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RESUMO 

 
 

CARACTERIZAÇÃO ACUSTICA DE TELHAS SANDUÍCHE OU 
COMPOSTAS E SEUS COMPONENTES: ESTUDO DE CASO 

 
 
 

 
AUTORA: LARISSA SEMINOTI TAMIOSSO 

ORIENTADORA: DINARA XAVIER DA PAIXÃO 
COORIENTADOR: WILLIAM D’ANDREA FONSECA 

 
Há crescente reclamação dos usuários quanto ao conforto acústico das edificações, em 
especial, nos grandes centros urbanos. A NBR 15575:2013 – Edificações Habitacionais 
– Desempenho trouxe modificações no setor da construção civil, que precisou 
preocupar-se com a caracterização dos produtos e sistemas construtivos. Outra 
normativa importante para o conforto dos usuários foi a NBR 16373:2015 – Telhas e 
painéis termoacústico – Requisitos de Desempenho, que visa qualificar as coberturas, 
que são pouco estudadas, em especial sob a ótica da acústica. A presente Dissertação 
busca caracterizar a performance acústica experimental de duas tipologias de telhas 
sanduíche de aluzinco e seus elementos constituintes, avaliando o seu desempenho em 
relação à norma brasileira. O primeiro tipo de telha analisado era constituído de: telha + 
EPS + chapa lisa frisada. A segunda telha composta constituía-se de: telha + EPS. Além 
disso, foi ensaiada, individualmente, a telha de aluzinco e, posteriormente, somente o 
EPS. Utilizou-se a NBR 16373:2015 para a realização dos ensaios de absorção e perda 
de transmissão sonora. O procedimento experimental para determinar o Coeficiente de 
Absorção Sonora (α) empregou o método da câmara reverberante, padronizado pela 
Norma Internacional ASTM C423:2013. A partir da análise dos dados, os resultados 
mostraram uma maior absorção quando o EPS estava aparente na composição da telha, 
que é o formato empregado em grandes pavilhões industriais, quando analisado do 
interior para o exterior. Quanto ao isolamento sonoro, as amostras foram testadas de 
acordo com a ISO 10140:2010, em câmara reverberante. O melhor desempenho foi 
alcançado com a tipologia telha + EPS + chapa lisa frisada que atingiu um Rw = 26 dB, 
desempenho classificado pela NBR 16373:2015 na escala 3 e foi a amostra mais bem 
classificada. Quanto ao isolamento sonoro, as amostras foram testadas de acordo com a 
ISO 10140:2010, em câmara reverberante. Deste modo, propõe-se novos ensaios com 
outros isolantes como lã de rocha e lã de vidro, além de verificar a performance das 
telhas quanto ao ruído de impacto. 

 
 

Palavras-Chave: Absorção Sonora, Acústica, Perda de Transmissão, Telha sanduíche. 
  



 
ABSTRACT 

 
 

ACOUSTIC CHARACTERIZATION OF SANDWICH TILES OR COMPOSITES 
AND ITS COMPONENTS: CASE STUDY 

 
AUTHOR: LARISSA SEMINOTI TAMIOSSO 
ADVISOR: DINARA XAVIER DA PAIXÃO 

COADVISOR: WILLIAM D’ANDREA FONSECA 
 
 

Users are increasingly complaining about the acoustic comfort of buildings, 
especially in large urban centers. A NBR 15575: 2013 - Housing Buildings - 
Performance brought changes in the construction sector, which had to be concerned 
with the characterization of products and construction systems. Another important norm 
for the comfort of the users was the NBR 16373: 2015 - Tiles and panels acoustic - 
Performance Requirements, which aims to qualify the coverings, which are little 
studied, especially from the perspective of acoustics. The present dissertation aims to 
characterize the experimental acoustic performance of two types of aluzinco sandwich 
tiles and their constituent elements, evaluating their performance in relation to the 
Brazilian standard. The first type of tile analyzed consisted of: tile + EPS + flat beveled 
sheet. The second composite tile consisted of: tile + EPS. In addition, the alumina tile 
was tested individually and, subsequently, only the EPS. NBR 16373: 2015 was used 
for conducting the absorption and loss of sound transmission tests. The experimental 
procedure to determine the Sound Absorption Coefficient (α) used the reverberant 
chamber method, standardized by the International Standard ASTM C423: 2013. From 
the analysis of the data, the results showed a higher absorption when the EPS was 
apparent in the composition of the tile, which is the format used in large industrial 
pavilions, when analyzed from the interior to the exterior. Regarding the sound 
insulation, the samples were tested according to ISO 10140: 2010, in reverberant 
chamber. The best performance was achieved with the tile typology + EPS + flat 
bevelled sheet that reached a Rw = 26 dB, performance classified by NBR 16373: 2015 
in scale 3 and was the best classified sample. Regarding the sound insulation, the 
samples were tested according to ISO 10140: 2010, in reverberant chamber. In this way, 
new tests with other insulators such as rock wool and glass wool are proposed, as well 
as to verify the performance of the tiles in relation to impact noise. 

