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RESUMO 

Avaliação da qualidade acústica de ambientes escolares e de seu 

entorno situado próximo às quadras poliesportivas 

Nadyeska Bruna Copat da Silva  

 

Um ambiente acusticamente confortável é aquele no qual as pessoas 

escutam bem. Nas edificações escolares, a fala e a audição são a base para 

toda a comunicação, o que torna impossível oferecer uma educação de 

qualidade com excesso de ruídos.  O objetivo deste trabalho foi caracterizar 

acusticamente, a influência dos ruídos internos e externos das edificações 

escolares, por meio do monitoramento da inteligibilidade e do conforto acústico 

dentro da sala de aula. Além disso, foi feita a análise de acordo com as 

normativas vigentes internacionais e nacionais e, posteriormente, a modelagem 

acústica. Foram escolhidas 3 escolas na área urbana da cidade de Maringá-PR, 

com diferentes tipologias, localidades e que possuam quadras poliesportivas. O 

monitoramento foi realizado de acordo com as normativas vigentes. Para a 

análise do parâmetro da inteligibilidade do espaço, foram aplicados 

questionários aos usuários. Após a comparação dos dados da medição, foi feita 

uma simulação através do software “EASE”. O final dessa etapa, resultou em 

uma disposição da solução ou adequação acústica para atingir o conforto, já que 

se fez necessário.  

 

Palavras-chave: Acústica arquitetônica, conforto acústico em salas de aula, 

escolas. 

 

 

 

 

 



  

 

 

ABSTRACT 

Evaluation of the acoustic quality of school environments and their 

surroundings located near multi-sports courts 

Nadyeska Bruna Copat da Silva 

 

An acoustically comfortable environment is the one where people listen well. In 

school buildings, speech and hearing are the basis for all communication, which 

makes it impossible to offer quality education with excessive noise. The objective 

of this work is characterize acoustically the influence of internal and external 

noises of school buildings, through the monitoring of intelligibility and acoustic 

comfort within the classroom. In addition, the analysis will be done in accordance 

with current international and national regulations and, later, acoustic modeling. 

Three schools were chosen in the urban area of the city of Maringá-PR, all with 

different typologies, site locations and that have sports courts. Monitoring was 

performed according to ISO 3382-3: 2017 and ISO 140-4: 2004. For the analysis 

of the space intelligibility parameter, questionnaires will be applied to the users. 

After comparing the measurement data, the sound mapping will be done through 

the "EASE" software. At the end of this step, it will result in a solution or acoustic 

suitability to achieve comfort, if necessary. Evaluating the results, it will be 

possible to characterize acoustically the buildings, identifying what is favorable 

or not for each type of material used, with the objective of finding a viable solution 

for all typologies. 

 

Key words: Architectural acoustics, acoustic comfort in classrooms, schools. 
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1. INTRODUÇÃO 

As técnicas do projeto de acústica têm sido consideradas relevantes na 

arquitetura. Schimid (2005) acredita que a questão acústica é o aspecto físico 

que traz maior complexidade no estudo do conforto da edificação. Segundo 

Bistafa (2011, p.5): “... o ruído é um som sem harmonia, em geral de conotação 

negativa. ”  

Lefevre (2007) apresenta a definição de ruído na comunicação. Ele 

caracteriza o ruído como uma perturbação indesejável em qualquer processo de 

comunicação, que pode provocar danos ou desvios na mensagem.  

O ambiente urbano é constituído de espaços que são agradáveis 

acusticamente, enquanto em outros é necessário a intervenção para nos 

proteger dos sons indesejáveis, que incomodam e acarretam prejuízo à saúde 

(MACEDO e SLAMA, 2000). 

Conforme abordam Keeler e Burke (2010), os ruídos estão sempre 

presentes em áreas tanto públicas como privadas, e cada vez mais é visto como 

uma preocupação em termos de saúde pública. Há estudos desses autores que 

comprovam que os ruídos aumentam os níveis de estresse e reduzem a 

produtividade, principalmente em edificações escolares.  

Corbella e Yannas (2003) afirmam que um ambiente acusticamente 

confortável é aquele no qual as pessoas escutam bem. Nele, a arquitetura não 

influencia negativamente sobre o som, ou seja, o seu nível é agradável, 

independente das superfícies e materiais que ali existam. Além disso, o ruído 

emitido de uma fonte externa ao local, não deve interferir no que está sendo 

escutado ou falado dentro do recinto. Para que isso ocorra, o ambiente deve ser 

projetado considerando a sua tipologia construtiva e toda a possível sonoridade 

do futuro prédio. Como exemplo, as escolas não devem sofrer interferência 

devido ao ruído externo. 

De acordo com o Estatuto da Cidade, lei nº 10257 de 10 de julho de 2001, 

o art. 1º estabelece normas para que haja o equilíbrio ambiental entre as 

edificações, “...assim evitando efeitos negativos sobre o ambiente natural ou 

construído, o conforto ou a segurança da população. ” 
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Uma questão importante que se deve observar é o ruído urbano. É preciso 

ter consciência da existência das fontes de ruído na vizinhança e analisar quais 

as medidas cabíveis para seu controle. Dessa maneira, observa-se dois tipos de 

sonoridade a se preocupar: externa (por exemplo: o trânsito) e a interna (os 

alunos).  

A partir da escolha do tipo de edificação a ser estudada, é possível obter 

parâmetros para avaliação do conforto acústico. Os parâmetros abordados 

geralmente são: o tempo de reverberação, o isolamento sonoro das salas e 

volumetria da edificação, a inteligibilidade durante a aula e o ruído gerado e 

percebido pela vizinhança. Além disso, após obter os valores, é possível fazer 

um comparativo com as normativas vigentes internacionais, assim possibilitando 

que solução acústica seja reproduzida em outros países. 

Os três edifícios escolares escolhidos para a medição são pertencentes à 

área urbana da cidade de Maringá – PR. Comparando as edificações, elas 

possuem diferentes tipologias construtivas e estão situadas em áreas distintas: 

uma próxima à eixos estruturadores da cidade, outra próxima à zona residencial 

e em área institucional, ou seja, dentro do campus da Universidade Estadual de 

Maringá.  

Para análise das condições acústicas da sala de aula, existem normas 

internacionais como a ASHAE e a ANSI S12.60 dos Estados Unidos, DIN 

18041/2016 na Alemanha, que determinam como deverá ser o monitoramento, 

onde localizar os equipamentos e quais parâmetros necessários para chegar a 

tal conclusão. Dessa maneira, é importante escolher os dias em que serão 

realizados os procedimentos, para que esse não seja uma situação particular e 

invalide a pesquisa. Após as medições, com a ajuda de softwares acústicos, é 

possível modelar situações ideais para a acústica, já que sons excessivos 

mascaram o que deveria ser escutado. 

1.1. Justificativa  

O ruído é uma das piores heranças da sociedade pós-industrial que 

tivemos (GUARINOS, 2001). Estudos como o de Isbert (1998), Arana e Garcia 

(1998) e Bistafa (2006) estão relacionados ao ruído urbano. Com o aumento de 
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reclamações por parte da população, muitos países vêm sendo obrigados a 

pesquisar sobre a poluição sonora, e como melhorar o conforto dentro dos 

edifícios, principalmente no ambiente escolar.  

“A prevenção e o controle do ruído em edificações escolares começa 

desde a concepção desses espaços, definição do uso e ocupação do solo, até 

chegar aos materiais de construção adequados a cada ambiente”, como afirma 

Freire (1996, p.72). Quando existem sons que são inadequados no ambiente, 

estes geram dificuldades no ensino/aprendizagem, principalmente na 

inteligibilidade em sala de aula. Os sons de uma escola podem ser oriundos do 

interior da sala de aula, de áreas de uso comum e até mesmo de seu entorno. 

Um exemplo é o ruído gerado pelas quadras poliesportivas escolares, que 

atrapalha não só o desempenho dos alunos quando estão em aula, mas a sua 

vizinhança. Além de todos os problemas da natureza física e psicológica que 

acarretam, os barulhos excessivos, como os gerados pelo tráfego, mascaram os 

sons desejáveis, impossibilitando assim sua percepção. 

Justifica-se a realização do projeto, porque se espera contribuir com o 

problema dos ruídos que atrapalham na sala de aula e o seu entorno. Embora o 

foco do projeto seja o conforto do usuário em sala, é importante levar em 

consideração o conforto da vizinhança, já que a escola gera inúmeros tipos de 

ruídos durante o seu funcionamento. Comparando com as normativas 

internacionais, o trabalho ainda poderá ser uma opção para solução de escolas 

no sentido do controle do ruído e da qualidade acústica do espaço de aula.  

 

1.2. Objetivos 

1.2.1. OBJETIVO GERAL 

- Analisar a qualidade acústica de salas de diferentes edificações escolares. 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

- Avaliar o ruído interno e externo das edificações escolares escolhidas. 
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- Monitorar os parâmetros para avaliação do conforto acústico da sala de 

aula e sua inteligibilidade. 

- Comparar os dados das medições conforme as normas NBR 

10151:2000, NBR 10152:2017, DL 09/2007, DL 96/2008, BB93, ASHAE, ANSI 

S12.60, DIN 18041:2016, BBR 24, OMS:2000, DC 05/12/1997 e Ministére de 

l’ecologie et du développement durable:2003 

- Modelar e simular cenários para o projeto de solução acústica no 

programa “EASE Focus”. 

- Avaliar a incomodidade acústica dos professores e alunos por meio de 

questionários. 
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2. ARQUITETURA E CONFORTO 

No século XIX, de acordo com Chatelet (2006) a arquitetura das escolas 

tornou-se um tema interessante, devido à elaboração de manuais consagrados 

do tipo específico de edifício. Surgiram publicações em periódicos sobre o tema 

desde os Estados Unidos até à Áustria. Com isso, houve um crescimento 

considerável de construções escolares no momento em que a democracia 

solicitava escolas públicas.  

 O conceito de Foucault pode ser comparado com a arquitetura escolar e 

sua organização do espaço. Segundo Foulcault (1999, p. 86), os prédios eram 

erguidos na forma do panóptico com a função de vigilância. 

 [...] a polícia para a vigilância, as 

instituições psicológicas, psiquiátricas, 

criminológicas, médicas, pedagógicas, para a 

correção. É assim que, no século XIX, desenvolve-

se em torno da instituição judiciária e para lhe 

permitir assumir a função de controle dos 

indivíduos ao nível de sua periculosidade, uma 

gigantesca série de instituições que vão enquadrar 

os indivíduos ao longo de sua existência; 

instituições pedagógicas como a escola, 

psicológicas ou psiquiátricas como o hospital, o 

asilo, a polícia [...] 

Além disso, o edifício escolar era para ser identificado como tal e ser um 

símbolo sobre seu entorno (KUNZLE, 2007):  

Sua localização, volume, traço geométrico, sinais 

que o seu desenho mostra, os símbolos que 

incorpora tornam inconfundível seu objetivo e 

permitem sua fácil identificação [...] Pode-se asse-

gurar pois, que o esforço levado a cabo pelos 

políticos e técnicos [...] por definir o modelo (ou 

modelos) de arquitetura escolar, cumpriu não só 

uma função pedagógica, mas também um objetivo 

cultural de primeira magnitude ao criar um dos 

símbolos que melhor aglutinam a consciência 

coletiva das populações e sua própria identidade 

[...] a criação e difusão desses símbolos transmitem 

um certo ethos em favor da modernização nacional. 

(ESCOLANO; FRAGO, 1998, p. 34). 
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O principal aspecto da arquitetura no século XIX era a funcionalidade. 

Dessa forma, criaram-se padrões ideais para seus diversos programas 

arquitetônicos nas escolas que seguiam juntos à Legislação Escolar vigente na 

época. Com o passar do tempo, ocorreram mudanças desde quem educa até as 

exigências dos usuários (BALTAR, 2001). 

Os programas de escolas do exterior foram publicados na época na 

revista Revu1. À medida que sofriam alterações ou eram reformulados, tentava-

se atender cada vez mais a legislação, o conforto, o estilo e a situação 

econômica. 

É importante ressaltar que durante quase todo século XIX não se 

misturavam alunos dos dois sexos, o que acarretou em diferenças em seus 

partidos arquitetônicos. A partir do momento que houve a junção dos estudantes 

de ambos os sexos, tornou-se necessário que as atividades esportivas 

ocorressem separadas, surgindo assim disposições simétricas dos ambientes no 

prédio. 

2.1 CARACTERÍSTICAS DAS EDIFICAÇÕES ESCOLARES NO BRASIL 

Enquanto isso no Brasil, durante os dois primeiros séculos de 

colonização, os jesuítas eram os responsáveis oficiais pela educação. Chegaram 

a investir recursos e criaram uma estrutura educacional que foi interrompida em 

1759, quando o Marquês de Pombal, o primeiro ministro de Portugal, os expulsou 

do Brasil. Segundo Shigunov Neto e Maciel (2008), a partir desse momento, a 

metrópole perdeu interesse em administrar a educação na colônia. Quando a 

Família Real se mudou para o Brasil, havia vestígios da educação jesuítica, que 

era destinada exclusivamente à elite colonial. 

Sobre a época do império, há poucos registros de como seria a arquitetura 

escolar, mas segundo Ornstein e Borelli (1995, apud Kowaltowski 2011), existia 

um sistema único de educação religiosa para todo país, com padrão pedagógico 

e arquitetônico. Buffa e Pinto (2002, apud. Peinado 2010) relatam que a escola 

                                                           
1 A Revue générale de l'architecture et des traveaux publics foi publicada mensalmente, de 

1840 a 1886. Na UFRJ, mais precisamente na biblioteca da Escola de Belas Artes, é possível ter 

acessos a esses exemplares, reunidos em volumes anuais. 
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era a extensão da casa do professor e se localizava nas paróquias ou até mesmo 

em salas de comércio que eram pouco iluminadas e eram desorganizadas 

(Figura 2.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde o século XIX, segundo a Fundação para o Desenvolvimento da 

Educação (FDE, 2015), havia uma tentativa de organizar e padronizar as 

construções escolares. Durante esse período, surgiram as edificações 

exclusivamente escolares, que foram denominadas de Grupos Escolares e 

Escolas Normais, e procuravam acompanhar a cultura da época, como por 

exemplo a divisão de sexos tanto na sala de aula como no pátio.  

Os grupos escolares tiveram uma estrutura própria para sua instalação e 

eram divididos em ambientes femininos e masculinos. Souza (1998) afirma que 

a arquitetura dos prédios era belíssima e feita exclusivamente para tal uso. Era 

"...uma arquitetura monumental e edificante que colocava a escola primária à 

altura das suas finalidades políticas e sociais e servia para propagar e divulgar 

a ação do governo." (Souza, 1998, p. 48).  

Um grande exemplo de Grupo Escolar é o Edifício Escola Modelo da Luz 

(Figura 2.2), que foi construído em 1897, pelo arquiteto Ramos de Azevedo, e 

está localizado na avenida Tiradentes, no bairro da Luz, em São Paulo. Segundo 

Corrêa, Mello e Neves (1991 apud Kowaltowski 2011) esta é a primeira escola 

Figura 2.1- Ensino dos Jesuítas 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2- Ensino dos Jesuítas 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Revista Escola, 2016. 

 

 

Figura 2.3- Escola Normal da CapitalFonte: Revista Escola. Acesso em 25 

de julho de 2016. 
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primária com arquitetura autêntica da época. O edifício possui 12 salas de 9,5m 

x 7m, com janelas grandes de ambos os lados e foi dimensionado segundo o 

Código Sanitário de 1894.  

Figura 2.2 – Grupo Escolar: Escola Modelo da Luz 

 

Fonte: Kowaltowski, 2011 

Já em relação à Escola Normal, o seu surgimento está associado a 

necessidade de profissionalizar os responsáveis pela educação. Sofreram uma 

influência alemã e surgiram especializadas em formar professores de ensino 

primário. A criação da primeira Escola Normal brasileira, caracteriza para Villella 

(1990) um projeto da elite para o povo.  

Embora seja uma instituição pública, a escola normal ainda não atingia 

todos da sociedade, como as mulheres e os negros. Um exemplo de Escola 

Normal é a Escola Normal da Capital (Figura 2.3). Situada no centro de São 

Paulo, na atual praça da República, foi inaugurada em 1894. Com o objetivo de 

ser marcante e imponente no meio urbano, possui programas arquitetônicos 

mais complexos e se destaca em relação ao entorno.  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 18 

 

Figura 2.3 – Escola Normal da Capital 

 

 

Fonte: Sousa e Araújo, 2016.  
 

Nota-se dessa maneira, que no período da Primeira República, os 

edifícios escolares, que eram de uso exclusivo de ensino, demonstravam poder 

e ordem política devido à sua grandiosidade e estavam localizados 

principalmente em praças.  

Ainda no Brasil, durante o período da primeira Guerra Mundial, houve a 

interrupção das construções dos Grupos Escolares, mas mesmo assim, algumas 

Escolas Normais continuaram. Segundo Kowaltowski (2011), a partir de 1920, 

Mauro Álvaro de Souza Camargo publicou um livro com o objetivo de criar um 

manual de projeto para ambos tipos de construções escolares. Nesse livro, 

Camargo apresentava inovações das quais pode-se citar a inserção de 

sanitários dentro do edifício, o uso de lajes de concreto e o emprego de uma 

fachada sem muita ornamentação. No programa de necessidades, as salas de 

aulas deveriam ser amplas, claras e bem ventiladas e com pintura em cores 

claras. Houve o acréscimo de um auditório, a criação do setor administrativo, a 

sala para jogos e canto, a biblioteca, a sala de festas, as instalações médicas e 

dentárias.  

No período de 1921 até a década de 1950, com as manifestações da 

Semana da Arte Moderna e os movimentos da Revolução de 1930, houve um 

impacto na arquitetura escolar. A divisão dos sexos na sala de aula foi 

extinguida, ocorreu o uso de piloti, deixando dessa maneira o térreo livre para 

atividades fora de sala de aula, e a edificação tornou-se menos compacta. A 

partir daí, optou-se pela arquitetura moderna, que permitia a liberdade em sua 

implantação e que sua estrutura fosse independente da vedação. Para Artigas 
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(1999), os prédios escolares deveriam aplicar novas técnicas construtivas, como 

por exemplo, os elementos pré-fabricados.  

Nessa época, as referências arquitetônicas sofriam influência da 

arquitetura moderna. O emprego da laje impermeabilizada que se estendia como 

uma marquise para o acesso da edificação, o piso de taco de madeira, janelas 

com caixilhos metálicos, eram características dessa fase. Um exemplo é a 

Escola Estadual de Itanhaém, projetada por Vilanova Artigas e Carlos Cascaldi 

em 1959 em Itanhaém. (Figura 2.4)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de 1970 a edificação escolar se tornou bastante padronizada. 

Embora possa alcançar uma qualidade superior devido à mão de obra 

especializada, surgiu o problema da falta de conforto dentro dos ambientes. 

Muitos projetos foram construídos e nem sempre se levou em consideração as 

peculiaridades da implantação.  

Atualmente, um outro fator para utilizar projetos padrão nas edificações 

de interesse público é para que sejam característica do governo, ou seja, o 

reconhecimento da tipologia construtiva da atual gestão. Essa prática é muito 

comum sobre as escolas, principalmente em 1990 com o presidente Fernando 

Collor. Ele era identificado pelos CIACs (Centros Integrados de Apoio à criança), 

projetado pelo arquiteto João Filgueiras Lima, mais conhecido como Lelé 

(Lima,1999) (Figura 2.5). Já Leonel Brizola, no estado do Rio de Janeiro e no 

Figura 2.4 - Escola Estadual de Itanhaém 
 

Figura 2.5 - Escola Estadual de Itanhaém 

Fonte: Shundi, 2016. 

 

 

Fonte: http://www.archdaily.com.br/br/627614/ 
 Acesso em 25 de julho de 2016. 

 

http://www.archdaily.com.br/br/627614/
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Rio Grande do Sul, era identificado pelos CIEPs (Centros Integrados de 

Educação Pública) projetados pelo Niemeyer em 1985 (Figura 2.6). Na cidade 

de São Paulo ainda há outro exemplo projetado por Alexandre Delijaicov e Andre 

Takiya e Wanderley Ariza, que eram os CEUs (Centros Educacionais 

Unificados), propostos pela prefeita Marta Suplicy (Figura 2.7). 

Figura 2.6 - CIAC Rio de Janeiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6 - CIEP Rio de Janeiro 
 

Figura 8 - CIEP Rio de Janeiro 

Fonte: Finotti, 2016. 

 

Figura 7 - CIEP Rio de JaneiroFonte: 

http://www.leonardofinotti.com/projects/ciac/image. Acesso em 25 de julho de 2016. 

 

Fonte: PDT, 2016. 

 

 

Figura 9 - CEU São PauloFonte: http://www.pdt.org.br/index.php/nossas-

bandeiras/educacao/mais-sobre-os-cieps/cieps-as-escolas-integrais. Acesso em 25 de julho de 2016. 
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A proposta dos CIEPs não houve continuidade nos governos pela falta de 

compromisso com a próxima gestão, já que era característico de cada político 

um estilo escolar.  

2.2 QUADRAS POLIESPORTIVAS 

O esporte é o instrumento mais utilizado para a movimentação corporal 

na escola (BETTI, 1999). No início do século XX, nos grupos escolares não 

haviam espaços voltados para o ensino de exercício físico. Sabia-se da 

necessidade de pátios ou até mesmo galpões para a prática de esportes, já que 

naquela época havia uma preocupação em corpos sadios e disciplinados 

(DAMAZIO; SILVA, 2008). Na avaliação de Rodrigues (2003) por exemplo, das 

9 unidades construídas de 1950 a 1980, somente duas possuíam uma área para 

a pratica de atividade física.  

Segundo a Lei de Diretrizes e Base (LDB 5.962/71, Dec. 69.450/71) a área 

definida para uma quadra era de 2 m² por criança, ou seja, 50 crianças em 100 

m², mas isso não era suficiente para elas girarem, saltarem e correrem (FREIRE, 

1989). Atualmente não se encontra a delimitação espacial nas normas com 

clareza. A grande preocupação é com o custo benefício, quanto maior a sua 

capacidade, melhor. O conforto do usuário, seja ele acústico, térmico ou 

luminoso, não é prioridade (DAMAZIO; SILVA, 2008). 

