepoxi, com a finalidade de diminuir a recepção intensa de 

calor pelo EPS, uma vez que o contato direto entre eles pode causar danos à estrutura devido à 
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quantidade de calor transmitida, ademais a resina foi modelada para garantir estabilidade da fonte 

na posição vertical, não necessitando de fixação adicional como mostrado na Figura 13. 

 

Figura 13 – Vista frontal da resistência após revestimento com resina epóxi. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

As medições de temperatura foram realizadas com dois termômetros digitais, com visor 

LCD, cabo de 1m de comprimento com sensor metálico e precisão de ±1ºC, mostrado na Figura 

14. 

Figura 14 – Termômetro digital. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

4.3.2 Construção do dispositivo 

 A estrutura de prisma retangular pré-montada de EPS serviu como estrutura do dispositivo, 

construindo-se uma nova tampa de 280mm x 180mm x 25mm. 
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 A tampa foi construída com a finalidade de permitir que o sensor do termômetro ficasse 

posicionado na cavidade interior do dispositivo enquanto o visor foi disposto na parte externa, 

sobre a tampa. Foi delimitado um local para encaixe dos corpos de prova a 100mm da resistência 

delimitando o espaço de duas câmaras dentro do dispositivo, a câmara fonte e a receptora. Como 

apoio foram utilizados 3 paralelepípedos de placas de EPS, um com medidas 150mm x 60mm x 

25mm e os demais com 17,5mm x 115mm x 25mm. Cada termômetro foi posicionado em uma das 

câmaras a 10mm do corpo de prova, com o intuito de medir a temperatura do ar presente 

imediatamente próximo a amostra. A Figura 15 ilustra como o dispositivo foi construído. 
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Figura 15 - Dispositivo de medição de isolamento acústico para ruído aéreo em a) desenho 

esquemático em corte em b) fotografia. 

 

a)  

 

b)    

 

Fonte: Elaboração própria. 
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4.3.3 Metodologia de medição 

O objetivo do ensaio é criar um gradiente térmico entre duas câmaras com a finalidade de 

gerar um fluxo de calor controlado entre as faces do corpo de prova, aquela que está recebendo 

diretamente o calor e seu lado oposto, para qual o calor está sendo transferido por condução. Para 

isto, preliminarmente, mede-se a temperatura ambiente externa ao dispositivo e dispõe-se o corpo 

de prova no local delimitado. Faz-se a fixação do corpo de prova com os apoios de isopor e, em 

seguida, posiciona-se a resistência em uma das extremidades da caixa, energizando-a. A caixa é 

então tampada. 

 Aguarda-se 2 minutos para que a temperatura da câmara fonte atinja 40ºC. A resistência é 

então desligada e observa-se a temperatura mostrada no termômetro. A temperatura da câmara 

fonte continuará aumentando até atingir a temperatura de pico, já a câmara de recepção só 

apresentará aumento de temperatura no decorrer do ensaio. Deve-se anotar os valores obtidos 

considerando temperaturas a partir de 3ºC acima da temperatura ambiente na câmara receptora, a 

fim de garantir a existência do fluxo térmico, até a temperatura de pico da câmara fonte. A Tabela 

7 mostra a variação de temperatura aceitável para o ensaio. Calcula-se então a diferença de 

temperatura entre as câmaras a cada instante e a média dos valores. 

 

Tabela 7: Temperaturas máxima e mínima para ensaio. 

 Temperatura de pico 

(máxima) (ºC) 

Temperatura mínima (ºC) 

Temperatura registrada ≤ 60 ºC > Tambiente 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 É importante atentar-se a estas temperaturas, acima de 60ºC a estrutura de EPS pode ser 

prejudicada, portanto recomenda-se não ultrapassar este máximo, enquanto que a temperatura 

mínima deve ser maior que a ambiente para não gerar erros de medição.  A metodologia adotada 

é mostrada no fluxograma da Figura 16. 
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Figura 16: Fluxograma metodologia de medição de isolamento térmico. 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

4.4 Procedimento de validação da metodologia 

 Para a validação dos dispositivos preliminarmente descritos foram utilizados 5 corpos de 

prova de material compósito. 

Para a confecção dos corpos de prova empregou-se argamassa cimentícia para 

assentamentos de cerâmicas em áreas internas, classificação ACI conforme NBR 14081 

denominada comercialmente Cimentcola interno. 

 Como agregado, utilizaram-se esferas de poliestireno expandido (EPS) com diâmetro 

médio de 4mm. 

 A mistura foi realizada em proporção volumétrica. Como o volume final desejado do 

corpo de prova é de 264,5 cm3 utilizaram-se as porcentagens e os volumes correspondentes de 

EPS descritos da Tabela 8. 