 
Keywords: Sound Absorption, Acoustics, Transmission Loss, Sandwich Tile 
 

 



 
LISTA DE FIGURAS  

 
Figura 01 – Propagação da onda sonora .........................................................................22 
Figura 02 – Dispositivo que materializa a propagação do som em um dispositivo 
elástico.............................................................................................................................25 
Figura 03 - Dissipação da energia sonora nos materiais porosos....................................27 
Figura 04 - Dissipação da energia sonora nos materiais fibrosos....................................27 
Figura 05 - Diferentes tipos de ondas no sólido..............................................................33 
Figura 06 - Esquematização do ruído carregado por ar e estrutura.................................34 
Figura 07 - Gráfico típico da variação do isolamento sonoro em função da massa para 
elementos arquitetônicos.................................................................................................35 
Figura 08 - Gráfico das regiões da acústica clássica.......................................................36 
Figura 09 – Função de transferência dos filtros ponderadores A, B, C e D....................40 
Figura 10 - Primeiras representações de cobertura..........................................................42 
Figura 11 - Qualidade e condições de um telhado...........................................................43 
Figura 12 - Estrutura metálica.........................................................................................45 
Figura 13 - Estrutura de madeira.....................................................................................46 
Figura 14 - Processo de perfilação de telha em fábrica...................................................48 
Figura 15 - Termos da seção ondulada segundo NBR 14513:2008................................51 
Figura 16 - Termos da seção trapezoidal segundo NBR 14514:2008 - Telhas de aço 
revestido de seção trapezoidal – Requisitos....................................................................51 
Figura 17 - Flocos de EPS antes do processo de expansão.............................................52 
Figura 18 - EPS após processo de expansão....................................................................53 
Figura 19 – Gráfico mostrando a produção mundial de EPS no ano de 2000.................55 
Figura 20 - Vista da Telha trapezoidal com preenchimento em poliestileno (EPS) e 
acabamento em chapa lisa frisada...................................................................................57 
Figura 21 - Telha trapezoidal com preenchimento em poliestileno (EPS) e acabamento 
em chapa lisa frisada........................................................................................................58 
Figura 22 - Detalhe do preenchimento da telha trapezoidal + EPS + chapa lisa frisada.58 
Figura 23 - Esquema de montagem da telha com EPS....................................................59 
Figura 24 - Vista do acabamento da telha trapezoidal com EPS.....................................59 
Figura 25 - Vista da seção trapezoidal da telha...............................................................60 
Figura 26 - Telha metálica utilizada em fechamento lateral...........................................61 
Figura 27 - Telha metálica utilizada em cobertura e fechamento lateral.........................61 
Figura 28 - Telha perfurada da empresa Ananda............................................................62 
Figura 29 - Telha perfurada da empresa Pizzinatto.........................................................62 
Figura 30 - Esquematização da Câmara Reverberante....................................................71 
Figura 31 - Câmara Reverberante do LEAC / UFSM.....................................................72 
Figura 32 - Porta dupla de aço com borracha vedante e apoio com neoprene................72 
Figura 33 - Disposição da amostra na Câmara Reverberante..........................................74 
Figura 34 - Detalhe da vedação da amostra.....................................................................74 
Figura 35 - Representação da posição da amostra na Câmara Reverberante..................75 
Figura 36 - Amostras 1A e 1B na câmara reverberante..................................................76 
Figura 37 - Amostras 2A e 2B na câmara reverberante..................................................76 
Figura 38 - Amostra 3 na câmara reverberante...............................................................77 
Figura 39 - Amostra 4 na câmara reverberante...............................................................77 
Figura 40 - Formato dos EPS ensaiados em câmara reverberante..................................78 
Figura 41 - Localização dos pontos de microfone de 1 a 5 e fonte nº 1..........................78 
Figura 42 - Localização dos pontos de microfone de 6 a 10 e fonte nº 2........................79 