Figura 10 - CEU São Paulo 
 

Figura 11 - CEU São Paulo 

Fonte: Franco, 2016. 

 

 

Fonte: http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/07.077/307  
Acesso em 25 de julho de 2016. 
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Com base no conforto acústico, Lacerda e Marasca (2002) estudaram o 

ruído gerado nos edifícios escolares e constataram que os locais mais ruidosos 

são os pátios e a quadra de esporte. Neufert (1996) recomenda a relação altura-

comprimento-largura de 2:5:3 para que haja um desempenho acústico 

satisfatório.  

De acordo com Bruand (2005), as quadras poliesportivas ou ginásios se 

assemelham na construção e no conceito, mas diferenciam na funcionalidade e 

na sua forma (Figura 2.8 e 2.9). Dessa maneira, na busca de um melhor projeto 

arquitetônico, os profissionais procuram variar a cobertura (podendo ser plana, 

abobadada, esférica, pirâmidal) e seus materiais (metal, fibra, policarbonato, 

concreto, madeira, etc). 

Figura 2.8 – Quadra da Escola Estadual Jornalista Roberto Marinho- 

Campinas-SP 

 

Fonte: a autora 
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Figura 2.9 – Quadra do Colégio de Aplicação Pedagógica – UEM- Maringá-PR 

 

Fonte: a autora 

Neufert (1996) apresenta a distinção dos ginásios, que podem ser 

divididos em públicos ou privados. Os públicos seguem programas construtivos 

definidos, são considerados de porte pequeno e médio e localizam-se em 

escolas públicas. Os privados apresentam tipologias variáveis, pois não 

dependem da disponibilidade de verbas do governo, tendo uma liberdade maior 

de construção. Seu porte varia de pequeno à grande. A tabela 2.1 traz um 

resumo das dimensões propostas descritas por Neufert (1996). 

Tabela 2.1 – Caracterização dos Ginásios 

Tipos Medidas internas (m) Área útil (m²) 

Ginásios Pequenos 10 x 18 x 5,5 180 

Ginásios Médios 

12 x 24 x 5,55 

14 x 28 x 5,55 

288 

392 

Ginásios Grandes 18 x 30 x 6 540 

Sala de jogos e esportes > 21 x 42 x 7 882 

Fonte: Neufert (1996) 
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Ícaro de Castro Mello afirma que independentemente do porte e do tipo, 

a arquitetura esportiva considerada boa é aquela que modela o ambiente 

considerando suas particularidades. O profissional responsável deve levar em 

consideração o conforto, os materiais, procurar edificações semelhantes e 

observar as partes positivas, e também achar as soluções para as negativas 

(CORBIOLI, 2000).  

Rodrigues (2008) avaliou a acústica de um ginásio de uma escola 

primária. Suas dimensões eram de 21,5 m x 14 m x 5,3 m e se enquadra a um 

tamanho médio de acordo com a Tabela 2.1. A primeira medição ocorreu em 

período que os alunos frequentavam o recinto e, em um segundo momento, com 

ele vazio, houve a segunda medição, seguindo a norma ISO 3382 (1997). Os 

tempos de reverberação encontrados variaram de 1,5 a 4 segundos, e são 

considerados valores elevados. Outra pesquisa do mesmo autor afirma que, 

para um ginásio ter qualidade acústica, é necessário material absorvente com 

alto coeficiente de absorção, e tanto o nível de pressão sonora, como o tempo 

de reverberação deveriam ser baixos.  
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3. CONFORTO ACÚSTICO 

 

A acústica arquitetônica vem sendo estudada desde quando os gregos e 

romanos construíam seus teatros ao ar livre. A forma de apropriação do espaço 

e a maneira que aproveitavam o som, são lições que deve ser levadas em 

consideração até hoje (SOUZA; ALMEIDA; BRAGANÇA, 2012). 

Segundo Bistafa (2011), o som é a vibração de moléculas do ar que se 

propagam por estruturas vibrantes, embora nem todas que vibram geram som. 

Sua propagação é esférica e gerada a partir do que é denominado de fonte. 

Quando esse som incide sobre a superfície, ele pode ser transmitido, refletido 

ou absorvido. Geralmente ocorrem os 3 fenômenos (CAVANAUGH; TOCCI; 

WILKES, 2010). 

A Lei nº 1.065 de 06 de maio de 1996 (BRASIL, 1996), considera a 

poluição sonora como “som indesejável, principalmente quando interfere em 

atividades humanas ou ecossistemas a serem preservados”. Desde estudos 

iniciais da Organização Mundial da Saúde (OMS, 2011), percebe-se que ela vem 

atingindo proporções tão preocupantes quanto o uso de inseticida na época.  

O desrespeito com as soluções arquitetônicas adequadas para a melhoria 

do conforto nas edificações, traz como consequência ambientes inadequados. 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2011), a poluição 

sonora afeta tanto os usuários quando a poluição causada por emissões de 

gases e contaminação da água. No estudo realizado por Krugger (2007), 

compararam-se duas tipologias de casas na cidade de Curitiba, tanto em 

medições de conforto térmico, quanto a de conforto acústico. Com isso foi 

constatado que diferentes materiais influenciam no ambiente da edificação, tanto 

de forma positiva, como negativa. Um dos exemplos que se pode citar é a 

questão do calor. Os materiais empregados sofriam ganhos de calor, aquecendo 

assim as casas e se tornando necessário o uso do ar condicionado. Dessa forma, 

há aumento no consumo de energia e consequentemente o gasto de recursos 

não renováveis.  
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As vibrações sonoras propagam-se pelo ar devido à mudança da pressão 

atmosférica. Dessa maneira, ao sofrer um estimulo, essas partículas sofrem 

compressões e rarefações, caracterizando o movimento da onda sonora.  

A frequência de uma onda é definida pelo número de vezes, que ela 

completa um ciclo de compressão e rarefação, em um determinado tempo. Sua 

unidade de medida é em Hertz (Hz) ou seja, número de ciclos por segundo. Para 

cada frequência existe uma intensidade limiar de sensação auditiva e dolorosa, 

entre a qual varia de pessoa para pessoa. A faixa audível do ouvido humano 

varia de 20Hz a 20kHz, ou seja, é entre essas frequências que o sistema auditivo 

consegue detectar o som. Para frequências menores que 20Hz são chamadas 

de infrassons, e para acima de 20kHz, de ultrassons (BISTAFA, 2011). 

Em relação às fontes sonoras, as faixas mais altas, com maior número 

oscilações, equivalem ao som agudo. Já as frequências mais baixas, tem um 

número menor de oscilações, caracterizando os sons mais graves. 

Ao escolher um local para inserir um projeto, é necessário o levantamento 

dos dados relacionados à futura ocupação e entorno. Para isso, além do 

arquiteto ou engenheiro dominar essas observações, deverá também ser capaz 

de identificar quais sons devem ser considerados como inconvenientes (SOUZA; 

ALMEIDA; BRAGANÇA, 2012). “A prevenção e o controle do ruído em 

edificações escolares começa desde a concepção desses espaços, definição do 

uso e ocupação do solo, até chegar aos materiais de construção adequados a 

cada ambiente”, afirma Freire (1996, p. 72). 

Em um estudo realizado na Grécia, Theodosiou e Ordoumpozanis (2008) 

mostraram a relação da quantidade de usuários com a dificuldade de obtenção 

do conforto. Freire (1996) complementa com suas observações que, os 

estímulos sonoros inadequados originam dificuldades no ensino/aprendizagem. 

Como consequências, tem-se os problemas com a comunicação oral, a elevação 

da voz, interrupção das explicações e da linha de pensamento do professor, 

entre outras.  

Esses sons indesejáveis podem ser oriundos de dentro e de fora da sala 

de aula. Ao definir o local de implantação da escola, é necessário evitar 

problemas acústicos com o entorno, embora as vezes isso nem seja possível, 
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devido ao mal planejamento urbano da cidade. É importante que as aberturas 

não sejam voltadas para as vias com fluxo intenso, sejam elas coletoras, locais 

ou arteriais (FREIRE, 1996). 

De acordo com Kowaltowski (2011), algumas medidas simples podem ser 

adotadas afim de eliminarem problemas acústicos, como por exemplo, o uso de 

um revestimento interno para diminuir a reverberação e evitar o eco. Outra 

maneira é separar ambientes em que haja a recreação e atividades esportivas 

das bibliotecas e salas de aula. 

 O projeto com conforto acústico ainda é um desafio para os engenheiros 

e arquitetos, pois a qualidade sonora depende tanto da sua forma quanto do 

volume. (LISOT; SOARES, 2008). 

 Tratar acusticamente um ambiente consiste em oferecer boas condições 

de audibilidade por meio de alternativas como revestimentos internos e tentar 

bloquear os ruídos produzidos no recinto para que não se espalhem pelo 

entorno. O tratamento pode ocorrer de duas formas: isolação acústica ou pelo 

condicionamento. A isolação acústica, refere-se ao bloqueio dos ruídos externos 

para favorecer as atividades desenvolvidas no interior, enquanto o 

condicionamento acontece ao melhorar as condições de audibilidade interna, 

corrigindo o tempo de reverberação e promovendo uma melhor distribuição dos 

sons gerados internamente (CARVALHO, 2007). 

 Marques (2010) afirma que o planejamento urbano deve envolver o 

planejamento acústico, controlando assim o ruído futuro por meio de medidas já 

programadas. Deve-se sempre lembrar que o papel do urbanista não é ignorar 

o que já existe na cidade e fazer uma nova. Ele tem que saber quais são os 

problemas e projetar da melhor forma para que não interfira no cotidiano dos 

usuários. 

 Por fim, denomina-se acústica como uma ciência que estuda o som, sua 

propagação, seja ela no fluido ou no sólido, e suas inter-relações com o ser 

humano, afim de obter a agradabilidade no escutar e não o incômodo, que seria 

o ruído (PATRICIO, 2010). 

3.1 RUÍDO 

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) na Norma Brasileira 

Registrada NBR 10152/2017 prevê como aceitável para as salas de aula um 
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ruído ambiente de 35 a 40 dB, acima desses valores, é considerado nocivo à 

saúde. Bistafa (2011) aborda que os níveis de pressão sonora acima de 65dB 

podem gerar efeitos negativos como interferência na compreensão da fala, 

dificuldades para dormir ou descansar, incômodo, queda na qualidade de 

realização de atividades de trabalho e lazer. 

De acordo com Gerges (2000), existem várias definições para o ruído, 

sendo importante lembrar que ele é considerado um som, mas o som não é 

necessariamente um ruído. O ruído ainda pode ser definido como um conjunto 

de sons sem harmonia, confusos, que incomoda e perturba o homem nas suas 

atividades. 

Lefevre (2007) apresenta a definição de ruído na comunicação. Ele 

caracteriza o ruído como uma perturbação indesejável em qualquer processo de 

comunicação, que pode provocar danos ou desvios na mensagem.  

Segundo Guidini et al (2012) o ruído está presente nas escolas tanto no 

exterior, vindo das vias e dos pátios, como interiormente, ou seja, nas salas de 

aula. Nas salas analisadas, nas quais ocorrem influência da voz do professor e 

do ruído externo, ocorre a distorção da mensagem principal.  

Um estudo feito por Behlau et al (2009), apontaram que os professores 

reclamam de rouquidão após um determinado tempo de aula em salas ruidosas. 

Dessa maneira, à complementar a informação, Dragone e Behlau (2006) aborda 

que a intensidade da voz do professor deva ser de 10 a 30 dB acima da 

intensidade dos ruídos ambientais.  

Essa exposição a elevados níveis de pressão, segundo a pesquisa de 

Gerges (2000) oferece riscos à saúde humana como: problemas no aparelho 

auditivo, estresse, irritabilidade, insônia, dores de cabeça, falta de concentração, 

entre outros. 

Considerado como uma forma de poluição, o ruído pode ser caracterizado 

apenas no período de tempo que é emitido, diferentemente das outras formas 

de poluição urbana. Outro fator é que ele não tem limites espaciais, forma ou 

odor que possam caracterizá-lo fisicamente. Nos últimos anos, a sociedade tem 
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entendido a poluição sonora como um problema social, diretamente ligado ao 

conforto e à qualidade de vida para garantir o bem-estar (OMS, 2000).  

Outra característica do ruído é que quando provém do tráfego, ele 

mascara os outros sons cotidianos da cidade, atrapalhando a comunicação e 

influenciando a identidade sonora dos ambientes O tráfego rodoviário é, 

comumente, a principal causa de poluição sonora nas cidades. Conforme 

Monroy (2006), a sua emissão ocorre difusamente ao longo do eixo de circulação 

entre edifícios vizinhos. O nível de ruído depende de variáveis como os horários 

das atividades, intensidade e volume do tráfego e pontos de conflito, a proporção 

de veículos pesados, tipo de pavimento e da inclinação da estrada.  

De acordo com a Norma Regulamentadora 15 (NR 15) em seu anexo n.º 

2, nas medições são definidos alguns tipos de ruído. O ruído de impacto é aquele 

que apresenta duração menor que 1 segundo em intervalos superiores a 1 

segundo. O limite para esse tipo de ruído é de 130 dB. Já o ruído contínuo, é 

definido pela NR 15 como aquele que não é ruído de impacto, ou seja, aquele 

presente no intervalo entre os picos.  

O outro tipo de ruído que pode ser considerado é o ruído tonal. Ele 

apresenta um espectro de um terço de oitava, medido com ponderação na curva 

A, e seu nível sonoro de uma banda excede o das adjacentes em 5 dB ou mais. 

Segundo Nunes e Ribeiro (2008), devido ao crescimento da frota de 

veículos nas cidades e à falta de planejamento territorial para qualidade de vida 

nos centros urbanos, o ruído de tráfego é considerado como uma das maiores 

fontes de poluição sonora urbana, intensificando os efeitos negativos da 

exposição da população a intensos níveis de pressão sonora. 

As características geométricas do local de medição podem interferir de 

modo significativo nos níveis de ruído medidos. Nem sempre maiores volumes 

de tráfego correspondem a maiores níveis de ruído em função das 

características de tráfego e condições geométricas das vias. Dependendo das 

condições do local, um pequeno fluxo de veículos pode gerar intensos níveis 

sonoros (VALADARES; GERGES, 1998). 

Em ensaios acústicos utilizam-se os dois tipos de ruído: O ruído branco e 

o rosa. O ruído branco (Figura 3.1) apresenta um nível constante para todas as 
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frequências de um espectro, crescendo de 3 em 3 dB quando a frequência é 

duplicada. Enquanto o ruído rosa (Figura 3.2) diminui 3 dB por banda de oitava 

e tem característica de fornecer um nível sonoro constante através de todas as 

bandas de porcentagem constante.  

Para uma definição mais geral, Patrício (2010) define o ruído branco como 

um espectro com o valor do nível de pressão sonora constante. Enquanto isso, 

o ruído rosa, é aquele em que o nível de pressão sonora decresce em 3 dB. O 

ruído rosa consegue maior precisão em baixa frequência, isso devido a sua alta 

energia em baixa frequência.  

Figura 3.1 – Relação frequência e nível de pressão sonora do ruído rosa 

 

 

 

 

 

Fonte: Patrício (2010) 

Figura 3.2 – Relação frequência e nível de pressão sonora do ruído 

branco 

 

 

 

 

Fonte: Patrício (2010) 

Existem vários estudos sobre o ruído em edificações escolares, por 

exemplo o de Eniz e Garavelli (2006) que em seu artigo quantifica o ruído 

ambiental em 10 escolas de ensino fundamental e médio no Distrito Federal.  
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Internacionalmente, tem-se por exemplo, o estudo de Galbrun e Kitapci 

(2016). Os autores avaliaram como o pronunciamento de quatro idiomas se 

comportam acusticamente em uma sala de aula.  

No quadro 3.1, apresenta um resumo dos estudos citados. 

Quadro 3.1 – Exemplos de artigos sobre ruído 

Artigo Objetivo Recomendações Conclusões 

Eniz e 
Garavelli 

(2006) 

Quantificar o 
ruído 
ambiental em 
10 escolas de 
ensino 
fundamental e 
médio no 
Distrito 
Federal. 

O parâmetro adotado foi o 
nível de pressão sonora 
equivalente, avaliado pelo 
medidor de NPS, 
segundo as normas da 
ABNT. O ruído de fundo 
foi medido durante o 
recesso escolar. 

Constatou-se que 5 das 
10 escolas estudadas 
sofrem interferência do 
ruído de tráfego. Em 90% 
das escolas avaliadas, o 
nível do ruído excedeu o 
recomendado para o 
conforto acústico 

Galbrun e 
Kitapci 
(2016) 

Examinar o 
impacto das 
condições 
acústicas na 
inteligibilidade 
de 4 idiomas. 

A inteligibilidade das 
sentenças marcou 
variações confirmadas 
entre os idiomas, mas 
essas variações foram 
significativas apenas na 
condição STI = 0,4 

Os resultados também 
mostraram que o árabe e 
o polonês eram sensíveis 
ao ruído de fundo. O 
mandarim era 
significativamente mais 
inteligível do que aqueles 
idiomas em STI = 0,4. 

Sarantop
oulos, 

Lykoudis 
e 

Kassome
nos 

(2014) 

Avaliar os 
ruídos 
registrados em 
15 complexos 
escolares. 

Foram medidos o nível de 
ruído interno, o Leq, a 
proporção do sinal-ruído 
(SNR). Além disso, o 
estudo mostrou que os 
níveis externos foram 
significativamente 
elevados durante o 
intervalo e atividades 
físicas. 

Com os resultados obtidos 
nas medições, nota-se 
que o ruído do lado de fora 
afeta o nível de ruído de 
fundo nas salas de aulas, 
no entanto, varia 
conforme o layout e as 
características do tráfego 
rodoviário. O uso de 
vidros duplos diminui o 
impacto. 

Gramez e 
Boubenid
er (2016) 

O objetivo do 
estudo é 
avaliar 
acusticamente 
uma sala de 
conferência 

Foi medido o isolamento, 
o tempo de reverberação, 
o ruído interno e o 
externo. Após os testes, 
revela-se a existência de 
uma má qualidade 
acústica, além de notar a 
presença de eco. 

Como a sala é 
inadequada aos aspectos 
acústicos, recomenda-se 
usar uma parede tipo 
isolante, além de 
aumentar a absorção para 
diminuir o eco 

No caso do artigo de Gramez e Boubenider (2016), estudaram mais 

especificamente uma sala de conferência, ou seja, como o som se comportava 

acusticamente. Os parâmetros obtidos foram o isolamento, tempo de 

reverberação, o ruído interno e externo 
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O artigo de Sarantopoulos, Lykoudis e Kassomenos (2014) avaliam os 

ruídos registrados em 15 complexos escolares na Grécia e no final, sugeriram 

soluções para os problemas encontrados. 

3.2 PARÂMETROS ACÚSTICOS 

O tempo de reverberação (TR) é uma das grandezas mais importantes na 

avaliação acústica (BERTOLI e GOMES, 2005). O parâmetro está presente em 

todas as salas e afeta diretamente nos sons transmitidos, podendo ser uma música, 

ou até mesmo uma conversa (KUTTRUFF, 2000).  

3.2.1 Tempo de Reverberação  

A reverberação ocorre quando uma fonte gera uma onda sonora dentro 

da sala, consequentemente a sua intensidade aumenta com a chegada do som 

direto, e continuará crescendo com as reflexões indiretas. Se essa fonte é 

desligada, a intensidade sonora não desaparecerá neste instante, mas 

enfraquecerá gradualmente. Essa energia sonora decai em função do formato da 

sala e ainda depende da quantidade de materiais absorventes presentes (MARSH, 

2004).  

A fim de quantificar a reverberação de um recinto, define-se uma variável, a 

qual denominamos de tempo de reverberação, que ocorre nos instantes entre a 

emissão do ruído na fonte até o momento em que o nível de pressão sonora cai 

60dB do seu valor inicial (ISBERT, 1998).  

Sabine (1964 apud MEHTA; JOHNSON; ROCAFORT, 1999) encontrou uma 

equação empírica relacionando o tempo de reverberação, com o volume do 

ambiente e seus materiais de revestimento, a qual é dada pela Equação 3.1:  

𝑇𝑅 =
0,163.𝑉

𝐴
      (Eq. 3.1), 

Onde:  

TR é o Tempo de Reverberação do recinto (s); 

V é o volume da sala (m³); 

A é a área de absorção (m² Sabine).   

A absorção é definida pelo produto da área das superfícies pelo seu 

coeficiente de absorção sonora do seu material. Com isso, Hohmann, Setzer e 

Wehling (2004) propõem um complemento à equação de Sabine, sugerindo que 

além dos elementos estruturais, deve-se considerar as áreas dos componentes 

do ambiente, como exemplo lousa, mesas, pessoas, etc (Equação 3.2). 
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𝐴 = ∑(𝑆𝑖 𝑥 ∝ 𝑖)

𝑛

𝑖=1

 

(Eq. 3.2) 

 

Algumas restrições existem para o uso da equação de Sabine. Quando o 

ambiente possui uma absorção grande, a média dos coeficientes de absorção dos 

materiais é superior à 0,2. Para ambientes nos quais o coeficiente de absorção 

médio (α) ambiente é maior do que 0,3 recomenda-se, segundo a NBR 12179 

(1992) e Fasold e Veres (2003), o uso da Equação de Eyring (Equação 3.3):  

 

𝑇𝑅 =
0,163.𝑉

−2,3𝑆 log (1− αm )
    (Eq. 3.3), 

 

Onde:  

TR é o Tempo de Reverberação (s);  

V é o volume da sala (m3);  

S é a área total das superfícies interiores do ambiente (m²);  

αm é o coeficiente médio da absorção sonora das várias superfícies 

interiores e de todos os elementos, sejam absorventes ou reflexivos, nele 

contidos. 

Benjamin et al (2002) traz, na Tabela 3.3, os tempos de reverberação ideais 

para ambientes escolares:  

 

Tabela 3.3 - Tempo de reverberação em ambientes escolares 

Locais TR (s) 

Ensaios musicais 0,6-1,1 

Auditórios 1,0-1,5 

Ginásios 1,2-1,6 

Salas de aula 0,4-0,6 

Lanchonetes 0,8-1,2 

 

Fonte: Benjamin et al (2002) 

 

Segundo Viveiros (1995), o tempo de reverberação é considerado o 

parâmetro mais relevante na avaliação acústica de uma sala, apesar de que novas 
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formas de qualificação têm sido identificadas como altamente relevantes. Há 

estudos como o de Tang e Yeyng (2006), por exemplo, em que analisaram o tempo 

de reverberação nas salas de escolas primárias em Hong Kong.  