 

Tabela 8: Porcentagem em volume de EPS. 

Porcentagem (%) Volume (cm3) 

0 0 

5 13,225 

10 26,450 

15 39,675 

20 52,900 

Fonte: Elaboração própria. 
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 Após a mistura da argamassa com o EPS as misturas foram denominadas de acordo com a 

formulação conforme Tabela 9. 

 

Tabela 9: Denominação dos corpos de prova. 

Porcentagem de 

EPS (%) 

0 5 10 15 20 

Corpos de prova A0 A5 A10 A15 A20 

Fonte: Elaboração própria. 

  

 Após a mistura dos materiais, adicionou-se água na proporção volumétrica de 1:4, 

estabelecida pelo fabricante da argamassa. Então, misturou-se a água aos componentes secos 

manualmente, até a pasta adquirir uma textura homogênea. Os volumes utilizados estão descritos 

na Tabela 10. 

 

Tabela 10: Volume de água adicionado. 

 Volume de argamassa 

(cm3) 

Volume de água (cm3) 

A0 264,500 66,125 

A5 251,275 62,819 

A10 238,050 59,513 

A15 224,825 56,206 

A20 211,600 52,900 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 Os corpos de prova foram então elaborados em formatos de paralelepípedos com dimensões 

de 115mm x 115mm x 20mm, preenchendo-se moldes plásticos com a mistura fresca. 

 Após um período de cura de 72h os corpos de prova foram removidos do molde e 

submetidos às análises previamente descritas nos itens 4.2.3 e 4.3.3. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

5.1 Medição de isolamento de ruído aéreo 

 Utilizando-se o dispositivo e a metodologia previamente descritos na seção 4.2, obtiveram-

se valores de nível de pressão sonora para as câmaras emissora e receptora para todos os corpos de 

prova, de A0 a A5. A Tabela 11 mostra os valores obtidos para as três medições realizadas para 

cada amostra. O valor do ruído de fundo medido no local do ensaio foi de 54dB. 

 

Tabela 11: Níveis de pressão sonora nas câmaras de emissão (LE) e recepção (LR) obtidos em 

ensaio para ruído aéreo. 

 LE (dB) LR (dB)   

 Medida 

1  

Medida 

2 

Medida 

3 

Medida 

1 

Medida 

2 

Medida 

3 

Desvio 

padrão 

LE 

Desvio 

padrão 

LR 

A0 106,6 104,3 105,5 99,2 95,8 96,7 1,15 1,76 

A5 107,0 108,0 107,8 95,0 95,9 95,2 0,52 0,47 

A10 108,8 108,3 108,2 96,0 95,3 94,4 0,32 0,80 

A15 109,7 108,2 107,8 95,1 94,4 92,9 1,00 1,12 

A20 108,6 106,1 108,1 93,0 89,9 91 1,32 1,57 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Nota-se que os valores de desvio padrão para as medidas são pequenos, visto que a precisão 

do aparelho é de ±1,5dB e que a fonte de som foi mantida durante todo o ensaio. O valor do índice 

de redução sonora pode ser calculado pela seguinte equação previamente descrita: 

𝑅 = 𝐿𝐸 − 𝐿𝑅 + 10 log
𝑆

𝐴
 

Considerando-se que os valores de S (área do corpo de prova) e A (absorção sonora do 

ambiente receptor) são constantes, pode-se afirmar que o valor de R irá variar com a diferença entre 

os valores de LE e LR, dado pela diferença de nível de pressão sonora, desta forma para a 

comparação dos resultados calculou-se a diferença de nível de pressão sonora (D) para cada 

amostra a partir dos valores expressos na Tabela 11. A Figura 17 mostra como se deu a variação 

destas diferenças e seus respectivos desvios padrão. 
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Figura 17 – Resultados das diferenças de nível de pressão sonora para ensaio de isolamento de 

ruído aéreo. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 Observa-se que o valor do D aumenta gradativamente com o aumento no teor de EPS, 

variando de 8,2 dB para 0% até 16,3 dB para 20%, ou seja, o teor de EPS adicionado é diretamente 

proporcional a melhora no desempenho de isolamento acústico do material compósito. Além disso 

os desvios padrões encontrados variam entre 0,32 a 0,75, valores aceitáveis para os parâmetros 

analisados. Para a comparação com os valores apresentados nas Tabelas 3 e 4 é necessário o 

emprego da metodologia de ponderação de valores descritos na ISO 717-1. é Estes fatores 

implicam que a metodologia desenvolvida pode ser utilizada para esta medição. 