3.2.2 Nível de Pressão Sonora 

Cavanaugh, Tocci e Wilkes (2010) define que o ruído de fundo é um elemento 

extremamente importante no meio acústico. Sua representação é dada pelo nível de 

pressão sonora, assim sendo a combinação do ruído interior acrescido do ruído exterior. 

Dentre as fontes externas, pode-se citar o ruído de tráfego, ou equipamentos de ar 

condicionado ou ventiladores, enquanto das fontes internas depende do uso e ocupação 

do edifício (MEHTA, JOHNSON E ROCAFORT, 1999). A Figura 3.3 e a Tabela 3.4 

apresenta as curvas de ruído (Noise Criterion Curves – NC) e os valores, em que 

representam o espectro sonoro em determinadas frequências, determinando se existe 

a necessidade de correção.  

Figura 3.3- Valores das curvas NC em bandas de 1/1 oitava 

 

Fonte: adaptado da NBR 10152 (2017) 
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Tabela 3.4 - Níveis de pressão sonora em dB correspondentes às curvas de 

avaliação (NC)  

Curva 
63 Hz 

dB 

125 Hz 

dB 

250 Hz 

dB 

500 

Hz dB 

1000 Hz 

dB 

2000 Hz 

dB 

4000 Hz 

dB 

8000 Hz 

dB 

15 47 36 29 22 17 14 12 11 

20 50 41 33 26 22 19 17 16 

25 54 44 37 31 27 24 22 21 

30 57 48 41 36 31 29 28 27 

35 60 52 45 40 36 34 33 32 

40 64 57 50 45 41 39 38 37 

45 67 60 54 49 46 44 43 42 

50 71 64 58 54 51 49 48 47 

55 74 67 62 58 56 54 53 52 

60 77 71 67 63 61 59 58 57 

65 80 75 71 68 66 64 63 62 

70 83 79 75 72 71 70 69 68 

 

Fonte: adaptado da NBR 10152 (2017) 

Os sons de altas frequências incomodam mais que os sons em média ou baixa 

frequência. Isso tudo devido ao ouvido humano ser mais sensível a estas (MEHTA, 

JOHNSON e ROCAFORT, 1999). A curva A de ponderação em frequência corrige o 

nível de pressão sonora em dB levando em consideração a capacidade de audição do 

ouvido em dB.  

Para encontrar o valor de NC de uma determinada sala, deve-se medir o nível 

de pressão sonora em dB para as frequências de banda de 1/1 oitava entre 63 e 8000 

Hz e analisar qual a 1ª curva que sobrepõe os níveis em função das frequências.  

Há vários estudos sobre o nível de pressão sonora, tais como de Mohan e 

Rajagopal (2010), Gonçalves et al (2009) e Delecrode (2014) que foram descritos no 

Quadro 3.1.  
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Quadro 3.1 – Resumo de exemplos de artigos sobre o nível de pressão sonora 

Artigo Objetivos Recomendações Resultados 

Mohan e 
Rajagopal 
(2010) 

Avaliar salas de 
aula para 
crianças 
menores que 5 
anos na Índia. 

O estudo foi dividido 
em categorias de 
acordo com a influência 
do ruído de tráfego. 
Cerca de 120 salas de 
aula foram medidas. Os 
parâmetros obtidos 
foram o NPS e o TR. 

O ruído externo tem uma 
influência muito grande 
sobre o ruído de fundo em 
salas de aula vazia, com 
janelas abertas. Para 
escolas construídas na 
região de clima tropical, 
as normas da ANSI 
S12.60 podem não ser 
praticáveis. 

Gonçalves, 
Silva e 
Coutinho 
(2009) 

Verificar o nível 
de pressão 
sonora nas salas 
de aula e sua 
interferência na 
inteligibilidade 
da fala dos 
professores. 

Houve 3 tipos de 
avaliações: 
conforto/desconforto, a 
avaliação acústica e a 
avaliação de 
desempenho vocal. 

Mais de 94% dos 
professores afirmaram a 
necessidade em 
aumentar o tom de voz 
durante a aula. Dessa 
maneira, provocando 
alterações na fala dos 
docentes. 

Delecrode 
(2014) 

Avaliação 
acústica de sala 
de aula de uma 
pré-escola. 

Houve uma variação do 
ruído de 40,6 dB a 
105,8 dB. Além disso, a 
faixa de frequência que 
o espectro se 
concentrou foi de 500 a 
4kHz. 

Os níveis obtidos nas 
medições foram maiores 
do que o permitido pela 
normativa do estudo. 
Dessa maneira, um 
tratamento acústico é 
essencial para diminuir o 
impacto negativo do ruído 
neste ambiente. 

 

Quando se analisa acusticamente uma sala de aula, o nível de pressão sonora 

e o tempo de reverberação são parâmetros essenciais a serem obtidos. Nos estudos do 

Quadro 3.1, ainda houve aplicação de questionário para análise da saúde dos alunos e 

professores. 

3.2.3 Índice de transmissão da fala - STI 

O nível de interferência da fala (Speech Transmission Index - STI) é um 

importante parâmetro para determinar qual grau de interferência do nível de pressão 

sonora em um determinado recinto (MEHTA, JOHNSON e ROCAFORT, 1999). De 

acordo com Muller (2005), o STI é obtido por meio da simulação e medição acústica.  

A medição é feita por meio da resposta impulsiva, considerando os cálculos do 

tempo de reverberação e do ruído de fundo. O resultado (Tabela 3.5) é um índice de 



  

 37 

 

fácil interpretação, que varia entre 0 (fala completamente ininteligível) e 1 (excelente 

inteligibilidade) (ISO 3382-2: 2017). 

Tabela 3.5 - Valores de STI e a qualidade da inteligibilidade da fala 

STI INTELIGIBILIDADE 

0.00 – 0.30 Ruim 

0.30 – 0.45 Pobre 

0.45 – 0.60 Aceitável 

0.60 – 0.75 Bom 

0.75 – 1.00 Excelente 

Fonte: adaptado de BRUEL e KJAER (2003). 

Segundo Bradley (2007), a inteligibilidade da palavra pode ser afetada ou 

reduzida por meio de influencias das distorções sonoras. O ruído de fundo é o principal 

fator redutor da inteligibilidade. Quanto mais intenso for o nível sonoro e a quantidade 

de fontes, pior é a capacidade de ouvir, prestar atenção, compreender ou se concentrar.  

A influência das reflexões do som e do tempo de reverberação, são 

características fundamentais para a qualidade da inteligibilidade da palavra. A reflexão 

pode ser vantajosa ou não, assim como o tempo de reverberação pode ser longo ou 

curto (ANDRADE, 2009). 

O índice de transmissão da fala também é um assunto abordado em artigos na 

área de acústica. Rantala e Sala (2015) estudaram a associação entre os parâmetros 

acústicos e o uso da voz do professor. Guidini et al (2012) buscam identificar se existe 

relação entre o ruído, a intensidade da voz e a presença de alteração vocal durante a 

aula ministrada.  

A conclusão que se pode chegar com os estudos citados anteriormente é de que 

não existe um índice de transmissão da fala aceitável nos locais abordados. Dessa 

maneira, julga-se necessário uma adequação acústica, afim de diminuir os problemas 

causados nos alunos e professores.  

3.2.4 Razão Sinal – Ruído - S/R 

É uma comparação simples da influência do ruído na inteligibilidade da fala. O 

valor é obtido por meio da Equação 3.4, ou seja, o nível sonoro da voz do orador é 

subtraído do nível de ruído do ambiente no local.  
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S/R = 10 log (
𝑃 𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟

𝑃𝑜
)

2
- 10 log (

𝑃 𝑟𝑢í𝑑𝑜

𝑃𝑜
)

2
   (Eq. 3.4) 

Onde: 

P orador é a pressão sonora da voz do orador (N/m²),  

Pruído é a pressão sonora do ruído perturbador (N/m²) 

Po é a pressão sonora de referência no ar (2 x10-5 N/m²). 

Bradley (1986) investigou os valores do S/R e concluiu que +15dB corresponde 

à 100% de inteligibilidade da fala, e o valor de +10 dB diminui levemente a 

inteligibilidade. Coffeen et. al. (2000) afirmam que para salas com valor meno do que 

+10 dB, a inteligibilidade é degradada significativamente.  

3.2.5. Isolamento 

O som produzido em uma sala de um determinado tipo de edificação não 

permanece exclusivamente neste ambiente. A transmissão pode ser direta ou 

indiretamente. Dessa maneira, a transmissão direta ou aérea, é aquela em que 

ocorre pelas divisórias, entre os pavimentos, as paredes da fachada. Enquanto 

o outro tipo de transmissão é a de impacto ou estruturada, ocorre por meio dos 

passos, quedas de objetos, elevadores, etc. (MICHALSKI, 2011). 

 Para as medições do isolamento sonoro, o Brasil adota as normas 

internacionais ISO 140 e a ISO 16283-1:2014. A ISO se divide em várias partes, 

dentre as quais, a de número 3 e 4 apresentam como ocorre o isolamento aéreo 

entre salas em laboratório e em campo, a parte 5 considera o isolamento de 

fachadas e por fim, a parte 6 e 7 abordam as medições de isolamento sonoro de 

impacto de pisos no laboratório ou em campo.  

 Nas medições de isolamento sonoro entre as duas salas de aula, uma 

sala deve ser considerada emissora e a outra receptora, conforme a Figura 3.4. 
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Figura 3.4 – Esquema da disposição das salas de aula 

 

A medição realiza-se gerando um sinal de excitação na sala da emissão, 

e medindo o ruído tanto na sala emissora e receptora, variando a posição 

conforme a ISO 16283-1:2014.  

Para calcular, se utiliza a Equação 3.5, 

D(f) = Le(f) – Lr(f)      Eq. (3.5) 

Onde, Le(f): nível de pressão sonoro médio na sala emissora; 

Lr(f): nível de pressão sonoro médio na sala de recepção. 

A diferença de nível padronizado (DnT) é um valor de referência do tempo 

de reverberação na sala de recepção calculada pela Equação 3.6.  

DnT= D+ 10 log (
𝑇

𝑇𝑜
)     Eq. (3.6) 

Onde, T é o tempo de reverberação da sala; 

To é o tempo de reverberação de referência (0,5s) 

A complementar a medição, a norma ISO 717:2013 tem como objetivo 

padronizar os procedimentos e converter os valores de isolamento sonoro em 

número único. O número único serve para classificar o isolamento sonoro e leva 

em consideração diferentes tipos de fontes sonoras.   

A Tabela 3.6 apresenta os valores de referência a serem comparados com 

os valores medidos.  
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Tabela 3.6 – Valores de referência da ISO 717:2013 

Frequência Valores Frequência Valores 

100 33 630 53 

125 36 800 54 

160 39 1000 55 

200 42 1250 56 

250 45 1600 56 

315 48 20000 56 

400 51 2500 56 

500 52 3150 56 

 

Para realizar a comparação deve-se mover a curva de valores de 

referência do Gráfico 3.1 para cima ou para baixo em 1dB, até que a soma dos 

desvios sejam próximo e não superior a 32 dB (para bandas de 16 terços de 

oitava) ou 10 dB (para medição em 5 bandas de oitava). O desvio desfavorável 

é a diferença entre o valor medido e o valor de referência.  

Gráfico 3.1 – Número único de referência 

 

O valor único corresponde ao valor da curva de referência em 500 Hz. 

 Isolamento a sons aéreos de elementos de fachada 

A fonte sonora foi colocada a 20 m nas escolas, ou seja, na quadra 

poliesportiva. O ruído gerado conforme as características medidas em 

cada uma delas.  
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Para calcular o isolamento sonoro, levou-se em consideração o nível 

médio de pressão sonora no exterior (a 2 metros da fachada), e o nível 

medido no local do receptor. Dessa forma, utiliza-se a Equação 3.7. 

D2m= L1,2m – Lr     Eq. (3.7) 

Onde: 

D2m – Isolamento sonoro da fachada, em dB 

L1,2m – Nível médio de pressão sonora a 2 metros, em dB 

Lr - Nível médio de pressão sonora no local do receptor, em dB 

Para correção dos valores de isolamento, utiliza-se o tempo de 

reverberação conforme a Equação 3.8. 

D2m, nT= D2m + 10 log 
𝑇

𝑇𝑜
   Eq. (3.8) 

Onde: 

D2m, nT – Isolamento sonoro da fachada corrigido 

D2m – Isolamento sonoro da fachada bruto 

T- Tempo de reverberação 

To – Tempo de reverberação de referência (0,5s) 

A NBR 15575:2013 é a norma de desempenho acústico de fachadas e 

coberturas. Nela é definido as classes de ruído descritas na Tabela 3.6. Neste 

sentido, destaca-se a importância de se levantar, caracterizar e classificar 

acusticamente o entorno de um edifício de forma criteriosa. A definição destas 

Classes de Ruído é dada de forma subjetiva pelo documento normativo. 
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Tabela 3.6 - Isolamento ao ruído aéreo de sistemas de vedações externas 

(fachadas) 

Parâmetros Ruído externo Desempenho 

Classe 

de ruído 

Localização Mín INT SU

P 

Diferença 

padronizada de 

nível ponderada a 2 

metros de distância 

da fachada 

D2m, I Habitação localizada distante de 

fontes de ruído intenso de 

quaisquer naturezas. 

≥ 20 

dB 

≥ 25 

dB 

≥ 30 

dB 

II Habitação localizada em áreas 

sujeitas a situações de ruído não 

enquadráveis nas classes I e III 

≥ 25 

dB 

≥ 30 

dB 

≥ 35 

dB 

III Habitação sujeita ao ruído intenso 

de meios de transporte e de outras 

naturezas, desde que esteja de 

acordo com a legislação. 

≥ 30 

dB 

≥35 

dB 

≥ 40 

dB 

 

Tabela 3.7 - Tabela informativa para definição de classes de ruído 

Classe de ruído Nível de pressão sonora equivalente 

I Até 60 dB  

II 60 a 65 dB  

III 65 a 70 dB  

 

Os critérios apresentados na Tabela 3.7 traduzem a relação do nível de 

pressão sonora incidente na fachada (lado externo), a transmissão sonora pelo 

sistema de vedação externa com seu desempenho mínimo (D2m) e o nível de 

pressão sonora recomendado para conforto no ambiente (lado interno). 

3.2.6 Condicionamento acústico 

  O condicionamento acústico é o processo que procura garantir que um 

ambiente tenha um ótimo tempo de reverberação e propagação do som. 

Segundo Miguel e Tamagna (2007, p. 80):  
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Há décadas isolamento e condicionamento acústico são 

confundidos, embora sejam totalmente diferentes. O 

isolamento acústico consiste em não deixar o som passar 

de dentro para fora, nem de fora para dentro de um 

ambiente. Já o condicionamento acústico, consiste em 

criar uma sonoridade agradável dentro do ambiente, 

controlando parâmetros como a reverberação e 

promovendo uma resposta de frequências adequada ao 

tipo de utilização. 

 Na NBR 12179:1992, é apresentada uma faixa de valores em que o 

tempo de reverberação se encaixa dependendo do volume em metros cúbicos 

do local (Figura 3.14). Se, por exemplo, o tempo de reverberação do ambiente, 

na frequência de 500Hz, se enquadrar em uma faixa em função do seu volume, 

o condicionamento acústico é considera satisfatório.  

Figura 3.14 – Tempo de reverberação em função do volume 

 

Fonte: ABNT, 1992. 

De acordo com a Figura 3.14 é possível determinar o tempo de 

reverberação ótimo conforme as medidas e a função de cada ambiente, além 

de poder comparar com o obtido em uma medição acústica.   
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4. LEGISLAÇÃO E NORMATIVA 

Neste capítulo será apresentado as normas acústicas brasileiras e 

internacionais, priorizando as recomendações nos ambientes escolares. As 

normas citadas são: NBR 10151:2000 (Brasil), NBR 10152:1987 (Brasil), DL 

09/2007 (Portugal), DL 96/2008 (Portugal), BB93 (Inglaterra), ASHAE (EUA), 

ANSI S12.60 (EUA), DIN 18041:2016 (Alemanha), BBR 24 (Suécia), OMS:2000 

(Mundial), DC 05/12/1997 (Itália) e Ministére de l’ecologie et du développement 

durable:2003 (França). Ao final, será apresentado um quadro resumo com os 

valores do nível sonoro e do tempo de reverberação de cada um dos países. 

Esse quadro será usado para comparação com os resultados obtidos nas 

medições dos ambientes escolares deste estudo.   

4.1 NORMATIVA DA OMS (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE) 

Nas escolas e pré-escolas, as principais interferências do ruído são na fala. Para 

ouvir e compreender bem, a OMS definiu que o nível equivalente sonoro não deve 

exceder 35 dB durante as aulas. O tempo de reverberação na sala de aula, deverá ser 

de aproximadamente 0,6s, e caso haja deficientes auditivos, que esse valor seja inferior. 

Para os demais locais da edificação escolar o tempo de reverberação deve ser inferior 

à 1 s e com no máximo de 55 dB de ruído (mesmo valor dado às áreas residenciais 

durante o dia).  

4.2 NORMATIVA BRASILEIRA 

A ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas – é responsável pela 

normalização no país. Referente à acústica tem-se a NBR 10151/2000 e NBR 

10152/1987. A NBR 10151/2000 traz os valores de NCA divididos em áreas, como 

mostra o Tabela 4.1. O objeto de estudo, ou seja, as escolas se encaixam na 

denominada “área estritamente residencial urbana ou de hospitais ou de escolas”, onde 

durante o dia é permitido até 50 dB, enquanto a noite 40 dB.  

 

 

oms://2000
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Tabela 4.1 – Nível de critério de avaliação - NCA - para ambientes externos, 

em dB 

Tipos de áreas Diurno Noturno 

Áreas de sítios e fazendas. 40 35 

Área estritamente residencial urbana ou de hospitais ou 

de escolas. 

50 45 

Área mista, predominantemente residencial. 55 50 

Área mista, com vocação comercial e administrativa. 60 55 

Área mista, com vocação recreacional 65 55 

Área predominantemente residencial 70 60 

Fonte: ABNT, 2000. 

Já a NBR 10152/2017, recentemente revista, divide os locais de acordo 

com o uso e traz os níveis de ruído ambiente permitidos no Tabela 4.2, além dos 

valores da curva de avaliação do ruído, apresentados no Gráfico 4.1.  

 

 

Tabela 4.2 – Nível de ruído, em dB 

Finalidade de uso 
Valores de referência dB 

R Laeq R L asmax RLnc 

Educacionais 

Circulações 50 55 45 

Berçários 40 45 35 

Salas de aula 35 40 30 

Salas de música 35 40 30 

Esportes 

Ginásios de esportes e academias de ginástica 45 50 40 

Fonte: ABNT, 2017 (editada pela autora) 
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Gráfico 4.1- Curvas de avaliação de ruído (NC) 

 

Fonte: ABNT, 2017. 

Nas escolas, as salas de aula podem ter valores de 35 a 40 dB e NC de 

30. Já nas quadras poliesportivas, os valores variam de 45-50 dB e NC de 40 

dB.  

4.3 NORMATIVA PORTUGUESA 

O Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do 

Desenvolvimento Regional, aborda no decreto Lei nº 09/2007 de 17 de janeiro a 

prevenção do ruído e o controle da poluição sonora em virtude do bem estar da 

população. Esse decreto é originado do Decreto-Lei nº 251/87 de 24 de junho 

que aprovou as primeiras normativas sobre o ruído. Em sua redação, divide-se 
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em áreas de acordo com seu uso e ocupação do solo, por exemplo as zonas 

mistas, zonas sensíveis e zona sensíveis próximas à exploração. Dessa 

maneira, essa lei traz os valores máximos e mínimos de nível sonoro em dB que 

cada zona se enquadra de acordo com a Tabela 4.3.  

Tabela 4.3 – Nível de ruído 

ZONA RUÍDO MÁXIMO RUÍDO MÍNIMO 

MISTA 65 55 

SENSÍVEL 55 45 

SENSÍVEL EXPLORAÇÃO 65 55 

Fonte: DL 09/2007 

A zona mista é uma área definida em permite a ocupação de vários usos, 

além de possuir valores de ruído mais elevados. Já a zona sensível tem seu 

ordenamento do território para uso habitacional, escolas, hospitais, podendo 

conter pequenas unidades comerciais e de serviços. Por fim, a zona sensível 

com aproximação à locais com exploração possuem uma grande infraestrutura 

de transporte.  

Enquanto isso, o Decreto-Lei nº 96/2008 de 9 de junho aplica-se à 

construção, à reconstrução, à ampliação ou à alteração de alguns tipos de 

edifícios, tais como: habitacionais, comerciais, de serviços, hoteleiras, escolares, 

hospitalares e auditórios. As Tabelas 4.3 e 4.4 trazem os valores permitidos do 

ruído nas escolas e do tempo de reverberação. 
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Tabela 4.3- Ruído permitido pelo DL 96/2008 [Refere-se ao artigo 7º, nº1, 

alíneas a), b) e c) ] 

Locais de recepção 

 

Locais de emissão 

Sala de aula, de 

professores, 

administrativa 

Biblioteca e 

gabinetes 

médicos 

Salas 

multiuso e 

berçários 

Sala de aula, de professores, 

administrativa 
45 45 45 

Salas de aula musical, 

refeitórios, ginásios e oficinas 
55 58 50 

Berçários 53 55 48 

Corredores de grande 

circulação* 
30 35 30 

*Considerando que haverá comunicação com os locais receptores, caso não 

ocorra, os valores deverão ser acrescidos em 15 dB. Fonte: DL 96/2008 

 

Tabela 4.4 – Tempo de reverberação [referente ao artigo 7º, nº1, alínea d) ] 

Locais Tempo de reverberação (500Hz – 2kHz) 

Salas de aula, bibliotecas, salas 

multiuso e refeitórios 
a) T500 Hz – 2 kHz ≤ 0,15 V1/3; 

Ginásios 

a) T500 Hz – 2 kHz ≤ 0,15 V1/3; 

b) T500 Hz – 2 kHz ≤ 0,12 V1/3, se os espaços 

forem dotados de sistema de difusão pública de 

mensagens sonoras. 

*V é o volume do interior do recinto. Fonte: DL 96/2008 

A DL 96/2008 traz os parâmetros mais completos e bem definidos do que 

a DL 251/1987, em que era definida por áreas. 

4.4 NORMATIVA INGLESA 

Com vista a melhorar a qualidade dos espaços destinados aos diferentes 

tipos de aprendizagem, foi editado no Reino Unido um boletim com as opções e 

cuidados a ter em fase de projeto e planeJamento das escolas. O Building 
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Bulletin 93 – Acoustic Design for Schools (BB93) foi editado em 2003 

completando a regulamentação até então existente referente ao comportamento 

a atingir por um edifício e substituindo o Building Bulletin 87. 

O BB93 divide-se em sete seções. As seções 1 a 5 possuem definições e 

recomendações para obter o conforto acústico, como o nível sonoro equivalente, 

o isolamento sonoro, tempo de reverberação, etc. Os sistemas de isolamento 

sonoro e a aplicação dos materiais absorventes são também abordados. A seção 

6 é dedicada a espaços com funções especiais, isto é, salas destinadas à 

aprendizagem por parte de crianças com algum tipo de deficiência. Por fim, a 

seção 7 refere-se a vários estudos de caso que consideram o design acústico 

mais importante.   

Em fevereiro de 2015 ocorreu sua mais recente atualização. Nela o BB93 

se transformou em um manual denominado “Acoustic design of schools: 

performance standards”. 

As Tabelas 4.5 e 4.6, traz o ambiente escolar dividido conforme seu uso 

e dessa maneira, cada um dos recintos tem o limite de ruído permitido. Neles 

prevaleceu a necessidade de comunicação entre o professor e o aluno. Além 

disso, é importante observar que esses valores excluem as contribuições de 

ruído dos playgrounds, construções, operadores aéreos, entre outros.  
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Tabela 4.5 – Ruído de acordo com o BB93 

AMBIENTE RUÍDO 
ATIVIDAD

E 

TOLERÂNC
IA DO 
RUÍDO 

LIMITE DO 
NÍVEL DE 

RUÍDO (dB) 

TEMPO DE 
REVERBERA

ÇÃO (s) 

Maternal ALTO BAIXO 35 < 0,6 

Berçários BAIXO BAIXO 35 < 0,6 

Escola primária: salas de aula, de 
apoio, de grupo de estudo pequeno 

MÉDIA BAIXO 35 < 0,6 

Escola Fundamental: salas de aula, 
áreas de ensino geral, sala de 

seminários, laboratório de línguas 

MÉDIA BAIXO 35 < 0,8 

“Salas abertas” MÉDIA MÉDIO 40 <1,0 

Salas de música, sala de recital, 
estúdio de gravação. 

MUITO 
ALTO 

BAIXO 35 < 1,0 

Salas de leitura: 

Pequena (menor que 50 pessoas) 

Grande (maior que 50 pessoas) 

MÉDIA BAIXO 30-35 <0,8/1,0 

Sala de aula projetada 
especificamente para estudantes 

com deficiência 

MÉDIA MUITO 
BAIXO 

30 < 0,6 

Bibliotecas BAIXO BAIXO 35 < 1,0 

Laboratório de ciências MÉDIO MÉDIO 40 < 0,8 

Área de design e tecnologia ALTO ALTO 40 < 0,8 

Salas de arte MÉDIA MÉDIO 40 < 0,8 

Salas multiusos ALTO BAIXO 35 0,8 – 1,2 

Sala audiovisual MÉDIA BAIXO 35 < 0,8 

Átrio/circulação MÉDIA MÉDIO 45 < 1,5 

Quadra de esportes interna ALTO MÉDIO 40 < 1,5 

Estúdio de dança ALTO MÉDIO 40 < 1,2 

Ginásio externo ALTO MÉDIO 40 < 1,5 

Piscina ALTO ALTO 50 < 2,0 

Sala de 
entrevista/aconselhamento/médico 

BAIXO BAIXO 35 < 0,8 

Salas de jantar e espaços auxiliares 
da cozinha 

MÉDIO/AL
TO 

ALTO 40-50 < 1,0 

Fonte: BB93 (2004) 
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Tabela 4.6 – Classificação dos valores da Tabela 10 

N
ív

e
l 

d
e
 t

o
le

râ
n

c
ia

 d
o

 

ru
íd

o
 

Ruído atividade 

 Baixo Médio Alto Muito alto 

Alto 30 35 45 55 

Médio 35 40 50 55 

Baixo 40 45 55 55 

Muito baixo 45 50 55 60 

Fonte: BB93 (2004) 

4.5 NORMATIVA ALEMÃ 

Se um usuário requer uma inteligibilidade da fala boa, o design interior da 

sala varia de acordo com sua utilização. Por exemplo, uma sala de aula será 

diferente de uma sala com prática musical. Dessa maneira, a DIN 18041:2016 

divide-se em dois grupos (Quadro 4.1):  

O Grupo A (Quadro 4.2) possui requisitos de audibilidade a médias e 

longas distâncias. Enquanto o Grupo B tem recomendações e medidas para 

audibilidade em distâncias curtas. Possuem TR diferentes devido o grupo A ser 

calculado com uma margem de 20% superior ao grupo B.  

Quadro 4.1 – Resumo da divisão dos ambientes da DIN 18041:2016 

OBJETIVOS 

-A prioridade é garantir a comunicação da 

fala. 

- Definir os requisitos acústicos, suas 

recomendações e diretrizes. 

- Inclui a necessidade das pessoas com 

deficiência auditiva. 

- Educação inclusiva. 

GRUPO A 

- Balanço auditivo em distâncias médias e 

longas 

GRUPO B 

- Equilíbrio auditivo em distâncias curtas. 

A1- Música B1 – Espaços vazios 

A2- Discurso/apresentação B2- Espaços com permanência curta 

A3- Ensino/comunicação 

Discurso/palestra inclusiva 
B3- Espaços com permanência longa 

A4- Ensino/comunicação inclusiva B4- Salas com controle acústico 

A5- Salas com controle de ruído B5- Controle e conforto acústico 
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Quadro 4.2 – Grupo A da DIN 18041 

Tipo 
de 

uso 
Nome e descrição Percepção Exemplos 

A1 
Música: 

Possui principalmente 
performances musicais 

Boa qualidade acústica para 
música não amplificada. A 
transmissão de voz só é 

possível com limitadores à 
inteligibilidade da fala 

Aula de música ou canto 

A2 

Fala/Palestra: 
O discurso é uma prioridade. 

As comunicações simultâneas 
entre várias pessoas 

posicionadas em diferentes 
partes da sala são raras. 

Os desempenhos de fala dos 
oradores individuais devem 

ser altamente inteligíveis. Os 
desempenhos musicais 

tendem a ser transparentes 
e claros, mas vantajosa para 

ensaios 

Câmaras de tribunal ou 
conselho, salões 

comunitários, salas de 
aula, sala de montagem, 

auditórios. 

A3 

Fala/palestra inclusiva: 
Espaços definidos no A2 que 

dependem de uma boa 
inteligibilidade da fala. 

Necessário para uso inclusivo*. 

Os desempenhos de fala dos 
oradores individuais devem 
ser altamente inteligíveis, 

inclusive para os que 
possuem deficiência 

auditiva, ou quando se fala 
em outro idioma. 

Câmaras de tribunal ou 
conselho, salões 

comunitários, salas de 
aula, sala de montagem, 

auditórios. 

 

Ensinar/comunicação: 
utilização intensiva de 

comunicação com diferentes 
posições em toda sala. 

Comunicação de voz com 
vários alto-falantes 

simultâneos. 
 

Salas de aula, 
multifuncionais, de 

conferência, de reunião, 
de seminários, espaço 
para creche, centro de 

saúde, casas de 
repouso. 

A4 

Ensinar/comunicação inclusiva. 
Possuem oradores 

simultâneos distribuídos pela 
sala como definido no A3 para 

pessoas com uma boa 
inteligibilidade da fala. Não é 
recomendado/adequado para 
quartos maiores que 500m. 
Necessidade de inclusão*. 

Comunicação de voz com 
vários alto-falantes 

simultâneos. Os 
desempenhos de fala dos 

oradores individuais devem 
ser altamente inteligíveis, 

inclusive para os que 
possuem deficiência 

auditiva, ou quando se fala 
em outro idioma. 

Salas de aula, 
multifuncionais, de 

conferência, de reunião, 
de seminários, espaço 
para creche, centro de 

saúde, casas de 
repouso, 

videoconferência. 

A5 

Esporte: Nas instalações 
desportivas e de natação os 

grupos se comunicam 
(inclusive simultaneamente). 

A comunicação em 
distancias curtas geralmente 

é possível. 

Esportes e natação 
coberta. 

*De acordo com a lei alemã de discriminação por deficiência, é necessário a inclusão 

para edifícios mais acessíveis (desde março de 2009), desde que não conduza a um 

aumento de custos desproporcionado. Fonte: DIN 18041:2016 (editado pela autora) 
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Com o volume da sala V (m³) e os requisitos acústicos da sala, pode-se 

calcular o tempo de reverberação para cada um dos tipos do grupo A (A1 – A5), 

de acordo com o Gráfico 4.2. 

Gráfico 4.2 – Relação volume e tempo de reverberação 

 

Fonte: DIN 18041 (2016) 

Usando a fórmula do Tempo de Reverberação, pode-se calcular 

especificamente para cada tipo de uso do grupo A.  A Tabela 4.5 mostra o volume 

e as equações utilizadas para cada caso. A taxa de ocupação considerada é de 

80%.  

 

 

 

 

 

 

 

Volume da sala 
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Tabela 4.5 – Fórmulas para o volume e tempo de reverberação 

TIPO DE USO VOLUME TR 

A1 Música 
30 m3 ≤ V < 1000 

m3 

T A1 = [0.45 x log(V) + 

0.07] s 

A2 Discurso/palestra 
50 m3 ≤ V < 5000 

m3 

T A2 = [0.37 x log(V) - 0.14] 

s 

A3 

Ensino/comunicação (até 

1000m³) 

Discurso/leitura inclusiva 

(até 1000m³) 

30 m3 ≤ V < 5000 

m3 

T A3 = [0.32 x log(V) - 0.17] 

s 

A4 
Ensino/comunicação 

inclusiva 

30 m3 ≤ V < 500 

m3 

T A4 = [0.26 x log(V) - 0.14] 

s 

A5 Esporte 

200 m3 ≤ V < 

10000 m3 

T A5 = [0.75 x log(V) - 1.00] 

s 

V ≥ 10000 m3 T A5 = 2.0 s 

Fonte: DIN 18041 – 2016 (editado pela autora) 

O Gráfico 4.2 mostra a faixa de tolerância para o Tempo de Reverberação 

entre 125 Hz e 4000Hz. Aplica-se para o A1 a A4.  

Gráfico 4.2 – Tolerância média para o tipo de uso de A1 a A4. 

 

Fonte: DIN 18041 – 2016 

 

Frequência (Hz) 

 

Frequência (Hz) 
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Enquanto o Gráfico 4.3 aplica-se para a tolerância de 250 e 2000 Hz. O 

tipo de uso é para o A5. 

Gráfico 4.3- Grupo A5 da tolerância do tempo de reverberação 

 

Fonte: DIN 18041 – 2016 

GRUPO B 

A norma DIN 18041 recomenda para salas do grupo B (Quadro 4.3) que 

se destinam em melhorar a qualidade acústica. O grupo B também é dividido em 

diversos espaços conforme o Quadro 4.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frequência (Hz) 

 

 

Frequência (Hz) 
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Quadro 4.3 – Grupo B da DIN 18041 

TIPO DESCRIÇÃO EXEMPLOS 

B1 Espaços sem valor de amenidade Corredores, escadas 

B2 
Espaços destinados a utilização 

de curto prazo 
Sala de exposição, salão, vestiário 

B3 
Espaços destinados a utilização 

de longo prazo 

Salas de espera, salas de repouso, quartos, 

zonas tranquilas, salas de operações, salas de 

tratamento, salas de exame, cantinas, laboratório, 

bibliotecas, salas de exposição. 

B4 
Quartos com controle de ruído e 

conforto acústico 

Área de empréstimo das bibliotecas, residências 

em lares de idosos, escritórios. 

B5 

Quartos com necessidades 

especiais de controle de ruído e 

conforto acústico 

Lares de idosos, hospitais, call centers, salas de 

controle, enfermarias, unidades de cuidados 

intensivos, áreas públicas em creches, 

corredores e vestiários em escolas e creches. 

Fonte: DIN 18041 – 2016 (editado pela autora) 

As recomendações são especificadas (Quadro 4.4) usando a relação A/V, 

onde A (m²) é a área da absorção sonora associada as superfícies interiores das 

salas (paredes, tetos, portas, janelas) e V (m³) é o volume do recinto. São válidos 

para frequências de 250 Hz a 2000Hz.  

Quadro 4.4 -  Relação Altura x Volume do Grupo B 

TIPO DE 

USO 

ALTURAS DO QUARTO 

h≤ 2,5m 
ALTURAS DO QUARTO h>2,5m 

B1 Sem exigência Sem exigência 

B2 A / V ≥ 0,15 (≈ T <1,09 s) A/V ≥ 1/ (4.80 + 4.69 x log (h/1 m)) 

B3 A / V ≥ 0,20 (≈ T <0,82 s) A/V ≥ 1/ (3.13 + 4.69 x log (h/1 m)) 

B4 A / V ≥ 0,25 (≈ T <0,65 s) A/V ≥ 1/ (2.13 + 4.69 x log (h/1 m)) 

B5 A / V ≥ 0,30 (≈ T <0, 54 s) A/V ≥ 1/ (1.47 + 4.69 x log (h/1 m)) 

Fonte: DIN 18041:2016 (editado pela autora). 

O Gráfico 4.4 mostra a proporção (A/V) utilizada agora em 2016 

equivalente ao Grupo B 
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Gráfico 4.4 – Valores da relação A/V em m²/m³ com a altura do teto em 

metros 

 

Fonte: DIN 18041:2016 

No Grupo B, o padrão não se refere mais ao coeficiente de absorção 

sonora α de acordo com ISO EN DIN 11654. A Figura 4.1 mostra como seria 

uma distribuição favorável e desfavorável de absorção sonora nas superfícies do 

teto e da parede ao fundo, segundo a norma DIN 18041 de 2016.  
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Grupo B 
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Figura 4.1- Distribuição de absorção sonora nas superfícies 

 

Fonte: DIN 18041:2016 

A Figura 4.2 é a distribuição das superfícies absorventes para pequenas 

instalações, tais como salas de aula, salas de reuniões, etc. 

Figura 4.2 – Distribuição das superfícies absorventes. 

 

Fonte: DIN 18041:2004 

Desfavorável 

 

Desfavorável 

Desfavorável 

 

Desfavorável 

Favorável 

 

Favorável 

Favorável 

 

Favorável 

Favorável 

 

Favorável 

Favorável 

 

Favorável 

Favorável 

 

Favorável 

Favorável 

 

Favorável 

Desfavorável 

 

Desfavorável 



  

 59 

 

- Alterações da DIN 18041 

Desde 1968, a publicada DIN 18041 foi revisada de outubro de 2013 até 

meados de 2015 para a inclusão de alguns elementos e ainda levar em conta a 

arquitetura moderna. Além disso, teve seu título modificado para “Acoustic 

quality in rooms – requirements, recommendations and instructions for planning” 

no ano de 2016. A revisão trouxe clareza e novas recomendações para todos os 

tipos de ambientes, onde escuta e compreensão são de extrema importância.  

Na revisão de 1968 os grupos eram designados em 1 e 2, já em 2004 

dividiram-se os grupos em A e B e criaram novas categorias para estes.  

Uma outra alteração na norma foi a inclusão de edifícios acessíveis, onde 

em 26 de março de 2009 entrou em vigor na Alemanha a “Disability Equality Act 

§ 4 (2002/04/27) ” que proibia discriminação de pessoas nos ambientes. Nas 

Figuras 4.3 e 4.4 compara-se as alterações da norma em 2004 e 2016.  

Figura 4.3 - Tempo de reverberação grupo A 

 

 

Fonte: Wissen Bauphysik Info (2016) 

 

Música              palestra          ensino       discurso     comunicação     esporte        esporte 

                                                  inclusivo                         inclusiva           coberto         aberto 

360m³            1000m³           1000m³       210m³              210m³             3375m³          3375m³ 

 

Música              palestra          ensino       discurso     comunicação     esporte        esporte 

                                                  inclusivo                         inclusiva           coberto         aberto 

360m³            1000m³           1000m³       210m³              210m³             3375m³          3375m³ 
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Figura 4.4 - Intervalo de tolerância 

 

Fonte: Wissen Bauphysik Info (2016) 

Enquanto as modificações do grupo B são descritas na Tabela 4.5. 

Tabela 4.5 – Comparação das alterações entre as modificações da DIN 18041 

Em 2004/2005 2016 

- Som absorvido era calculado com o 

coeficiente de absorção baseado na 

área da sala 

- Média válida era de 2,5 m altura da 

sala 

- Não levava em consideração 

parede, teto, mobiliário e pessoas. 

- A absorção é calcula pela relação 

A/V dependendo da altura da sala 

- Os cálculos são em função da 

frequência de oitavas de 250 Hz a 

2000 Hz. 

- Considera todas as superfícies do 

recinto. 

 

4.6 NORMATIVA DOS ESTADOS UNIDOS 

 

ASHA 
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Em 1995, a normativa dos Estados Unidos, definida como American 

Speech-Language Hearing Association (ASHA), publicou orientações para a 

acústica nas salas. Nesses parâmetros exigia-se que o nível de ruído de fundo 

não excedesse 30dB, enquanto o tempo de reverberação não devem exceder 

0,4 segundos. 

ANSI S12.60 

Em 2002, o American National Standard Institute (ANSI) aprovou a S12.60 

que define os critérios de desempenho acústicos, requisitos e diretrizes para as 

escolas. A norma tenta criar um ambiente de aprendizagem com qualidade 

acústica. 

A problemática da qualidade acústica em escolas surgiu quando o 

governo lançou um programa de requalificação do parque escolar. Alguns 

estudos sobre o tema não haviam soluções acessíveis até o ano de 2000 

(Classroom Acoustics,2000). Em 2002, somente, foi publicada a ANSI S12.60 

fornecendo os critérios e requisitos acústicos para as edificações escolares 

(ANSI S12.60, 2002). 

Na Tabela 4.6 estão apresentados os dois requisitos importantes segundo 

a norma ANSI S12.60, que estabelece limites para o nível sonoro do ruído de 

fundo e para o tempo de reverberação médio consoante o volume da sala. 

Tabela 4.6- Nível sonoro do ruído de fundo e o TR da sala de aula 

Espaço de 

aprendizagem 

consoante o volume 

Nível sonoro 

equivalente do 

ruído de fundo 

Tempo de reverberação 

máximo das bandas centradas 

em 500, 1000 e 2000 Hz (s) 

V ≤ 283 m³ 35 0,6 

283 <40 V ≤ 566 m³ 35 0,7 

V > 566 m³ 40 Tratar com materiais absorventes 

em 75% da área total. 

Fonte: ANSI S12.60 (editada pela autora) 
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 A caracterização dos requisitos acústicos da norma ANSI S 12.60 permitiu 

a análise dos valores apresentados e sua aplicação no projeto. Por exemplo, na 

Tabela 4.6 recomenda-se que na sala não ultrapasse 35 dB. Caso uma escola 

tenha um nível sonoro de 70 dB, mas localizada próxima ao tráfego rodoviário 

(Tabela 4.7), a parede externa deverá ter isolamento mínimo de 60 dB (40 + 20 

dB). No caso de uma janela, que ocupa 30% do elemento exposto o valor deve 

ser de 51 dB. 

Tabela 4.7 - Valores aproximados para exposição frequente a ruído de tráfego 

rodoviário 

PERCENTAGEM DA ÁREA 

TOTAL DE ABERTURA (%) 

VALORES A SUBTRAIR (DB) 

Paredes e teto Portas e janelas 

1 A 25 
≥15 ≥6 

26 A 70 ≥20 ≥11 

 

Fonte: ANSI S12.60 (editada pela autora) 

4.7 NORMATIVA SUECA 

O BBR - Boverket’s building regulations - estabelece exigências de 

desempenho em habitações e edifícios não residenciais, como escolas, 

escritórios, hotéis, hospitais. Sua última modificação ocorreu em 23 de novembro 

de 2016, sendo assim, a versão mais recente é BBR 24 BFS 2016: 13.  

Quando se refere a ginásios e lavanderias (locais ruidosos) é necessário 

o isolamento do som, especialmente quando é adjacente às atividades que o 

ruído interfere. 

O tempo de Reverberação é normalizado a 0,5s e está de acordo com a 

norma EM ISO 16032: 2004. Caso a altura do ambiente seja maior que 3,50 

metros, é permitido até 2s o tempo de reverberação. Quanto ao ruído, na Tabela 

4.8, mostra até qual valor do nível sonoro em dB é permitido de acordo com o 

uso. 
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Tabela 4.8 – Nível sonoro de acordo com a BBR 

Ambiente Ruído (dB) 

Salões 30 

Áreas de recepção, instalações de cuidados da 

saúde 
35 

Espaços públicos, corredores, recepções, igrejas, 

auditórios 
45 

Espaços para dormir e descansar 30-35 

Cozinhas 35-40 

Fonte: BBR 24:2016 (editada pela autora) 

4.8 NORMATIVA FRANCESA 

De acordo com os artigos R.111-23-2 do código de construção e 

habitação e L.147-3 do código de urbanismo, este decreto define os limites do 

ruído em edificícios de ensino, seja eles existentes, novos, públicos ou privado. 

A legislação francesa é mais exigente com as creches e maternidades do que 

com as escolas de ensino geral (MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE ET DU 

DÉVELOPPEMENT DURABLE, 2003). A Tabela 4.9 mostra os valores do nível 

de ruído em dB de acordo com sua emissão/recepção.  