 

5.2 Medição de isolamento de ruído de impacto 

 Analogamente ao ensaio anterior, foram empregados o dispositivo e a metodologia 

anteriormente descritos na seção 4.2, para a obtenção dos valores de nível de pressão sonora para 

as câmaras emissora e receptora. O ensaio foi repetido três vezes para cada amostra. O valor do 

ruído de fundo medido no local do ensaio foi de 48dB. A Tabela 12 expõe os valores obtidos. 
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Tabela 12: Níveis de pressão sonora nas câmaras de emissão (LE) e recepção (LR) obtidos em 

ensaio para ruído de impacto.  

 LE (dB) LR (dB)   

 Medida 

1 

Medida 

2 

Medida 

3 

Medida 

1 

Medida 

2 

Medida  

3 

Desvio 

padrão 

LE 

Desvio 

padrão 

LR 

A0 110,7 114,1 115,4 107,5 110,1 115,4 2,43 2,50 

A5 111,6 113,6 109,1 106,0 109,3 104,1 2,25 2,63 

A10 116,9 117,8 116,4 110,3 111,8 110,0 0,71 0,96 

A15 116,9 114,7 111,8 108,8 107,1 103,9 2,56 2,49 

A20 115,8 116,1 115,4 106,6 107,2 106,9 0,35 0,30 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 Observam-se que os valores dos desvios padrão são, em geral, maiores em relação aos 

obtidos no ensaio de isolamento de ruído aéreo. Isto ocorre, pois, o ruído de impacto é proveniente 

do impacto entre a esfera de vidro e o corpo de prova, desta forma podem ocorrer variações 

dependendo da forma em que a esfera é sujeita à queda livre, visto que o processo é manual.  

Para a comparação dos resultados calculou-se a diferença de nível de pressão sonora (D) 

para as amostras em particular. A Figura 18 mostra como se deu a variação destas diferenças. 
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Figura 18 – Resultados das diferenças de nível de pressão sonora para ensaio de isolamento de 

ruído de impacto. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 Os níveis de desempenho estabelecidos pela norma estão descritos na Tabela 5, porém a 

norma estabelece critérios apenas para ensaios de campo que consideram o elemento construtivo 

como um todo, impossibilitando a comparação com o ensaio laboratorial. O valor de D variou entre 

3,4 dB e 8,9 dB, sendo diretamente proporcional ao teor de EPS adicionado, ou seja, quanto maior 

o teor de EPS maior a capacidade de isolamento acústico da argamassa no estado endurecido. 

Ademais os desvios padrões obtidos não ultrapassaram 0,65. Estes fatores implicam na acuracidade 

e validade da metodologia.  

 

5.3 Medição de isolamento térmico 

Para a medição do isolamento térmico das amostras foram usados o dispositivo e a 

metodologia preliminarmente descritos na seção 4.3, para variação das temperaturas entre as 

câmaras fonte e receptora, analisando-se o ciclo térmico desde o início do aquecimento.  

As medições foram realizadas durante o verão na cidade de Caçapava-SP, situada na zona 

bioclimática 3, a temperatura ambiente no dia de realização do ensaio era de 30ºC, portanto foram 

considerados para cálculo temperaturas da câmara de recepção acima de 33ºC. As medições se 
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encerram quando a temperatura de câmara fonte atinge seu pico, o que varia para cada amostra. 

Além disso, a transferência de calor ocorre em taxas diferentes para cada corpo de prova, gerando 

diferentes variações de temperatura. Estes fatores fazem com que cada ensaio apresente um número 

diferente de medições. Os valores levados em consideração para os cálculos obtidos em um dos 

ensaios estão mostrados na Tabela 13.  

 

Tabela 13: Temperatura nas câmaras fonte e receptora obtidos em ensaio. 

A0 A5 A10 A15 A20 

Tf (ºC) Tr (ºC) Tf (ºC) Tr (ºC) Tf (ºC) Tr (ºC) Tf (ºC) Tr (ºC) Tf (ºC) Tr (ºC)   

48,6 33,1 52,9 33,1 54,4 33,1 47,0 33,0 57,9 33,0   

49,7 33,3 53,3 33,2 54,9 33,2 48,9 33,2 58,0 33,1   

50,8 33,5 53,7 33,3 55,2 33,2 51,0 33,3 58,2 33,3   

51,8 33,7 53,9 33,5 55,5 33,3 52,5 33,5 - -   

52,7 34,1 54 33,7 55,7 33,5 54,5 33,7 - -   

53,3 34,3 54,3 33,9 55,7 33,7 56,0 33,9 - -   

53,8 34,7 54,3 34,0 55,8 33,8 57,5 34,0 - -   

53,9 35,0 54,4 34,2 - - 58,5 34,3 - -   

54,2 35,2 54,4 34,3 - - 59,5 34,5 - -   

54,4 35,4 54,5 34,5 - - 60,2 34,7 - -   

54,4 35,7 - - - - 61,3 34,9 - -   

54,5 35,9 - - - - 61,5 35,1 - -   

- - - - - - 61,8 35,3 - -   

- - - - - - 62,0 35,6 - -   

- - - - - - 62,0 35,8 - -   

- - - - - - 62,0 35,9 - - 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Para a comparação dos resultados calcularam-se as médias das temperaturas obtidas, a 

Tabela 14 apresenta os valores obtidos e seus desvios padrões. 