Tabela 4.9 – Locais de emissão/recepção e valores do ruído em dB 

LOCAL DE 

EMISSÃO 

LOCAL DE 

RECEPÇÃO 

SALAS DE ENSINO, SALAS 

PRÁTICAS, ADMINISTRATIVAS 

SALAS DE MÚSICA, 

SALAS MULTIUSO, 

GINÁSIO 

SALAS DE ENSINO, 

SALAS PRÁTICAS, 

ADMINISTRATIVAS 

43 dB 53 dB 

SALAS DE MÚSICA, 

SALAS MULTIUSO, 

GINÁSIO 

40 dB 50 dB 

Fonte: Ministére de l’ecologie et du développement durable (2003). Editado 

pela autora. 
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Já o tempo de reverberação é descrito de acordo com a Tabela 4.10 

Tabela 4.10 - Valores para o TR 

Ambiente Tempo de reverberação (s) 

Salas de aula, creches, salas de 

aprendizagem em geral com volume 

menor que 250 m³ 

0,4 ≤TR≤0,8 

Salas de restauração com volume maior 

que 250 m³ 
0,6 ≤ TR ≤ 1,2 

Corredores, átrios e locais de grande 

circulação 

TR ≤ 1,2 se 250 m³ < V < 512 m³ 

TR ≤ 0,15√𝑉
3

 se V > 512m³ 

Ginásios 

Remete para outro artigo regulamentar 

da legislação francesa relativa a edifícios 

habitacionais 

Fonte: (MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, 

2003) 

 

4.9 NORMATIVA ITALIANA  

Os decretos ministeriais de 18 de dezembro de 1975 (DM 18/12/1975) e 

de 13 de setembro de 1977 (DM 13/09/1977) são as referências da concepção 

e construção dos edifícios escolares, até que ocorreu a promulgação do primeiro 

Decreto Ministerial de 12 de maio de 1997 (DM 12/05/1997), substituindo-os, 

mas não completamente.  

O DM 18/12/1975 examina as necessidades de um isolamento de ruído 

aéreo, estabelece ainda os valores do tempo de reverberação e estabelece os 

limites do nível de ruído. Após esse decreto, o DM 13/09/1977 atualiza o de 1975 

exigindo assim que o projeto siga algumas medidas, como por exemplo: as 

edificações deverão possuir isolamento acústico próximo as escolas, medição 

do nível de ruído de áreas sobrepostas, tal como o ruído produzido pelos 

serviços e instalações fixas e, por fim, o tempo de reverberação dos ambientes. 
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O DM 5/12/1997 define os requisitos acústicos dos edificios de acordo 

com o seu tipo de uso e ocupação. Os valores apresentados no DM 5/12/1997 

são referentes ao índice da fachada com isolamento e ao tempo de 

reverberação, à redução do som entre os ambientes e aos valores de ruído de 

impacto.  A tabela 4.11 traz valores referente ao ruído aceitável do DM 

5/12/1997. 

Tabela 11 – Índice de ruído em ambientes de acordo com o DM 5/12/1997 

Requisito Índice (dB) 

Isolamento de som entre duas salas 

adjacentes 
≥ 50 

Isolamento de som entre duas salas de 

aula sobrepostas 
≥ 42 

Nível do ruído da pisada entre as duas 

salas sobrepostas 
≤ 68 

Fonte: DM DM 5/12/1997. Editado pela autora. 

Já o tempo de reverberação é calculado pela fórmula T Outubro = K (V -

0,2145 + 0,45 log) s, com referência às bandas de oitava 125-250-500-1000-

2000-4000Hz. A Tabela 4.12 mostra valores de alguns ambientes calculados. 

Tabela 4.12 – Tempo de reverberação de acordo com DM 5/12/1997 

Ambiente Tempo de reverberação (s) 

Salas de conferência <1 

Auditórios 1,5 – 2,5 

Igreja 2 – 4 

Ginásio e salas de música < 2,2 

Sala de aula com ventilador/ar 

condicionado 
< 1,2 

Fonte: DM 5/12/1997. Editado pela autora. 
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O Quadro 4.5 apresenta um resumo das normas apresentadas no capítulo 

4 da dissertação, com as recomendações para o tempo de reverberação e o 

nível de ruído. Este quadro será usado como comparativo dos resultados obtidos 

nas medições desta dissertação. 

Quadro 4.5 – Resumo das normativas nacionais e internacionais 

PAÍS NORMA TR Ruído dB 

BRASIL 
NBR 10151/2000 - 45-50 

NBR 10152/2017 - 35-40 

PORTUGAL 

DL 09/2007 - 45-55 

DL 96/2008 
T500 Hz – 2 kHz 

≤ 0,15 V1/3; 
45 

INGLATERRA BB93 < 0,8s 35-40 

EUA 
ASHAE 0,4s 30 

ANSI S12.60 0,7 35-4 

ALEMANHA DIN 18041/2016 
TR (0,32 log 

V(m³) – 0,14(s)) 
30 

SUÉCIA BBR 24 0,5 30-45 

OMS 

Organização 

Mundial da 

saúde/2000 

0,6-1s 35-55 

ITÁLIA DC 05/12/1997 
Tr = K (V -0,2145 

+ 0,45 log) 
50 

FRANÇA 

Ministére de 

l’ecologie et du 

développement 

durable/2003 

0,4 – 0,8 sala até 

250 m³ 

0,6 – 1,2 sala > 

250 m³ 

40-53 
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5. INTRODUÇÃO DA METODOLOGIA 

Segundo Appolinário (2009) e Gil (1987), a pesquisa se caracteriza 

qualiquantitativamente, ou seja, o pesquisador coleta dados a partir das 

intenções sociais, além de buscar a verificação e explicação da influência sobre 

outras variáveis. Quanto a finalidade, é classificada como básica, do tipo 

experimental, de campo e longitudinal.  

O delineamento de um estudo de caso consiste, em geral, em realizar o 

levantamento bibliográfico, a coleta de dados (documentos, projetos, etc.), 

visitas técnicas, levantamento dos dados construtivos, medições acústicas e por 

fim, a análise dos dados obtidos no procedimento.  

A pesquisa ocorreu em três instituições da rede municipal de ensino na 

cidade de Maringá-PR. A finalidade é avaliar os parâmetros acústicos das salas 

de aula, além da análise da influência do ruído do entorno e das quadras 

poliesportivas. Com a prévia autorização dos diretores, foram realizadas 

medições acústicas nas instituições escolhidas.  

Devido à inviabilidade de realizar as medições em todas as escolas da 

cidade, 3 escolas foram priorizadas. O critério de escolha adotado foi a seleção 

de tipologia arquitetônica, a característica do seu entorno, a proximidade das 

quadras poliesportivas e as distinções das vias de acesso. 

5.1 COLETA DOS PARÂMETROS ARQUITETÔNICOS 

De acordo com os dados eletrônicos da Secretaria Municipal de Educação 

de Maringá, o município possui em sua totalidade 153 escolas, sendo 51 

municipais, 63 CMEIS e 39 estaduais (Maringá, 2017). 

Após a análise de suas localidades, foram escolhidas 3 escolas estaduais 

de características diferentes, seja do seu entorno, das suas características 

construtivas da edificação e da quadra poliesportiva. A tabela 5.1 faz referência 

à essas características. 
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Tabela 5.1 – Características dos colégios analisadas 

Características Escola JK Escola CAP Escola Gastão 

Entorno 
Horto/ comércio e 

serviço/ 
residencial 

Escolar e 
residencial 

Comércio e 
serviço 

Via de acesso 

Localizado em 
um eixo de 
comércio e 

serviço, além da 
presença de 

vegetação densa 
(Horto Florestal) 

Dentro da 
Universidade 
Estadual de 

Maringá 

Próximo à 
rodovia 376 

(embora exista o 
contorno norte e 

sul) 

Edificação 
Estrutura 

convencional 

Argamassa 
armada e blocos 

de concreto 

Estrutura 
convencional 

Quadra 
poliesportiva 

Semi-aberta 
Totalmente 

fechada 
Semi-aberta 

5.1.1 Colégio de Aplicação Pedagógica (CAP – UEM) 

Localizado no campus da Universidade Estadual de Maringá (UEM) e 

fundado em 1974, o Colégio de Aplicação Pedagógica funcionava em um dos 

seus blocos existentes. Somente em 1995, o projeto do CAP foi concluído. Esse 

novo projeto fazia parte do programa nacional dos Centros de Atenção Integral 

à Criança e ao Adolescente- CAIC da década de 1990 no governo de Fernando 

Collor de Melo (FREITAS E GALTER, 2007).  

Conforme a Lei Complementar 888/2017 da cidade de Maringá, o 

zoneamento pertencente ao CAP – UEM é a Zona Especial 6 (ZE6) e o Eixo de 

Comércio e Serviço Especial (ECSE). De acordo com o artigo 13, inciso V, o uso 

permitido nessa área é de comércios e serviços vicinais, e usos permitidos pela 

zona a que pertence o lote, no caso, institucional. Também é permitido pequenas 

industrias, escritórios e atacados não incômodos, nocivos ou que gerem perigo 

aos moradores.  

O arquiteto João Filgueiras Lima, mais conhecido como Lelé, foi 

convidado para participar do projeto devido ao conhecimento em pré-moldados. 

A planta do edifício é setorizada em quatro blocos distintos, de um ou dois 

pavimentos (Figura 5.1) (LATORRACA, 1999).   

As salas de aula estão setorizadas nos blocos 2 e 3. O bloco 2 é formado 

pelas aulas do ensino médio no período matutino, e no vespertino, o ensino 
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fundamental. Enquanto no bloco 3 localiza-se a educação infantil. A sala 

analisada situa-se próxima à quadra poliesportiva coberta, com área de 45,14 

m² (6,10m x 7,40m). A estrutura é composta de argamassa armada nos pilares 

e vigas, enquanto as paredes são feitas de blocos de concreto (Apêndice A). 

 

Figura 5.1 – Setorização CAP - UEM 

 

Fonte: PCU, 2016. Editado pela autora. 

 

O entorno é exclusivamente educacional, devido a sua localização dentro 

do campus da Universidade Estadual de Maringá. Suas vias de acesso são de 

médio tráfego em horários de início e saída das aulas dos estudantes (Figura 

5.2). 
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Figura 5.2 – Entorno do CAP – UEM e do Colégio Dr. Gastão Vidigal 

 

Fonte: autora 

5.1.2 Colégio Dr. Gastão Vidigal 

Após a instalação do município, a fim de atender os filhos das famílias 

pioneiras, o colégio, que de início era chamado de Ginásio Municipal de Maringá, 

foi concebido em 1953, conforme a Lei Municipal nº 13 de 02/12/1953. Desde 

sua criação, o colégio é referência para as outras instituições, já que foi extrema 

importância para o desenvolvimento da escolarização da região (GONÇALVES, 

1999). 

O Colégio Gastão Vidigal está localizado na zona residencial 04 (ZR04) 

conforme a Lei Complementar 888/2017 da cidade de Maringá. Além disso, a 

avenida Colombo é caracterizada como Eixo de Comércio e Serviço A1 

(ECSA1). De acordo com o artigo 7, inciso VI, o uso permitido pelo zoneamento 

é residencial unifamiliar a multifamiliar, além de comércio e serviços vicinais. Já 

o eixo de comércio e serviço permite diversos usos descritos na Lei 

Complementar 1085/2017.  
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As vias de acesso ao colégio têm um fluxo intenso, já que a Avenida 

Colombo é uma das principais da cidade, além de ser classificada como um eixo 

Leste-Oeste (Figura 5.2). Dessa maneira, optou-se por estudar esse colégio 

devido a essa característica peculiar.   

A sala de aula em que ocorreu a medição situa-se próxima à quadra 

poliesportiva coberta, mas ela não é totalmente fechada como a do CAP – UEM. 

Sua área é de 49,70m² (6,95 m x 7,15 m) (Apêndice A). O colégio possui duas 

quadras, a maior fica localizada próximo à sala da medição, e a segunda próxima 

ao refeitório (Figura 5.3). 

Figura 5.3 – Setorização Colégio Dr. Gastão Vidigal 

 

Fonte: autora 

5.1.3 Colégio Juscelino Kubistchek de Oliveira 

Fundado em 1978, o Colégio Estadual Juscelino Kubistchek de Oliveira, 

foi criado pelo decreto Estadual nº 5331/78 de 02/08/1978 e autorizado a 

funcionar pela Resolução Nº1436/81 de 21 de julho de 1981 inicialmente com o 

curso de Habilitação Básica em Mecânica e outros cursos de habilitação (SEED, 

2008). 
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No Colégio JK, o seu uso de acordo com a LC 888/2017 da cidade de 

Maringá é abrangida pelo Eixo de Comércio e Serviços C (ECSC). Nele é 

permitido pequenos comércios e serviços, além de uso residencial multifamiliar. 

O uso do solo é definido pela Zona Residencial Um (ZR1), permitindo uso 

residencial, atividades autônomas e atividades que não sejam nocivas à 

moradia. 

Situado próximo ao horto florestal, seu entorno é o mais calmo dentre as 

escolas escolhidas (Figura 5.4). Além da mata, com a presença de residências 

próximas, o ruído é menor em relação aos demais tipos de uso. Apesar da 

Avenida Luís Teixeira Mendes ter um fluxo intenso, não chega a ter o ruído como 

a Avenida Colombo. Outra característica importante é que se localiza próximo 

ao teatro Callil Haddad, que é uma referência na cidade.  

Figura 5.4 – Entorno do Colégio J. K. 

 

Fonte: autora 

Sua entrada recuada da avenida é controlada e traz maior segurança para 

o colégio (Figura 5.5). A sala da medição situa-se próximo à entrada do colégio. 

Sua quadra é afastada da edificação, sendo o ruído do refeitório que mais 

atrapalha o andamento das aulas.  
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Figura 5.5 – Setorização Colégio J. K. 

 

Fonte: autora 

A quadra poliesportiva é coberta, mas não possui vedação nas laterais 

(Apêndice A). 

5.2 COLETA DE PARÂMETROS ACÚSTICOS 

A ISO (Organização Internacional de Normalização) é responsável pela 

preparação das normas internacionais. A ISO 3382 foi preparada pelo Comité 

Técnico ISO/TC 43. A norma, cujo subtítulo é “Acústica- Medição de parâmetros 

acústicos de salas” é dividida em 3 partes, sendo a primeira abordando o 

desempenho dos espaços, a segunda parte o tempo de reverberação, e a 

terceira sobre os espaços em que as pessoas podem trabalhar, ter uma conversa 

e se concentrar (escritórios de planta livre).  

Após avaliação dos entornos das escolas na cidade de Maringá, foram 

escolhidos os colégios cujo entorno seja diferente, sofrendo ou não a 

interferência do ruído do trânsito. Dessa maneira, foi agendado as medições de 

acordo com a disponibilidade de cada escola, obedecendo as condições de 

coleta.  
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A NBR ISO 3382-2:2017 especifica três procedimentos de medição, 

sendo eles de inspeção, engenharia e precisão (Tabela 5.2). Eles se diferenciam, 

principalmente, pelo número de posições a serem medidas.  

Tabela 5.2 – Números mínimos de posições e medições 

 Inspeção Engenharia Precisão 
Combinações 

fonte-microfone 
2 6 12 

Posição da fonte ≥1 ≥2 ≥2 

Posições de 
microfone 

≥2 ≥2 ≥3 

Número de 
decaimentos em 

cada posição 
(método do ruído 

interrompido) 

1 2 3 

a) Quando o resultado é usado para um termo de correção para outras 
medições de nível de engenharia, são requeridas apenas uma posição de 

fonte e três posições de microfone 
b) Para método de ruído interrompido, fontes sonoras não correlacionadas 

podem ser usadas simultaneamente 
c) Para o método do ruído interrompido e quando o resultado é usado para um 

termo de correção, pode ser empregado um suporte rotativo para o 
microfone em vez de múltiplas posições de microfone 

Fonte: NBR ISO 3382-2:2017 

O método escolhido foi o de engenharia, ou seja, no mimo 6 combinações 

diferentes de microfone e fonte. O motivo da escolha é devido sua utilidade para 

verificar a performance das construções.  

Para cada sala, foi determinado o posicionamento da fonte (geração do 

som), denominado de “F” e os pontos de recepção (microfone) denominado de 

Rn, em que “n” corresponde ao número da posição do receptor.   

De acordo com a Figura 5.6, a fonte F refere-se à posição do professor, 

ou seja, próxima à lousa. Dessa maneira, de acordo com a ISO 3382 a distância 

mínima entre a fonte e qualquer superfície (lousa, parede, porta, armário, etc.) é 

de 1,0 m. Já os pontos de recepção Rn, foram distribuídos da melhor maneira 

para abranger todo o campo sonoro da sala de aula, preferencialmente na 

posição de um estudante, além da distância mínima que deve ser obedecida de 

1,0 m de qualquer superfície. A altura da fonte sonora (F) foi determinada 

correspondendo ao tamanho de uma pessoa adulta em pé (1,70m). Já o 

receptor, o medidor de pressão sonora estava a 1,20m do piso, considerando 

assim a altura do ouvido de uma pessoa sentada.  
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Figura 5.6 – Posição dos pontos nas medições 

 

Fonte: autora 

A norma internacional ISO 3382 determina uma distância mínima entre a 

fonte (F) e o receptor (Rn), que é obtida pela expressão:  

dmín = 2√
𝑉

𝑐𝑇
    (Eq. 5.1) 

Onde: 

dmín: distância mínima entre fonte e ponto receptor, em m; 

V: volume da sala, em m³; 

c: velocidade do som (340m/s); 

T: tempo de reverberação estimado, em s. 

Dessa maneira, as distâncias mínimas entre a fonte e o receptor dos 

colégios estão descritas na Tabela 5.2. 
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Tabela 5.2 – Distância mínima fonte x receptor de acordo com a ISO 

3387:2017, 

ESC
OLA 

LAR
GUR
A (m) 

COMPR
IMENT
O (m) 

ALT
UR
A 

(m) 

ARE
A 

(m²) 

VOL
UME 
(m³) 

TEMPER
ATURA 

(ºC) 

TEMPER
ATURA 
KELVIN 

(K) 

VELOC
IDADE 

DO 
SOM 
(m/s²) 

DISTÂ
NCIA 
MÍNIM
A (m) 

CAP 6,10 7,40 2,75 45,1
4 

124,1
4 

21,20 294,35 344,07 1,10 

GAS
TAO 

6,95 7,15 3,00 49,6
9 

149,0
8 

16,60 289,75 341,37 1,18 

JK 6,10 7,50 2,70 45,7
5 

123,5
3 

24,60 297,75 346,05 1,17 

 

Os parâmetros acústicos analisados foram obtidos através da técnica da 

resposta impulsiva da sala de aula, utilizando o programa para avaliação 

acústica de salas, o DIRAC® 3.1 da Brüel & Kjaer, juntamente com o conjunto 

de equipamentos de medição que pertencem ao Departamento de Engenharia 

Civil da UEM. 

No caso de uma medição pelo método do ruído interrompido, uma fonte 

sonora omnidirecional (dodecaedro) é usada para excitar a sala com um ruído. 

A técnica emite um som no recinto e depois se interrompe a emissão de energia. 

A partir disso, analisa-se o processo de caída da mesma. Finalmente, a partir 

deste decaimento, determina-se o tempo de reverberação (LOPEZ e MARTIN, 

2017). 

O ruído emitido pode ser rosa ou branco. A resposta é captada por um 

microfone omnidirecional (bidirecional ou biauricular, dependendo do parâmetro 

acústico desejado) em uma dada posição.  

A fonte sonora trabalha com os dois tipos de ruído: o branco e o rosa. O 

ruído branco é por definição aquele que tem a sua potência distribuída 

uniformemente no espectro de frequência, ou é uma constante. O nome ruído 

branco advém da analogia com o espectro eletromagnético na faixa de luz. A luz 

branca contém todas as frequências do espectro visível, daí o nome adotado. Na 

natureza, encontramos ruídos com essa característica constante até cerca de 

1.000 GHz  

O ruído rosa é, por definição, aquele cuja densidade espectral de potência 

é proporcional ao inverso da frequência. O nome ruído rosa vem também de uma 

analogia com o espectro luminoso. A luz vermelha possui a mais baixa 
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frequência do espectro visível e o ruído rosa tem mais energia nas baixas 

frequências.  

Este tipo de ruído é comumente encontrado na natureza. É chamado por 

muitos nomes: ruído de baixa frequência, ruído de contato, ruído de excesso, 

ruído de semicondutor, ruído de corrente e ruído flicker (MENEZES, 2004). 

Já o nível de pressão sonora foi avaliado pelo Medidor de nível de 

Pressão Sonora solo 01dB, ou sonômetro, como já fora conhecido. Com os 

resultados, obteve-se o valor de nível de critério (NC) de cada espaço através 

das curvas da avaliação da NBR 10152 (ABNT, 2017). Nessa norma, o nível 

considerado normal para o estudo de caso seria de 35 a 40 dB. 

Os pontos da medição para a obtenção dos parâmetros acústicos, 

obedeceram às recomendações da norma NBR 10151:2000, observando que 

devem ser feitas a partir de 1,20m do piso no ambiente interno, 1,0m das paredes 

e 1,50m das janelas. 

Devido à dificuldade de realizar medições em todas as salas durante as 

aulas, foi escolhida a sala numa posição estratégica do edifício, e com 

características do projeto original, sem sofrer alteração do tipo de forro, tipo de 

porta, etc.  

Os 15 minutos de cada medição tomaram como base a análise feita por 

Donato et. al.(2006). Aplicando a teoria geral da propagação de erros na 

obtenção do Leq de uma avenida, Donato et. al. (2006) chegou-se à conclusão 

que a partir de 15 minutos, os outros valores cairiam na média do que foi obtido, 

dessa maneira, validando o tempo escolhido para realizar a medição. 

5.2.1 Equipamentos 

- Medidor de nível de Pressão Sonora Solo 01dB: dispõe de todos os 

indicadores de que os técnicos em acústica precisam: Leq, Lp, Espectro 1/1 ou 

1/3 de oitava, Fast Slow e Decibelímetro Modelo DL 4200  (Figura 5.6). 
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Figura 5.6 – Sonômetro DL4200 e Solo 01dB 

 

 

 

Figura 5.6 - Microfone Behringer Ecm-8000 
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Figura 5.7 - Notebook Acer Aspire 5610 com software Dirac ® 

 

 

Figura 5.8 - Amplicador de fone Samson – S- Monitor 2 canais 

 

 DIRAC 3.1 ®  

O Programa o DIRAC 3.1® - Room Acoustics Software- Type 7841, da 

empresa Brüel & Kjaer, foi desenvolvido para medir as propriedades acústicas 

de sistemas, através das análises das respostas do impulsiva em salas (BRÜEL 

& KJAER, 2017). 
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Com a utilização do DIRAC ® é possível realizar uma correta avaliação 

dos parâmetros, de acordo com o padrão da ISO 3382 (2017), a partir da geração 

de um sinal de excitação, emitido pela fonte sonora (alto-falante). Entre outras 

propriedades do DIRAC®, destacam-se: medir as propriedades acústicas de 

recintos fechados, além da inteligibilidade da fala, caracterizar a modificação das 

salas, modelar e exportar dados para o Programa ODEÓN®, permitindo 

resultados de medidas e comparações (Figura 5.9). 

Figura 5.9 – Fonte dodecaédrica 

 

 

5.2.2 Condições de coleta 

As medições são realizadas com equipamento voltado para o interlocutor, 

ou seja, o local em que o professor ministra a aula. Foram efetuadas respeitando 

os limites pré-estabelecidos da norma ISO 3382-2:2017, com janelas e portas 

fechadas. Não foi realizada medição com a varredura de senos, devido a norma 

ISO 3382:2017 ser mais atualizada. 

As amostras consistem em: aula sendo ministrada em sala, sala vazia e 

aula ministrada na quadra, sala vazia e sem movimentação no colégio (período 

de férias), quadra sem aula e atividades escolares, quadra com aula de 

educação física. Durante as férias escolares, foi medido o tempo de 
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reverberação na quadra e nas salas de aula. Em todas as escolas, a faixa etária 

dos estudantes foi a mesma: 7º ano (12-13 anos).  

As figuras a seguir (Figura 5.10 a 5.14) representam as condições de 

coleta nos colégios. Essas foram realizadas no CAP – UEM, mas os 

procedimentos foram mantidos nas outras instituições.  

A avaliação do nível de pressão sonora em sala de aula foi registrada, 

pelo medidor de pressão sonora, próximo ao professor, a cada 1 segundos, 

durante 15 minutos. Foram obtidos os valores do nível equivalente sonoro (Leq), 

o nível mínimo (Lmín), o máximo (Lmáx), L90, L50 e L10, além do nível de 

pressão sonora em cada uma das frequências.  

Durante a medição, os professores lecionavam normalmente, com 

predomínio de aulas expositivas. Foi explicado em cada sala de aula, antes das 

medições, o motivo delas e solicitado aos alunos que se comportassem de forma 

rotineira e não alterassem seu comportamento por causa da observação 

 

Figura 5.10 – Medição na sala vazia 
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Figura 5.11 – Medição na sala em aula 

 

 

 

 

Figura 5.12 – Medição na quadra em uso 
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Figura 5.13 – Medição na quadra vazia 

 

 

Figura 5.14 – Medição do Tempo de Reverberação 

 

 

Para medição do isolamento sonoro, fez-se o uso da norma ISO 16283-

1:2014. A norma especifica procedimentos para determinar o isolamento do som 

entre duas salas utilizando o medidor de pressão sonora. A norma também cita 

que as medições do tempo de reverberações devem seguir os padrões da ISO 

3382-2:2017 (como já fora descrito anteriormente). A sala permaneceu vazia 

para que os valores obtidos representassem a pior condição acústica, ou seja, 

sem influência do ruído das pessoas. 

A medição ocorreu em duas salas de aula (as mesmas do TR), sendo uma 

com o microfone (receptor) e a outra com a fonte (emissor) (Figura 5.15). A 
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distância entre os pontos devem ser: 0,5 metros da parede ou 1 metro caso for 

da parede em comum entre as salas. Já entre os pontos de medição, o mínimo 

permitido é de 0,7 metros.  

Figura 5.15 – Esquema de medição das salas de aula 

 

A duração do som emitido deve ser de no mínimo 15 segundos em cada 

posição. Na Tabela 5.3, define-se o número de posições de microfone e fonte de 

acordo com a área da sala.  

Tabela 5.3 – Número de medições da ISO 16283-1:2014 

Medição Área 
Número de posições 

Fonte 
Posições do microfone fixas ou 

manuais 

A <50 m² 2 5a 

B 
50 a 100 

m² 
2 10b 

a: as posições podem ser repetidas na sala de recepção e de emissão 
b: as posições não podem ser repetidas na sala de recepção e de emissão 

   

 Complementando com a ISO 140-4:1978, a norma aborda ensaios 

realizados com métodos de medição clássicos. O método clássico consiste na 

medição do nível de pressão sonora resultante, determinado pelas respostas de 

um sinal de excitação aleatória ou impulsivo. O sinal de excitação deve ser 10 

dB maior que o nível de ruído de fundo.  

 A Tabela 5.4 apresenta as distancias mínimas exigidas pela ISO 140 – 

4:1978, para as medições de isolamento sonoro. 
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Tabela 5.4 – Distância mínima dos pontos 

PONTOS MEDIDAS 

Entre diferentes posições de microfone 0,7 m  

Entre diferentes posições de fonte sonora 0,7 m 

Entre qualquer posição de microfone e contornos da sala (quaisquer 

superfícies na sala como paredes, teto, pisos, móveis, objetos ou 

difusores) 

0,5 m 

Entre o centro da fonte sonora e contornos da sala (pequenas 

irregularidades dos contornos da sala podem ser desprezadas) 

0,5 m 

Ente qualquer posição de microfone e fonte sonora 1,0 m  

Entre pelo menos duas posições de fonte sonora 1,4 m 

 

Assim como a ISO 16283-1:2014, a ISO 140-4:1978 são necessárias pelo 

menos cinco posições de microfone distribuídas dentro das salas e pelo menos 

duas posições de fonte sonora na sala emissora, assim resultando no mínimo 10 

medições. 

A medição do isolamento sonoro da parede da sala em comum com a 

quadra de esporte ocorreu de acordo com a ISO 140-5. Coloca-se a fonte 

dodecaédrica em uma posição na quadra, a uma distância definida de acordo 

com a escola. O medidor fica localizado a 2 m em frente a parede medida. A 

fonte deve gerar um ruído de pelo menos 6 dB maior que o ruído de fundo. 

Após os testes com as medições, foi aplicado um questionário a fim de 

verificar como o ruído interfere na saúde dos professores e dos alunos.  

Para avaliação da percepção do ruído pelos dos professores e alunos, foi 

elaborado um questionário direcionado a cada grupo. Os questionários estão no 

Apêndice D e E da dissertação. O questionário consistia em perguntas de 

múltipla escolha, e as perguntas foram desenvolvidas de acordo com os estudos 

de OCHOA; ARAÚJO e SATTLER (2012), LORO (2003) e DOCKRELL e 

SHIELD (2004),  

A aplicação dos questionários dos alunos foi realizada nas próprias salas 

de aula em que as medições ocorreram. As questões foram lidas uma a uma, 

dado um certo tempo de resposta e recolhido. Enquanto isso, aos professores 
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foi apresentado o objetivo da pesquisa, a finalidade do questionário e aplicado 

durante o intervalo e recolhido.  

Ao total foram aplicados 100 questionários aos alunos, sendo 95 

aproveitados. Os outros 5 foram descartados devido a inconsistência nas 

respostas. Os dos professores foi aproveitado 100%. Após essa etapa, as 

respostas foram compiladas em uma planilha e também foram estabelecidos os 

cruzamentos entre questões de interesse. 

5.3 MÉTODO DE ANÁLISE DOS RESULTADOS 

A ISO 3382 avalia duas faixas diferentes: a de 20 e 30 dB. Há preferência 

para a de 20 dB devido sua relação com à parte inicial do decaimento, para 

estimar o nível sonoro estacionário em uma sala, além da relação sinal-ruído ser 

um problema em medições em campo com mais de 20 dB.  

Foi realizada uma breve avaliação da média espacial dos parâmetros 

acústicos quanto à conformidade com normas brasileiras, e na inexistência 

desta, com as normas internacionais ou recomendações técnicas pertinentes à 

qualidade acústica em salas de aula, tais como: 

a) Para os níveis de pressão sonora equivalente ou ruído de fundo 

ambiental (LAeq), de acordo com recomendações da norma brasileira NBR 

10151: “avaliação de ruído em áreas habitadas visando o conforto da 

comunidade” (ABNT, 2000); 

b) Para o tempo de reverberação (TR), em que não existe valor nas 

normas brasileiras, de acordo com as recomendações a norma internacional do 

American National Standards Institute –ANSI S12.60: acoustical performance 

criteria, design requirements, and guidelines for schools.” (ANSI S12.60, 2002); 
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6. RESULTADOS E ANÁLISE 

Neste capítulo serão apresentados as análises e os resultados de 

cada parâmetro obtido nas medições. Além disso, foi feita uma comparação 

com as normativas vigentes dos países. 

6.1 TEMPO DE REVERBERAÇÃO 

O tempo de reverberação é considerado o principal indicador de suas 

propriedades acústicas (ISO 3382-3:2017). Por meio da medição da sala de aula, 

em conformidade com a NBR ISO 3382-2:2017, realizou-se o método do ruído 

interrompido.  

Para a avaliação completa do tempo de reverberação a medição deve ser 

feita em várias bandas de frequência. Bistafa & Bradley (2000) recomendam 

avaliações nas frequências entre 125 Hz e 4000 Hz. Entretanto, para situações 

onde a fala é a atividade predominante, é necessária uma análise nas 

frequências de 500, 1000 e 2000 Hz (ANSI S12.60, 2002).  

De maneira geral, um TR médio é usado para expressar o tempo de 

reverberação. Esse valor é a média aritmética dos tempos de reverberação 

obtidos para as frequências de 500 Hz, 1000 Hz e 2000 Hz (FRANÇOIS; 

VALLET, 2001). Dessa maneira, foram tabulados os resultados encontrados no 

apêndice B. A seguir, calcula-se a média do TR nos colégios e nas quadras. Os 

gráficos de 6.1 ao 6.6 mostram os valores encontrados. 

Gráfico 6.1 – Tempo de Reverberação das salas do Colégio de Aplicação 

Pedagógica 
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Gráfico 6.2 – Tempo de Reverberação da quadra do Colégio de Aplicação 

Pedagógica 

 

 

 

 

Gráfico 6.3 – Tempo de Reverberação da sala de aula do Colégio Gastão 

Vidigal 

 

 

 

 

0,28

2,87
2,61

3,56

4,85 5,01

4,44

3,16

1,58

3,70

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000

TR Quadra CAP - UEM

3,2

2,1

1,4
1,5

1,4
1,3

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

125 250 500 1000 2000 4000

TR GASTÃO SALA DE AULA



  

 89 

 

Gráfico 6.4 – Tempo de Reverberação da quadra do Colégio Gastão Vidigal 

 

 

 

 

Gráfico 6.5 – Tempo de Reverberação da sala de aula do Colégio JK 
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Gráfico 6.6 – Tempo de Reverberação da quadra do Colégio JK 

 

 

O gráfico 6.7 é uma comparação dos tempos de reverberação 

encontrados nas salas de aula, na faixa de frequência de 125Hz a 4kHz. 

Analisando os resultados, o colégio Gastão é o que apresenta os maiores valores 

até 2500 Hz. De 2,5kHz a 4k Hz, o colégio Juscelino Kubistchek é o maior.  

Gráfico 6.7 – Comparação das médias dos tempos de reverberação 

 

A medição ocorreu em 3 pontos com 2 locais de fonte Apêndice A 

distantes do mínimo calculado pela ISO 3382-2:2017 (Tabela 6.1). 
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Tabela 6.1 – Distância mínima Receptor x Fonte conforme ISO 3382-2:2017 

ESCOLA 
LARGURA 

(m) 

COMPRI-
MENTO 

(m) 

ALTU-
RA (m) 

AREA 
(m²) 

VOLU-
ME 
(m³) 

TEMPE-
RATURA 

(ºC) 

TEMPERA-
TURA 

KELVIN (K) 

VELOCI-
DADE DO 

SOM 
(m/s²) 

DISTAN-
CIA 

MINIM
A (m) 

CAP 6,10 7,40 2,75 45,14 124,14 21,20 294,35 344,07 1,10 

GASTAO 6,95 7,15 3,00 49,69 149,08 16,60 289,75 341,37 1,18 

JK 6,10 7,50 2,70 45,75 123,53 24,60 297,75 346,05 1,17 

 

Além das orientações de como medir o tempo de reverberação, a norma 

traz em seu no Anexo A, como calcular a incerteza de medição. Dessa maneira, 

através de suas equações e dados relativos ao TR de cada escola, chega-se aos 

resultados apresentados no Apêndice C.  

O Colégio de Aplicação Pedagógica obteve um valor médio 1,2, 

considerado insatisfatório que segundo Bistafa e Bradley (2000) variam entre 

0,6s e 0,8s. O Colégio Gastão Vidigal possui uma média de 1,4 s, enquanto o 

colégio Juscelino Kubistchek 1,3 s. Segundo Hagen et al. (2002) a acústica ideal 

depende dos valores de tempo de reverberação encontrados no interior das 

salas de aula. No Brasil, não existe um valor recomendado de TR para salas de 

aula.  

Comparando os valores encontrados com os de TR recomendado para 

salas de aula em diversos países, conclui-se que a maioria está fora de norma, 

como indica a Tabela 28. No entanto, o uso dos valores de TR recomendados 

pela tabela 28 apresenta limitações, pois nem todas as normas possuem valores 

de TR relacionados ao volume do ambiente, e algumas também não apresentam 

recomendações por frequências. De acordo com Bradley (2002) tempos de 

reverberação inadequados prejudicam uma boa inteligibilidade entre alunos e 

professores, dificultando, assim, o falar e o ouvir. Segundo Benjamin et al. (2002) 

tempos de reverberação adequados contribuem para um melhor nível de 

aprendizado melhorando a inteligibilidade. Os valores de tempo de reverberação 

medidos nas quadras estão acima de 4 segundos, também não estão de acordo 

com os recomendados de 1,2 a 1,6s. 
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Tabela 6.2 - Variação percentual do TR em relação as normas de acústica 

PAÍS NORMA TR CAP GASTÃO JK 

 1,2s 1,4s 1,3s 

BRASIL NBR 10151/2000 - x x x 

NBR 10152/2017 - x x x 

PORTUGAL DL 09/2007 - x x X 

DL 96/2008 T500 Hz – 2 kHz ≤ 0,15 
V1/3; 

 

100% 133% 116% 

INGLATERRA BB93 < 0,8s 50% 75% 63% 

EUA ASHAE 0,4s 200% 250% 225% 

ANSI S12.60 0,7s 72% 100% 85% 

ALEMANHA DIN 18041/2016 TR (0,32 log V(m³) – 
0,14(s)) 

119% 156% 137% 

SUÉCIA BBR 24 0,5s 140% 180% 160% 

OMS Organização Mundial 
da saúde/2000 

0,6-1s De 20 
a 

100% 

De 40 a 
130% 

De 30 a 
117% 

ITÁLIA DC 05/12/1997 < 1,2s 0 16% 8% 

FRANÇA Ministére de l’ecologie 
et du développement 

durable/2003 

0,4 – 0,8 sala até 250 
m³ 

0,6 – 1,2 sala > 250 m³ 

De 50 
a 

200% 

De 75 a 
250% 

De 63 a 
225% 

 

Os valores apresentados na Tabela 6.2 são os percentuais que 

ultrapassaram o limite máximo permitido de cada norma. Um exemplo é a norma 

BBR24 que chegou a ter o nível máximo permitido em 160%.  

6.2 NC 

A Tabela 6.3 apresenta os valores encontrados das curvas de ruído (Noise 

Criterion Curves – NC), em que representam a audibilidade do ouvido humano 

em determinadas frequências e níveis de pressão sonora.  

Para determinar o valor de NC de uma determinada sala, deve-se medir 

o nível de pressão sonora em dB para as frequências de banda de 1/1 oitava 

entre 63 e 8000 Hz e analisar qual a 1ª curva que sobrepõem os níveis em função 

das frequências. 
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As medições do nível sonoro ocorreram interna e externamente a 

edificação, ou seja, na sala de aula enquanto a quadra estava em uso e 

posteriormente, na quadra durante a aula de Educação Física.  

Tabela 6.3 – Valores do NPS em cada frequência para obtenção do NC 

 

Fonte: NBR 10152:2017 

De acordo com a NBR 10152:2017 as escolas, as salas de aula podem 

ter valores de 35 a 40 dB e NC de 30. Já as quadras poliesportivas, os valores 

variam de 45 a 50 dB e NC de 40 dB. Analisando o gráfico 6.8 e a Tabela 6.3 

com os valores do NC, as salas do CAP e as quadras dos colégios se enquadram 

dentro da norma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frequência/ 
Colégios 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 NC 

CAP 50 45 36 34 33 31 27 19 30 

Gastão 58 56 54 51 48 45 35 25 50 

JK 49 41 37 34 44 43 32 19 45 

Quadra Gastão 62 53 45 43 43 37 27 17 40 

Quadra CAP 54 46 40 37 36 35 27 17 35 

Quadra JK 58 50 42 40 40 36 27 17 40 
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Gráfico 6.8 – Curvas NC 

 

Fonte: adaptada da NBR 10152:2017 

6.3 NÍVEL EQUIVALENTE (Leq) 

Para caracterizar o ruído de fundo, é importante a avaliação do Leq, e dos níveis 

L10, L50 e L90. Esses indicadores podem apresentar valores dentro do permitido pela 

norma, entretanto, se há muita variância, pode-se prejudicar a concentração dos alunos 

e professores, mesmo que momentaneamente (SHIELD et al. 2000) (Tabelas 3.4 a 

3.6). 
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Tabela 3.4 - Parâmetros acústicos do Colégio de Aplicação Pedagógica 

Unidades SALA 
VAZIA 

AULA AULA E 
QUADRA EM 

USO 

QUADRA QUADRA 
SEM USO 

Peso A A A A A 

Unidade dB dB dB dB dB 

Leq 43,5 82,8 67,0 83,0 47,3 

Lmin 33,9 61,0 53,5 58,3 37,6 

Lmax 64,6 98,1 81,7 92,5 63,1 

Desvio 
padrão 

3,5 5,3 4,8 9,5 3,2 

L90 36,1 72,6 57,1 61,8 39,5 

L50 38,6 79,5 60,1 79,2 41,9 

L10 43,7 86,0 69,7 86,5 46,7 

Tabela 3.5- Parâmetros acústicos do Colégio Gastão Vidigal 

Unidades SALA 
VAZIA 

AULA AULA E 
QUADRA EM 

USO 

QUADRA QUADRA 
SEM USO 

Peso A A A A A 

Unidade dB dB dB dB dB 

Leq 57,9 76,7 68,5 88,0 65,3 

Lmin 48,0 55,9 54,5 65,0 57,0 

Lmax 76,3 88,2 84,3 95,0 75,2 

Desvio 
padrão 

3,2 5,6 5,1 9,5 3,4 

L90 52,1 65,9 58,3 66,2 59,2 

L50 54,7 73,7 63,2 73,5 63,4 

L10 58,7 80,3 71,1 86,5 68,0 

Tabela 3.6- Parâmetros acústicos do Colégio Juscelino Kubistchek 

  SALA 
VAZIA 

AULA AULA E 
QUADRA EM 

USO 

QUADRA QUADRA 
SEM USO 

Peso A A A A A 

Unidade dB dB dB dB dB 

Leq 50,9 75,1 67,7 75,2 51,5 

Lmin 33,9 57,4 54,0 52,0 47,6 

Lmax 71,1 94,0 83,0 92,3 59 

Desvio 
padrão 

4,9 5,4 5,0 7,0 1,8 

L90 36,7 64,0 57,7 60,0 48,8 

L50 39,5 70,5 61,7 70,4 50,6 

L10 45,2 77,5 70,4 78,3 53,5 
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O Ln é o nível percentual, onde n é o número correspondente ao período 

que o nível foi excedido. Por exemplo, o L10 do CAP – UEM é de 43,7, então em 

10 % do tempo em que ocorreu a medição, esse nível foi excedido. Da mesma 

forma ocorre para o L50, que se refere a 50% do tempo, e L90, ou 90 % do 

tempo.  

L10 é geralmente considerado como indicador de exposição ao ruído de 

tráfego (Gráfico 6.11). O L50 fornece a indicação do nível do som mediano 

(Gráfico 6.10). Por fim, o L90 é avaliado como nível residual, ou ruído de fundo 

(Gráfico 6.9) (COWAN, 1994). 

Gráfico 6.9 – Comparação do valor de L90 dos 3 colégios 
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Gráfico 6.10 – Comparação do valor de L50 dos 3 colégios 

 

Gráfico 6.11 – Comparação do valor de L10 dos 3 colégios 

 

Os resultados do nível equivalente sonoro são apresentados nos gráficos 

a seguir. Observa-se um valor muito alto, onde a norma brasileira NBR 10152 

permite somente a variação de 35 a 40 dB (Gráfico 6.12 a 6.14). 

 

 

 

38,6

79,5

60,1

79,2

41,9

54,7

73,7

63,2

73,5

63,4

39,5

70,5 70,5 70,4

50,6

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

SALA VAZIA AULA AULA E QUADRA
EM USO

QUADRA QUADRA SEM
USO

L50

CAP Gastão JK

43,7

86,0

69,7

86,5

46,7

58,7

80,3
71,1

86,5

68,0

45,2

77,5 77,5 78,3

53,5

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

SALA VAZIA AULA AULA E
QUADRA EM

USO

QUADRA QUADRA SEM
USO

L10

CAP Gastão JK



  

 98 

 

Gráfico 6.12 - Valor do Leq do colégio CAP 

 

Gráfico 6.13 - Valor do Leq do colégio Gastão Vidigal 

 

Gráfico 6.14 - Valor do Leq do colégio JK 
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De acordo com a Tabela 3.7, a comparação do nível equivalente obtido 

nas escolas, com as normas nacionais e internacionais, o recomendado é 

ultrapassado no mínimo 37% acima do valor permitido. Dessa maneira, conclui-

se que as salas de aula não possuem uma qualidade acústica satisfatória.  