 

  



54 

 

 

Tabela 14: Temperaturas médias das câmaras fonte e receptora. 

 TF(méd) (ºC) Desvio Padrão  TR(méd) (ºC) Desvio Padrão 

A0 52,7 2,01 34,5 0,96 

A5 54,0 0,53 33,8 0,49 

A10 55,3 0,51 33,4 0,27 

A15 57,3 5,6 34,4 0,95 

A20 58,0 0,15 33,1 0,15 

Fonte: Elaboração própria. 

 

O desvio padrão expressa como se deu a variação da temperatura, para as temperaturas 

médias da câmara fonte (TF(méd)) das amostras A0 e A15 a gama de temperaturas analisadas foi 

maior do que para as demais, causando uma maior variação entre as temperaturas consideradas, o 

que resulta em um maior desvio padrão. Os valores expressos na Tabela 14 foram utilizados para 

cálculo da diferença de temperatura entre as câmaras, os resultados obtidos são mostrados na Figura 

19. 

 

Figura 19 – Resultados das médias das diferenças temperaturas para ensaio de isolamento 

térmico. 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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 Uma maior variação de temperatura implica que o calor da câmara fonte tenha sido 

transferido mais lentamente através da amostra para a câmara receptora, o que implica que o 

material apresenta melhor desempenho no quesito isolamento térmico e vice-versa. Nota-se que a 

diferença de temperatura foi maior para a amostra com maior teor de EPS (24,9ºC), diminuindo 

gradativamente com a diminuição do teor (18,2ºC), o que significa que o aumento no teor de EPS 

aumenta o isolamento térmico do compósito. Tratando-se dos desvios padrão, os valores variam 

de 0 para A20 até 4,18 para A15, em relação a A15 o desvio padrão pode ser considerado devido 

ao fato de corresponder ao ensaio com maior número de medições, e maior variação entre as TF(méd), 

como mostrado na Tabela 13, o que implica em uma maior variação entre as diferenças de 

temperatura, já para as demais amostras os valores dos desvios padrão não  ultrapassa 1,17, para 

A0, valor condizente a margem de erro do aparato (±1ºC). O nível de desempenho estabelecido 

pela ABNT em condições de verão é mostrado na Tabela 1, todas as composições se enquadram 

no nível de desempenho superior, portanto pode-se afirmar que a argamassa está dentro do padrão 

estabelecido pela norma.  Desta forma pôde-se validar o dispositivo e métodos propostos. 

 

6. CONCLUSÕES 

O presente trabalho permitiu o desenvolvimento e a construção de uma metodologia 

laboratorial de baixo custo para avaliação do desempenho térmico e acústico de argamassas, 

conforme objetivo inicial.  

O método foi validado a partir de ensaios feitos com argamassas enriquecidas com material 

poroso (EPS) em diferentes teores, variando-se de 0 a 20% com incrementos de 5%.  

Para as medições de isolamento acústico de ruído aéreo, em relação a A0, composta por 

100% de argamassa as demais amostras aumentaram o isolamento entre 33% e 144%. 

Já as medições de isolamento acústico de ruído de impacto apresentaram de 72% a 193% 

de redução nos níveis de pressão sonora, também relativos a A0. 

Tratando-se das medições de isolamento térmico, as amostras isolaram 11% a 37% a mais 

do que a argamassa pura. 

Sendo assim, conforme o aumento do teor de agregado melhor foi o desempenho do 

material, ou seja, quanto maior a porcentagem em volume de EPS utilizada melhor o 

isolamento, tanto térmico quanto acústico. 
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Com os resultados obtidos foi possível comprovar a eficiência e a eficácia dos dispositivos 

e metodologias desenvolvidas, permitindo o desenvolvimento de novos materiais que se 

enquadrem nos requisitos estipulados pela NBR 15575. 

 

7. SUGESTÕES PARA TABALHOS FUTUROS 

 Analisar e aprimorar sistema de vedação, tanto em relação a tampa do sistema quanto em 

relação a envoltória do corpo de prova. 

 Avaliar os modos e condições de transferência de calor envolvidos. 

 Aprofundar a validação do dispositivo de medição de isolamento térmico. 

 Utilizar aparelhos de medição com maior precisão. 
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