Tabela 3.7 – Comparação do valor obtido com o valor permitido pelas normas 

PAÍS NORMA Leq CAP GASTÃO JK 

dB 82,2 76,5 75,1 

BRASIL 
NBR 10151/2000 45-50 64% 53% 50% 

NBR 10152/2017 35-40 105% 91,3% 87,8% 

PORTUGAL 
DL 09/2007 45-55 49% 39% 37% 

DL 96/2008 45 83% 70% 67% 

INGLATERRA BB93 35-40 106% 91% 88% 

EUA 
ASHAE 30 174% 155% 150% 

ANSI S12.60 35-40 106% 91% 88% 

ALEMANHA DIN 18041/2016 30 174% 155% 150% 

SUÉCIA BBR 24 30-45 83% 70% 67% 

OMS 
Organização 
Mundial da 
saúde/2000 

35-55 49% 39% 37% 

ITÁLIA DC 05/12/1997 50 64% 53% 50% 

FRANÇA 

Ministére de 
l’ecologie et du 
développement 
durable/2003 

40-53 55% 44% 42% 

 

Os valores apresentados na Tabela 34 são os percentuais que ultrapassaram o 

limite máximo permitido de cada norma. Um exemplo é a norma 10152 que chegou a 

ter o nível máximo permitido em 64% no CAP - UEM.  

6.4 RAZÃO SINAL- RUÍDO (S/R) 

 É uma comparação simples da influência do ruído na inteligibilidade da 

fala. O valor é obtido por meio da equação 12, ou seja, o nível sonoro da voz do 

orador é subtraído do nível de ruído do ambiente no local.  

 S/R = 10 log (
𝑃 𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟

𝑃𝑜
)

2
- 10 log (

𝑃 𝑟𝑢í𝑑𝑜

𝑃𝑜
)

2
    (Eq. 6.1) 

Onde: P orador é a pressão sonora da voz do orador; 

Pruído é a pressão sonora do ruído perturbador; 

Po é a pressão sonora de referência no ar 2 x10-5 N/m². 

 Bradley (1986) investigou os valores do S/R e concluiu que +15dB 

corresponde à 100% de inteligibilidade da fala, e o valor de +10 dB diminui 
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levemente a inteligibilidade. Coffen (2000) afirma que para salas com valor 

menor do que +10 dB, a inteligibilidade é degradada significativamente.  

De acordo com a Tabela 6.8, os valores encontrados nos colégios são 

inferiores a +10dB. Dessa maneira, conclui-se que a inteligibilidade da sala de 

aula é degradada significativamente.  

Tabela 6.8 – Valores do S/R 

Colégio P orador P ruído S/R 

Gastão 76,7 88,0 -2,28 

CAP 82,8 83,0 -0,04 

JK 75,1 75,2 -0,02 

 

6.5 CONDICIONAMENTO 

O condicionamento acústico é o processo que busca garantir que o 

ambiente tenha um ótimo tempo de reverberação e propagação do som. Na NBR 

12179 (ABNT, 1992), é apresentada uma faixa de valores em que o tempo de 

reverberação se encaixa dependendo do volume em metros cúbicos do local 

(Gráfico 6.15). Se por exemplo: o tempo de reverberação do ambiente, na 

frequência de 500Hz, se enquadrar em uma faixa em função do seu volume, o 

condicionamento acústico é considerado satisfatório.  
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Gráfico 6.15 – Tempo de reverberação em função do v 

 

Fonte: NBR 12179:1992 

Considerando o valor de 0,7 s para o Tempo de Reverberação (NBR 

12179:1992) da palavra falada em sala e 1,2 para a quadra poliesportiva, a 

Tabela 6.8 apresenta os resultados da absorção ideal. O cálculo foi feito na 

frequência de 500 Hz para T20. 

Tabela 6.8 - Valores de absorção ideal na frequência de 500 Hz para T20 

SALAS DE AULA TR ideal TR Volume ctte Absorção ideal Absorção da sala 

GASTÃO 0,7 1,4 149,1 0,162 34,5 17,9 

CAP 0,7 1,2 124,1 0,161 28,6 16,1 

JK 0,7 1,3 125,8 0,159 28,6 16,1 

GASTÃO QUADRA 1,2 4,5 5789,2 0,162 781,5 208,8 

CAP QUADRA 1,2 4,8 4320,0 0,161 579,6 143,7 

JK QUADRA 1,2 4,05 3150,0 0,160 422,6 124,4 
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Analisando também a frequência de 125 Hz e 4kHz, o gráfico 6.16 traz a 

correção do tempo de reverberação que a absorção na faixa de 500 Hz tem.  

Gráfico 6.16 – Fator do tempo de reverberação 

 

Fonte: NBR 12179:1992 

Multiplicando pelo fator de 1,5, resulta na absorção da frequência de 125 Hz. 

Enquanto na frequência de 4k Hz, multiplica-se por 1,0. Dessa maneira, o valor 

encontrado em cada frequência é demonstrado na Tabela 6.8. 

Tabela 6.8 – Absorção corrigida pelo fator do TR 

SALAS DE AULA Absorção ideal 125 Hz Absorção ideal 500 Hz Absorção ideal 4k Hz 

GASTÃO 51,8 34,5 34,5 

CAP 42,8 28,6 28,6 

JK 42,9 28,6 28,6 

GASTÃO QUADRA 1172,3 781,5 781,5 

CAP QUADRA 869,4 579,6 579,6 

JK QUADRA 633,9 422,6 422,6 

 

Para o condicionamento, há a necessidade de aumento da absorção da 

sala de aula, já que os valores ideais demonstrados na Tabela 6.8 são menores 

do que os encontrados na medição.  
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6.6 STI 

Conforme Muller (2005) e Steeneken e Houtgast (1980), Farrel-Becker 

encontrou uma equação que avaliava o STI e a %AlCons. A partir dessas 

equações, a inteligibilidade da fala pode ser medida a partir do "Speech 

Transmission Index" (STI), calculado conforme a Equação 6.2.  

 

STI= 
−log (

200.𝐷2.𝑇𝑅

170,5405.𝑉.𝑄
)

5,419
 
    Eq. 6.2

 

Onde: D é a distância do ouvinte à fonte sonora; 

V é o volume do ambiente em m³; 

Q é a diretividade da fonte sonora; 

TR o tempo de reverberação.  

Sendo assim, organizados na Tabela 6.9 os resultados da inteligibilidade 

em cada colégio e quadra. 

Tabela 6.9 - Resultados do cálculo da inteligibilidade em cada escola. 

 

SALAS DE AULA TR Volume Distância mínima Q STI 

GASTÃO 1,4 149,1 1,1 1 0,35 

CAP 1,2 124,1 1,1 1 0,34 

JK 1,3 125,8 1,1 1 0,33 

GASTÃO QUADRA 4,5 5789,2 3,7 1 0,35 

CAP QUADRA 4,8 4320,0 3,4 1 0,33 

JK QUADRA 4,1 3150,0 3,0 1 0,34 

 

O BB93 apresenta 0,60 como valor mínimo para o STI, para salas de aula 

em open plan e locais de estudo. Um valor superior 0,75 é o apropriado. 

Comparando os valores da Tabela 6.9, tem-se que tanto as salas quanto as 

quadras têm uma STI baixo. Sendo assim, a inteligibilidade é pobre. 
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6.7. ISOLAMENTO 

A medição ocorreu segundo a ISO 16283-1:2014. Dessa maneira, os 

dados obtidos (Tabela 6.9) foram calculados a partir da equação 6.3. 

D(f) = Le(f) – Lr(f)      Eq. (6.3) 

Onde, Le(f): nível de pressão sonoro médio na sala emissora; 

Lr(f): nível de pressão sonoro médio na sala de recepção. 

Tabela 6.9 – Resultados do isolamento entre salas 

Isolamento entre salas 

  RECEPTOR d(B) EMISSOR d(B) D d(B) 

GASTÃO 51 100 49 

JK 49 100 51 

CAP 56 100 44 

 

A diferença de nível padronizado (DnT) (Tabela 6.10) é um valor de 

referência do tempo de reverberação na sala de recepção calculada pela 

Equação 6.4.  

DnT= D+ 10 log (
𝑇

𝑇𝑜
)     Eq. (6.4) 

Onde, T é o tempo de reverberação da sala; 

To é o tempo de reverberação de referência (0,5s) 

Tabela 6.10 – Resultados do isolamento entre salas 

D corrigido 

  D d(B) TR (s) To (s) DnT d(B) 

GASTÃO 49 1,4 0,50 53,47 

JK 51 1,3 0,50 55,15 

CAP 44 1,2 0,50 47,80 

 

Para calcular o isolamento sonoro, levou-se em consideração o nível 

médio de pressão sonora no exterior (a 2 metros da fachada), e o nível medido 

no local do receptor (Tabela 6.11). Dessa forma, utiliza-se a Equação 6.5. 
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D2m= L1,2m – Lr     Eq. (6.5) 

Onde: 

D2m – Isolamento sonoro da fachada, em dB 

L1,2m – Nível médio de pressão sonora a 2 metros, em dB 

Lr - Nível médio de pressão sonora no local do receptor, em dB 

Tabela 6.11 – Resultados do isolamento da fachada 

Isolamento da fachada 

  Lr d(B) L1,2m d(B) D2m d(B) 

GASTÃO 51 88 37 

JK 49 84 35 

CAP 56 74 18 

 

Para correção dos valores de isolamento (Tabela 6.12), utiliza-se o 

tempo de reverberação conforme a Equação 6.6. 

D2m, nT= D2m + 10 log 
𝑇

𝑇𝑜
   Eq. (6.6) 

Onde: 

D2m, nT – Isolamento sonoro da fachada corrigido 

D2m – Isolamento sonoro da fachada bruto 

T- Tempo de reverberação 

To – Tempo de reverberação de referência (0,5s) 

Tabela 6.12 – Resultados do isolamento da fachada corrigido 

D2m corrigido 

  D2m, nT d (B) TR (s) To (s) D2m d (B) 

GASTÃO 37,00 1,40 0,50 41,47 

JK 35,00 1,30 0,50 39,15 

CAP 18,00 1,20 0,50 21,80 

 

 A seguir, foi calculado o número único conforme a ISO 717:2013. Dessa 

maneira, os resultados foram demonstrados nos gráficos 6.17 a 6.22, junto com 

suas respectivas tabelas de valores das medições. 
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Gráfico 6.17 – Número único medição da fachada do colégio JK 

 

Gráfico 6.18 – Número único medição da fachada do colégio Gastão Vidigal 

 

 

 

 

 



  

 107 

 

 

Gráfico 6.19 – Número único medição da fachada do colégio CAP 

 

Gráfico 6.20 – Número único medição da sala do colégio CAP 
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Gráfico 6.21 – Número único medição da sala do colégio JK 

 

Gráfico 6.22 – Número único medição da sala do colégio Gastão Vidigal 

 

Nas tabelas 6.13 e 6.14 é possível classificar o ruído em classes. Dessa 

maneira, o CAP – UEM e o colégio JK foram considerados classe II, enquanto 

o colégio Gastão Vidigal é a classe III. 
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Tabela 6.13 - Isolamento ao ruído aéreo de sistemas de vedações 

externas (fachadas) 

Isolamento ao ruído aéreo de sistemas de vedações externas (fachadas) 

Parâmetros Ruído externo Desempenho 

Classe 

de ruído 

Localização Mín INT SU

P 

Diferença 

padronizada de 

nível ponderada a 2 

metros de distância 

da fachada 

D2m, I Habitação localizada distante de 

fontes de ruído intenso de 

quaisquer naturezas. 

≥ 20 

dB 

≥ 25 

dB 

≥ 30 

dB 

II Habitação localizada em áreas 

sujeitas a situações de ruído não 

enquadráveis nas classes I e III 

≥ 25 

dB 

≥ 30 

dB 

≥ 35 

dB 

III Habitação sujeita ao ruído intenso 

de meios de transporte e de outras 

naturezas, desde que esteja de 

acordo com a legislação. 

≥ 30 

dB 

≥35 

dB 

≥ 40 

dB 

 

Tabela 6.14 - Tabela informativa para definição de classes de ruído 

Tabela informativa para definição de classes de ruído 

Classe de ruído Nível de pressão sonora equivalente 

I Até 60 dB  

II 60 a 65 dB  

III 65 a 70 dB 

 

Comparando com os valores da NBR 15575:2013, apenas o colégio CAP 

– UEM está fora da norma. O seu isolamento corrigido atingiu apenas 22 dB, 

enquanto a norma classifica com o mínimo de 25 dB. 

6.8 QUESTIONÁRIOS 

Para a análise da inteligibilidade da fala, aplicou-se um questionário 

baseado no modelo da escala somatória de Likert. O questionário está no 

Apêndice D e E. As questões elaboradas abordam a avaliação do ruído dentro 
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da sala de aula, o impacto na saúde dos usuários e isolamento. Além disso, o 

questionário dos professores e dos alunos são específicos para cada grupo. 

Ao contrário das perguntas de sim/não, a escala escolhida permite medir 

as atitudes e conhecer o grau de conformidade do entrevistado e, dessa forma, 

ele expressa com detalhes a sua opinião. Segundo Likert et. al. (1993) a escala 

é um método simples, que não envolve juízes e mede a intensidade do problema 

através de amostras ímpares, concordando, discordando ou mantendo a 

neutralidade. Ainda sobre o questionário, a participação foi mantida em 

anonimato, devendo o aluno informar somente a idade, sexo e escolaridade.  

 Para o questionário dos professores, as perguntas 01 (O sr. (a) considera 

necessário aumentar o tom de voz ao lecionar?), 02 (O sr.(a) tem ou já teve 

problemas vocais em virtude do uso da voz como professor?), 03 (Caso 

afirmativo na pergunta 2, quais?), 04 (Em sua opinião, a arquitetura da sala 

influencia seus problemas vocais?), 05 (O sr.(a) já precisou fazer tratamento dos 

problemas vocais?), e 06 (O sr.(a) já precisou de licença por causa do uso 

exagerado da voz?), são voltadas como o ruído interfere na saúde.  

As questões 07 (Em sua opinião, a acústica da sala é boa?), e 11 (O 

barulho que você ouve às vezes, vem de onde?), são relacionadas ao ruído de 

fundo, enquanto as questões 08 (Você consegue ministrar a aula quando há 

excesso de barulho?), e 09 (Acha que seus alunos sentem incomodo com o ruído 

externo?) foca-se no isolamento acústico. E por fim, a questão 10 (Quando um 

aluno faz uma pergunta, o sr. (a) consegue entender claramente o que está 

sendo dito ou o som parece embaralhado?), relaciona-se à inteligibilidade da 

sala.  

 Já o questionário dos alunos, foram abordados os mesmos temas, mas 

em quantidades diferentes. As questões de ruído de fundo são as de número 

02(Você considera sua sala silenciosa?), 03 (No geral, você considera sua 

escola barulhenta?), e 08 (O barulho que você ouve às vezes, vem de onde?). 

Relacionado ao isolamento, tem-se as questões 01 (Você consegue ouvir sons 

ou barulhos de salas vizinhas?), e 06 (Gostaria que sua sala fosse mais 

silenciosa?), enquanto de inteligibilidade, as questões 04 (Quando o professor 

está dando aula, você escuta corretamente?), 05 (Quando tem muito barulho, 
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ocê ainda presta atenção no professor?), e 10 (Você senta sempre onde?). A 

saúde dos estudantes foi analisada nas questões 07 (Em sua opinião, o barulho 

incomoda a sua concentração?), e 09 (Você tem algum problema auditivo?).  

 O perfil dos estudantes está demonstrado nos gráficos 6.23 a 6.28. Eles 

foram separados por sala e escola.  

Gráfico 6.23 - Faixa etária CAP – UEM 

 

Gráfico 6.24 – Gênero dos alunos no CAP – UEM 
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Gráfico 6.25 - Faixa etária Gastão Vidigal 

 

 

 

 

Gráfico 6.26 – Gênero dos alunos no Gastão Vidigal  
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Gráfico 6.27 - Faixa etária alunos do JK 

 

Gráfico 6.28 – Gênero dos alunos no JK 

 

 O perfil dos professores de todas as escolas está demonstrado no 

gráfico 6.29 e 6.30.  
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Gráfico 6.29 – Faixa etária dos professores dos colégios 

 

Gráfico 6.30 – Gênero dos professores dos colégios 

 

Em relação ao questionário dos alunos, as respostas estão resumidas nos 

gráficos 6.31 a 6.40, sendo os seus valores representados em porcentagem. A 

pergunta 01 (Gráfico 6.31) do questionário dos alunos relaciona-se com o ruído 

do entorno. A maioria dos alunos do CAP – UEM assinalaram que se incomodam 

com o ruído do entorno, enquanto no colégio JK e o Gastão Vidigal poucos 

alunos se sentem incomodados.  
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Gráfico 6.31 – Pergunta 01 do questionário aos alunos 

 

 Já a pergunta 02 (Gráfico 6.32) questiona sobre a característica sonora 

da sala. A maioria dos três colégios definiram que as salas de aula estudadas 

não são silenciosas.  

Gráfico 6.32 – Pergunta 02 do questionário aos alunos 

 

 A próxima pergunta aborda sobre a característica sonora da edificação 

escola (Gráfico 6.33). Enquanto a maioria dos alunos do colégio Gastão Vidigal 

definiu a escola como barulhenta, os outros alunos dos colégios se incomodam 

as vezes.  
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Gráfico 6.33 – Pergunta 03 do questionário aos alunos 

 

 A questão 04 e 05 trata sobre a interferência do ruído na fala do professor, 

ou seja, se existe ou não inteligibilidade na sala. O gráfico 6.34 aponta que no 

colégio Gastão Vidigal os alunos escutam melhor do que nos outros colégios.  

Gráfico 6.34 – Pergunta 04 do questionário aos alunos 

 

O gráfico 6.35 apresenta as respostas da pergunta 05 em que a maioria 

se mostrou neutro nos três colégios.  
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Gráfico 6.35 – Pergunta 05 do questionário aos alunos 

 

 

Para a pergunta 06 (Gráfico 6.36), perguntou-se aos alunos se eles 

gostariam que a sala fosse mais silenciosa. Em ambos os colégios a resposta 

foi sim, ou seja, há a necessidade de um tratamento acústico para a melhoria da 

qualidade sonora.  

Gráfico 6.36 – Pergunta 06 do questionário aos alunos 

 

O gráfico 6.37, apresenta as respostas da pergunta 07 em que foi 

abordado como o aluno se comporta na presença do ruído. A maioria em todos 

os colégios responderam que o barulho atrapalha a sua concentração nas salas. 
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Gráfico 6.37 – Pergunta 07 do questionário aos alunos 

 

Na pergunta 08 (Gráfico 6.38), os estudantes podiam assinalar mais de 

uma opção que representa o ruído que os incomodavam durante as aulas. Dessa 

maneira, as opções mais assinaladas foram os próprios alunos dentro e fora da 

sala. E como previsto pelas medições, o colégio Gastão Vidigal sofre 

interferência dos carros. 

Gráfico 6.38 – Pergunta 08 do questionário aos alunos 

 

 A questão 09 (Gráfico 6.39) apresenta se os entrevistados tinham algum 

tipo de deficiência auditiva. Nenhum aluno apresentou tal deficiência.  
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Gráfico 6.39 – Pergunta 09 do questionário aos alunos 

 

E por fim, a questão 10 (Gráfico 6.40) mostrava a posição dos alunos, a 

fim de obter a inteligibilidade conforme as respostas anteriores.  

Gráfico 6.40 – Pergunta 10 do questionário aos alunos 

 

 Em relação ao questionário dos professores, foram feitas 11 perguntas 

englobando os mesmos assuntos do questionário dos alunos, porém com 

abordagens diferentes. Para uma melhor definição do problema, havia 5 

respostas, sendo 2 negativas, 1 neutra e 2 positivas.  

 A primeira pergunta refere-se ao tom de voz ao lecionar. Um número 

considerável respondeu que há a necessidade de se elevar o tom de voz para 

ministrar a aula (Gráfico 6.41).  
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Gráfico 6.41 – Pergunta 01 do questionário aos professores 

 

 A pergunta 02 aborda os problemas vocais devido ao esforço para 

aumentar o tom de voz. Em nenhum dos três colégios foi registrado um 

problema grave (Gráfico 6.42). 

Gráfico 6.42 – Pergunta 02 do questionário aos professores 

 

 Na pergunta 03 foi abordado os principais problemas causados pelo uso 

elevado do tom de voz, dentre eles o mais citado foi a dor de garganta e a 

rouquidão (Gráfico 6.43).  
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Gráfico 6.43 – Pergunta 03 do questionário aos professores 

 

 Para relacionar a arquitetura e a acústica, perguntou-se aos professores 

qual a opinião sobre a influência do ruído e da estrutura da edificação. No gráfico 

6.44, mostra a variação de respostas dos professores.  

Gráfico 6.44 – Pergunta 04 do questionário aos professores 

 

 Nos gráficos 6.45 e 6.46, a abordagem era relacionada aos problemas 

causados pelo esforço da voz. Em ambos os casos, não houve registro de 

problemas intensos.  
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Gráfico 6.45 – Pergunta 05 do questionário aos professores 

 

Gráfico 6.46 – Pergunta 06 do questionário aos professores 

 

Na pergunta 6.47 repetiu-se a mesma feita dos alunos relacionada a 

estrutura e a acústica. A resposta dos professores foi a mesma dos alunos, ou 

seja, há a necessidade de um tratamento acústico para a melhoria da qualidade 

sonora. 
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Gráfico 6.47 – Pergunta 07 do questionário aos professores 

 

 Quando há excesso de barulho, segundo o gráfico 6.48, os professores 

não conseguem transcorrer a aula normalmente.  

Gráfico 6.48 – Pergunta 08 do questionário aos professores 

 

 Na visão dos professores, os alunos se sentem incomodados com o ruído 

externo. O colégio Gastão Vidigal foi o principal em relatar esse problema 

(Gráfico 6.49).  
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Gráfico 6.49 – Pergunta 09 do questionário aos professores 

 

 Em função da inteligibilidade da sala de aula, nota-se que poucos 

professores conseguem entender o que foi dito claramente pelo aluno (Gráfico 

6.50).  

Gráfico 6.50 – Pergunta 10 do questionário aos professores 

 

 Para encontrar as principais fontes de ruído dentro do ambiente escolar, 

a pergunta 11 aborda alguns exemplos (Gráfico 6.51). A alternativa mais 

assinalada foi a dos alunos dentro e fora da sala.  
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Gráfico 6.51 – Pergunta 11 do questionário aos professores 

 

Como previsto nas medições, o colégio Gastão Vidigal citou os 

automóveis.  

Em resumo, a Quadro 6.1 mostra o questionário dos alunos. Enquanto a 

Quadro 6.2, aborda o resumo do questionário dos professores.  
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Quadro 6.2 – Comparação da resposta dos professores? 

Perguntas NAO POUCO MEDIO MUITO INTENSO 

1- O sr. (a) considera necessário 

aumentar o tom de voz ao 

lecionar? 

  TODOS   

2- O sr. (a) tem ou já teve 

problemas vocais em virtude do 

uso da voz como professor? 

  TODOS   

3- Caso afirmativo na pergunta 2, 

quais? 
Dor de cabeça, falta de voz, rouquidão 

4- Em sua opinião, a arquitetura 

da sala influencia seus problemas 

vocais? 

 JK CAP G  

5- O sr.(a) já precisou fazer 

tratamento dos problemas 

vocais? 

TODOS     

6- O sr.(a) já precisou de licença 

por causa do uso exagerado da 

voz? 

TODOS     

7- Em sua opinião, a acústica da 

sala é boa? 
TODOS     

8- Você consegue ministrar a 

aula quando há excesso de 

barulho? 

TODOS     

9- Quando um aluno faz uma 

pergunta, o sr.(a) consegue 

entender claramente o que está 

sendo dito ou o som parece 

embaralhado? 

  CAP JK G  

10- Acha que seus alunos 

sentem incomodo com o ruído 

externo? 

JK CAP G   

11- O barulho que você ouve às 
vezes, vem de onde? 

ALUNOS EM SALA, CORREDOR, CARROS 

 

Os gráficos mostram o resultado em valores, enquanto os quadros fazem 

a comparação dos três colégios. 



  

 127 

 

6.9 SIMULAÇÃO 

O EASE Focus (GMBH, 2016) é um programa de simulação acústica 

usada para modelagem em 3D. É usado para definir as áreas de fonte e 

recepção, calcula as propriedades acústicas do recinto, além disso permite a 

solução acústica conforme o manual dos fabricantes dos materiais. Ou seja, 

podem simular o desempenho acústico do sistema de som completo para 

encontrar uma configuração ideal para um determinado local com várias áreas 

de audiência, assentos curvos ou inclinados, por exemplo. 

Dessa maneira, a Figura 6.1 apresenta a simulação do Colégio Dr. Gastão 

Vidigal, onde apresenta a condição da sala sem tratamento (Tabela 6.15).  

Figura 6.1 – Simulação do Colégio Dr. Gastão Vidigal

 

Tabela 6.15 - Condição da sala do Colégio Gastão sem tratamento 

acústico 
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De acordo com a Tabela 6.15, e comparando com a Tabela 6.16, tem-se 

em ambos os casos, o valore referente ao TR em 500 Hz de 1,4 segundos. O 

mínimo permitido pelas normativas mais rigorosas, que no caso são as 

normativas dos Estados Unidos e da França, é de 0,4 s.  

Tabela 6.16 - Variação percentual do TR em relação as normas de acústica 

PAÍS NORMA TR CAP GASTÃO JK 

 1,2s 1,4s 1,3s 

BRASIL NBR 10151/2000 - x x x 

NBR 10152/2017 - x x x 

PORTUGAL DL 09/2007 - x x X 

DL 96/2008 T500 Hz – 2 kHz ≤ 0,15 
V1/3; 

 

100% 133% 116% 

INGLATERRA BB93 < 0,8s 50% 75% 63% 

EUA ASHAE 0,4s 200% 250% 225% 

ANSI S12.60 0,7s 72% 100% 85% 

ALEMANHA DIN 18041/2016 TR (0,32 log V(m³) – 
0,14(s)) 

119% 156% 137% 

SUÉCIA BBR 24 0,5s 140% 180% 160% 

OMS Organização Mundial 
da saúde/2000 

0,6-1s De 20 
a 

100% 

De 40 a 
130% 

De 30 a 
117% 

ITÁLIA DC 05/12/1997 < 1,2s 0 16% 8% 

FRANÇA Ministére de l’ecologie 
et du développement 

durable/2003 

0,4 – 0,8 sala até 250 
m³ 

0,6 – 1,2 sala > 250 m³ 

De 50 
a 

200% 

De 75 a 
250% 

De 63 a 
225% 

 

 Com isso, define-se o material acústico o forro SONEX Iltec Plano com 

espessura de 4 milímetros, onde o TR atingiu 0,38 segundos na frequência de 

500 Hz (Tabela 6.17).  
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Tabela 6.17 – Sala do Gastão Vidigal com forro SONEX Iltec Plano 

 

 Uma outra opção de tratamento acústico (Tabela 6.18) foi a espuma 

THERMATEX® Antaris. Ele é um forro branco e liso, produzido com lã mineral. 

Essa opção também chegou ao TR de 0,39 segundos.  

Tabela 6.18 – Sala do Gastão Vidigal com forro THERMATEX® Antaris 
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Para o CAP – UEM (Figura 6.2), os materiais propostos foram outras. Com 

o TR de aproximadamente 1,2 segundos em 500 Hz, reproduzindo a condição 

da sala, tem-se a tabela 6.19.  

Figura 6.2 – Simulação do CAP UEM 

 

 

Tabela 6.19 - Condição da sala do CAP sem tratamento acústico 

 

 Para tratar acusticamente, não se esquecendo da necessidade de 

isolamento para adequação na NBR 15575:2013, os materiais escolhidos foram 
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o painel Decorsound da Isover e a placa acústica Sonex illtec Nuvens de 5cm. O 

painel é fabricado pela Isover, ajuda a reduzir o efeito da reverberação sonora, 

minimizando a propagação de ruído. Sua locação fica na parede das esquadrias, 

enquanto as placas são fixadas por cabo de aço, assim, contribuindo para um 

melhor encaixe por ser uma construção pré-moldada.  Como resultado, tem-se 

o TR de 0,37s (Tabela 6.20). 

Tabela 6.20 – Sala do CAP com painel Decorsound e placa acústica Sonex 

illtec Nuvens 

 

 Por fim, simulando o colégio JK (Figura 6.3), segundo as medições, ele 

apresenta um TR de 1,3 s (Tabela 6.21). Também foi necessária uma adequação 

acústica para atingir o permitido pela normativa internacional.  
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Figura 6.3 – Simulação do Colégio JK 

 

Tabela 6.21 - Condição da sala do Colégio JK sem tratamento acústico 

 

 Dessa maneira, primeira proposta é a Placa a Acústica Sonex illtec 

perfilada de 25mm. Após aplicação da placa no forro, tem-se como resultado o 

valor do TR de 0,39 s (Tabela 6.22). 
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Tabela 6.22 – Sala do JK com SONEX Iltec Perfilada 

 

Outra solução encontrada foi o forro Prisma Decor fabricado pela Isover 

de 15mm. Esta simulação obteve um TR de 0,36 s (Tabela 6.23), aplicando a 

placa na área de forro. 

Tabela 6.23 – Sala do Colégio JK com forro Prisma Decor 

 

 Todas as soluções apresentadas estão dentro dos limites permitidos das 

normativas mais rigorosas do tempo de reverberação. 
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 Levando em consideração a norma DIN 18041:2016 e seus padrões mais 

atualizados para tratar a sala acusticamente, que já foram citados no capítulo 4, 

a figura 6.4 representa o primeiro esquema de como aplicar a solução no teto.  

 Figura 6.4 – Maquete física representando a solução com forro acústico 

 

 A Figura 6.5 traz o segundo exemplo de aplicação do material (no caso a 

Placa Sonex illtec Nuvens, que é fixada através de cabo de aço).  

Figura 6.5 – Maquete física do corte transversal da sala de aula 

esquemática com a placa Sonex Iltec Nuvens. 

 

As cores dos materiais usados nas maquetes físicas são apenas 

ilustrativas. 
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7. CONCLUSÃO E DESENVOLVIMENTOS FUTUROS 

Neste trabalho teve-se como objetivo caracterizar acusticamente três 

edificações escolares com quadras poliesportivas que possuíssem um entorno 

peculiar. Primeiramente foi realizada uma avaliação dos colégios na cidade de 

Maringá, em seguida elegeram-se as 3 instituições. Foram feitos levantamentos 

e medições de dados acústicos para posteriormente realizar seus cálculos. 

A falta de um bom planejamento urbano e um projeto arquitetônico 

adequado são a justificativa para que as atividades escolares não ocorram em 

condições adequadas. As tipologias desconsideraram seu entorno e suas fontes 

sonoras, além da não se preocuparem com o tratamento acústico das salas que 

são voltadas para as quadras. Construtivamente, existem muitos problemas com 

materiais, tamanhos e layout não adequados para as salas de aula, o que levam 

a de tempos de reverberação acima do permitido pela norma. 

As medições acústicas nas salas de aula confirmaram que os níveis de 

ruído de fundo das salas de aula são muito acima dos valores admitidos. De 

todas as salas medidas e em várias situações, em nenhuma foi encontrado valor 

pelo menos próximo dos 30 dB recomendado pelas normativas internacionais. 

Até mesmo o valor de 40-50 dB da norma nacional foi ultrapassado. 

Além disso, o valor da relação Sinal/Ruído nessas condições é muito 

baixo, ficando até negativo. Assim, na tentativa de compensar a situação, o 

professor eleva sua voz, acarretando em problemas vocais. Se não o fizer, o 

educando não tem condição de perceber o que está sendo pronunciado. 

Por meio da correlação dos valores avaliados de ruído de fundo e TR, e 

da estimativa da razão sinal/ruído, para a sala de melhores qualidades acústicas, 

conclui-se que um nível de inteligibilidade máximo 0,35 (valor considerado 

pobre) é alcançado. Essa condição é apenas para alunos a 1 metro de distância 

do professor, enquanto os demais encontram-se em pior circunstância. 

Os resultados mostram que o ambiente acústico apresenta qualidade 

insatisfatória, chegando à conclusão que pode ser considerado desconfortável, 

assim prejudicando o processo de ensino-aprendizagem. Desse modo, há a 

necessidade que a edificação tenha tratamentos acústicos.  

Além disso, as medições relacionadas ao isolamento mostraram que 

apenas o CAP – UEM está fora da norma quando comparado com a NBR 
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15575:2013. O isolamento atingiu a faixa de apenas 22 dB, enquanto a norma 

classifica com o mínimo de 25 dB.  

Em relação aos questionários tanto os alunos como os professores, 

concordam que as escolas apresentam qualidade sonora insatisfatória e há 

necessidade de um tratamento acústico. Dessa maneira, as respostas dos 

questionários convergem com os resultados encontrados nas medições.  

Com a modelagem, foi possível simular cenários com parâmetros dentro 

da legislação acústica internacional. O objetivo é que a solução possa ser 

reproduzida tanto no Brasil, como no exterior. Os materiais utilizados estão 

disponíveis nos sites dos fabricantes, juntamente com suas propriedades, que 

foram inseridas no programa EASE Focus para um resultado válido.  

Em desenvolvimentos futuros outros parâmetros acústicos poderiam ser 

ensaiados para completar o estudo, tais como a Claridade (C50), a Definição 

(D50) e o RASTI, uma vez que são parâmetros também relacionados com a 

inteligibilidade da palavra. Também seria possível realizar medições nas fontes 

sonoras do entorno das edificações, ou ainda em outros ambientes das próprias 

escolas para comprovar o nível de ruído.  
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APÊNDICE B – POSIÇÃO DAS MEDIÇÕES NOS COLÉGIOS 

 

Sala CAP – Medição do ruído com o sonômetro 

 

Corte AA da sala de aula do CAP 
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Corte AA e Planta Baixa da quadra do CAP para medição com sonômetro 

 

 

Planta baixa da sala de aula para medição do TR 

 

Planta baixa posição da fonte e receptor na quadra do CAP 
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Sala Gastão Vidigal – Medição do ruído com o sonômetro 

       

Posição em quadra para medição com sonômetro 

 

 

 

 

PONTO 01 PONTO 02 

PONTO 03 
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Corte da sala do colégio Gastão Vidigal  

 

Sala Gastão Vidigal – Medição do TR 
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Exemplo de posição da fonte e receptor na quadra do Colégio Gastão Vidigal 

 

 

 

Posição do sonômetro na sala de aula do colégio JK                           
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RECEPTOR 
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Corte AA da sala de aula do Colégio JK 

              

 

Exemplo de posição da medição com o sonômetro na quadra do Colégio JK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PONTO 01 PONTO 02 

PONTO 03 
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Planta baixa da sala de aula do Colégio JK para medição do TR 
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APÊNDICE C  

 

O anexo A da NBR ISO 3382-2:2017 traz um informativo sobre a incerteza da medição. 

Dessa forma, após a coleta dos dados é possível calculá-la. A análise é feita no T20 na faixa A 

primeira equação fornecida é a taxa de decaimento, d, em decibéis por segundo (Equação 1). 

Equação 01 

D=
60

𝑇
 (1), onde T é o tempo de reverberação em segundos. 

 

Taxa de decaimento – Gastão Vidigal 

Hz 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000 

T10 12,83 10,70 11,22 20,48 40,95 29,92 37,94 34,26 64,98 49,92 

T20 14,03 13,99 18,76 28,61 44,48 38,96 42,80 47,07 70,04 53,45 

T30 14,90 11,56 21,32 29,78 43,00 41,29 44,01 49,25 69,02 51,77 

 

Taxa de decaimento - JK 

Hz 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000 

T10 11,25 13,04 13,58 23,14 32,05 26,73 41,58 40,53 56,85 49,02 

T20 13,59 19,41 21,00 36,64 49,77 43,31 44,25 44,86 62,24 52,03 

T30 14,29 21,90 26,38 41,91 50,44 44,55 45,20 46,45 62,96 51,21 

 

Já a variância média global da taxa de decaimento é dada pela equação (2): 

𝑣𝑎𝑟 (𝑑)̅̅ ̅: 
1

𝑁
vars (d)+ 

1

𝑁𝑛
vare (d) 

Onde: n é o número de decaimentos medidos em cada posição 

N é o número de posições de medição independente  

Vare (d) é a variação de conjunto em uma posição 

Vars (d) é a variação espacial 

 

Taxa de decaimento – CAP (UEM) 

Hz 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000 

T10   12,08 17,34 16,86 40,15 46,71 46,28 49,66 55,13 78,48 63,03 

T20   15,64 24,58 25,19 46,34 48,46 47,44 51,54 57,62 78,54 62,01 

T30  15,88 20,53 31,31 46,74 48,12 47,75 52,08 57,34 74,96 58,72 
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Variância da média global da taxa de decaimento – Gastão Vidigal 

        Hz  31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000 

T10  [s]: 0,60992 0,37571 0,33741 0,62472 0,02041 0,09177 0,05071 0,10377 0,01896 0,03045 

T20  [s]: 0,49122 0,30615 0,08668 0,08153 0,00035 0,00337 0,00246 0,00222 0,00002 0,00015 

T30  [s]: 0,25836 0,91921 0,16132 0,10855 0,01770 0,02338 0,02517 0,01843 0,00775 0,01517 

 

 

A variância relacionada ao tempo de reverberação é dada pela equação (3): 

𝑣𝑎𝑟(�̅�)

�̅�2 = 
𝑣𝑎𝑟 (�̅�)

𝑑²̅̅ ̅  

Variância relativa ao tempo de reverberação - CAP 

Hz 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000 

T20  [s]: 0,0165 0,001 0,004 2E-05 8E-08 8E-08 7E-08 3E-08 2E-09 6E-09 

 

Variância relativa ao tempo de reverberação - Gastão Vidigal 

Hz 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000 

T20  [s]: 0,0456 0,0287 0,003 0,0004 
3E-
07 

5E-
06 

3E-
06 

2E-
06 

3E-
09 7E-08 

 

 

Variância média global da taxa de decaimento - CAP 

     Hz     31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000 

T10  [s]: 0,574 0,293 0,643 0,104 0,0003 0,0013 0,0077 -0,0001 0,0014 0,0024 

T20  [s]: 0,274 0,097 0,434 0,031 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 2,48E-05 2,51E-05 

T30  [s]: 0,134 0,348 0,127 0,011 0,001 0,002 0,001 -0,001 9,28E-05 -0,00021 

Variância da média global da taxa de decaimento - JK 

         Hz 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000 

T10  [s]: 0,311 0,375 0,378 0,293 0,163 0,181 0,035 0,056 0,039 0,039 

T20  [s]: 1,763 0,183 0,138 0,057 0,000 0,003 0,001 0,006 0,002 0,003 

T30  [s]: 0,754 0,103 0,135 0,027 -0,005 0,012 0,020 0,027 0,017 0,017 
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Variância relativa ao tempo de reverberação - JK 

Hz 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000 

T20  [s]: 0,186 0,0046 0,003 0,0001 

2E-

07 3E-06 

9E-

07 

6E-

06 

5E-

07 1E-06 

 

Portanto o coeficiente estimado de variação do tempo de reverberação médio, ou 

incerteza-padrão é calculado pela equação (3): 

𝜎(�̅�)

�̅�
= √

𝑣𝑎𝑟 (�̅�)

𝑑²̅̅ ̅  

Coeficiente estimo de variação do TR médio 

Hz 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000 

T20  [s]: 0,1285 0,0310 0,0623 0,0050 0,0003 0,0003 0,0003 0,0002 5E-05 8E-05 

 

Coeficiente estimo de variação do TR médio - Gastão Vidigal 

Hz 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000 

T20  [s]: 0,0456 0,0287 0,003 0,0004 3E-07 5E-06 3E-06 2E-06 3E-09 7E-08 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coeficiente estimo de variação do TR médio - JK 

Hz 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000 

T20  [s]: 0,431 0,0681 0,05 0,0107 4E-04 0,0019 0,001 0,0023 0,0007 0,001 
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APÊNDICE D 

Apresentação: 

Caro Professor, 

Me chamo Nadyeska. Sou arquiteta e estou fazendo mestrado na área de Engenharia Urbana, 

mais especificamente na área de conforto acústico. Já realizei algumas medições nas salas de 

aula da escola, mas para um melhor embasamento, gostaria de sua colaboração respondendo 

este questionário. Desde já agradeço a sua disponibilidade. Cordiais saudações. 

Instruções: Para responder o questionário, marque com um X 

Série que ministra a aula:_______ Sexo:________  Idade:_________ 

1 – O sr.(a) considera necessário aumentar o tom de voz ao lecionar? 

(   ) Nada (   ) Pouco (   ) Médio (   ) Muito (   )Intenso 

2 – O sr.(a) tem ou já teve problemas vocais em virtude do uso da voz como professor? 

(   ) Nada (   ) Pouco (   ) Médio (   ) Muito (   )Intenso 

3 – Caso afirmativo na pergunta 2, quais? (pode assinalar mais de 1 opção). 

(   ) Rouquidão (   ) Dor de garganta (   ) Falta de voz (   ) Dor de cabeça 

4 – Em sua opinião, a arquitetura da sala influencia seus problemas vocais? 

(   ) Nada (   ) Pouco (   ) Médio (   ) Muito (   )Intenso 

5 – O sr.(a) já precisou fazer tratamento dos problemas vocais? 

(   ) Nada (   ) Pouco (   ) Médio (   ) Muito (   )Intenso 

6 – O sr.(a) já precisou de licença por causa do uso exagerado da voz? 

(   ) Nada (   ) Pouco (   ) Médio (   ) Muito (   )Intenso 

7 – Em sua opinião, a acústica da sala é boa? 

(   ) Nada (   ) Pouco (   ) Médio (   ) Muito (   )Intenso 

8 – Você consegue ministrar a aula quando há excesso de barulho? 

(   ) Nada (   ) Pouco (   ) Médio (   ) Muito (   )Intenso 

9 – Acha que seus alunos sentem incomodo com o ruído externo? 

(   ) Nada (   ) Pouco (   ) Médio (   ) Muito (   )Intenso 

10 – Quando um aluno faz uma pergunta, o sr.(a) consegue entender claramente o que está 
sendo dito ou o som parece embaralhado? 

(   ) Nada (   ) Pouco (   ) Médio (   ) Muito (   )Intenso 

11 – O barulho que você ouve às vezes, vem de onde? (Pode-se assinalar em mais de uma 
opção) 

(   ) Alunos nas salas próximas (   ) Quadra (   ) Corredores (   ) Pátio (   ) Carros 

(   ) Alunos da sala (   ) Construção (     )Outros. Quais? ___________________ 
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APÊNDICE E 

Caro Aluno, estamos realizando uma pesquisa para avaliar as condições acústicas da sua 

escola. Gostaria que você respondesse o questionário e devolvesse ao professor. 

Obrigada. 

Série:________  Sexo:________   Idade:_________ 

Assinale com um X as perguntas abaixo: 

1 – Você consegue ouvir sons ou barulhos de salas vizinhas? 

(   ) Não   (   ) Às vezes   (   ) Sim 

2 – Você considera sua sala silenciosa? 

(   ) Não   (   ) Às vezes   (   ) Sim 

3 – No geral, você considera sua escola barulhenta? 

(   ) Não   (   ) Às vezes   (   ) Sim 

4 – Quando o professor está dando aula, você escuta corretamente? 

(   ) Não   (   ) Às vezes   (   ) Sim 

5 – Quando tem muito barulho, você ainda presta atenção no professor? 

(   ) Não   (   ) Às vezes   (   ) Sim 

6 – Gostaria que sua sala fosse mais silenciosa? 

(   ) Não   (   ) Às vezes   (   ) Sim 

7 – Em sua opinião, o barulho incomoda a sua concentração? 

(   ) Não   (   ) Às vezes   (   )Sim 

8 – O barulho que você ouve às vezes, vem de onde? (Pode-se assinalar em mais de uma opção) 

(   ) Alunos nas salas próximas (   ) Quadra (   ) Corredores (   ) Pátio (   ) Carros (   ) 

Alunos da sala (   ) Construção (  )Outros. Quais? ______________ 

9 – Você tem algum problema auditivo? (   ) Sim (  ) Não. Se sim, qual? _____________ 

10 – Você senta sempre onde?  

(   ) No fundo  (   ) Na 1ª ou 2ª fila  (   ) Na 3ª ou 4ª fila 

 

 