Figura 43 - Esquematização da Câmara Reverberante dupla do LEAC / UFSM............81 
Figura 44 - Preenchimento das extremidades com lã de rocha.......................................82 
Figura 45 - Poliuretano expandido ao redor da estrutura de madeira..............................83 
Figura 46 - Montagem da amostra telha + EPS + chapa lisa frisada...............................83 
Figura 47 - Amostra 1 (a) Câmara de emissão (b) Câmara de recepção.........................84 
Figura 48 - Amostra 2 (a) Câmara de emissão (b) Câmara de recepção.........................84 
Figura 49 - Amostra 3 (a) Câmara de emissão (b) Câmara de recepção.........................84 
Figura 50 - Amostra 4 (a) Câmara de emissão (b) Câmara de recepção.........................85 
Figura 51 - Posições de pontos de microfone e fonte sonora para medição de TR.........86 
Figura 52 - Posições de pontos de microfone e fonte sonora para medição de PT.........87 
Figura 53 - Posições de pontos de microfone e fonte sonora para medição de PT.........88 
Figura 54 - Coeficiente de absorção sonora das Amostra 1A e 1B.................................90 
Figura 55 - Coeficiente de absorção sonora das Amostras 2A e 2B...............................91 
Figura 56 - Coeficiente de absorção sonora da Amostra 3..............................................92 
Figura 57 - Coeficiente de absorção sonora da Amostra 4..............................................93 
Figura 58 - Gráfico com o coeficiente de absorção sonora das seis Amostras...............94 
Figura 59 - Comparação entre coeficiente de absorção medido em câmara reverberante e 
tudo de impedância..........................................................................................................95 
Figura 60 - Espectro da perda de transmissão sonora e curva de referência para 
determinação do Rw da tipologia Telha + EPS + Chapa lisa frisada...............................97 
Figura 61 - Espectro da perda de transmissão sonora e curva de referência para 
determinação do Rw da tipologia Telha + EPS...............................................................98 
Figura 62 - Espectro da perda de transmissão sonora e curva de referência para 
determinação do Rw da tipologia Telha...........................................................................99 
Figura 63 - Espectro da perda de transmissão sonora e curva de referência para 
determinação do Rw do EPS..........................................................................................100 
Figura 64 - Gráfico com a perda de transmissão sonora das quatro Amostras.............101 
Figura 65 – Espectro da perda de transmissão sonora para determinação do Rw da 
tipologia Telha + EPS + Chapa lisa frisada ponderado em A.......................................102 
Figura 66 – Espectro da perda de transmissão sonora para determinação do Rw da 
tipologia Telha + EPS ponderado em A........................................................................102 
Figura 67 – Espectro da perda de transmissão sonora para determinação do Rw da 
tipologia Telha ponderado em A...................................................................................103 
Figura 68 – Espectro da perda de transmissão sonora para determinação do Rw da 
tipologia EPS ponderado em A.....................................................................................104 
Figura 69 – Gráfico com a absorção sonora das Amostras de Telha + EPS plano e 
trapezoidal.....................................................................................................................105 
Figura 70 – Gráfico comparativo das amostras Telha + EPS plano e Telha + EPS 
Trapezoidal....................................................................................................................106 
 
  



LISTA DE TABELAS E QUADROS  
 
 

Tabela 01 – Relação da fabricação de telhas de aço em função da 
tipologia...........................................................................................................................18 
Tabela 02 – Níveis de ruído para o conforto acústico.....................................................24 
Tabela 03 - Velocidade de propagação do som em diversos materiais...........................26 
 
Quadro 01 – Classificação do som em relação à frequência...........................................23 
Quadro 02 - Coeficientes de absorção sonora de materiais e de revestimentos de 
superfícies........................................................................................................................28 
Quadro 03 - Características dos elementos das telhas trapezoidais e onduladas.............50 
Quadro 04 - Características exigíveis para o EPS segundo a NBR 11752: 2016............53 
Quadro 05 - Características dos principais tipos de aço para fabricação de telhas.........56 
Quadro 06 - Classificação quanto a absorção acústica....................................................63 
Quadro 07 - Classificação quanto ao isolamento acústico..............................................64 
Quadro 08 - Classificação quanto a absorção acústica....................................................67 
Quadro 09 - Identificação das amostras dos ensaios.......................................................70 
Quadro 10 - Equipamentos utilizados no ensaio de perda de transmissão sonora..........86 
Quadro 11 - Cronograma dos ensaios de perda e transmissão sonora.............................87 
Quadro 12 – Coeficiente de absorção sonora das Amostras e seu NRC.........................89 
 



LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 
 

 

ABCEM - Associação Brasileira da Construção Metálica 

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas 

ASTM - Association Standard Test Method 

CBCA - Centro Brasileiro da Construção em Aço 

dB – Decibel 

dB(A) – Decibel com ponderação em A 

EPS – Poliestireno 

ISO – International Organization for Standardization 

LEAC – Laboratório de Engenharia Acústica 

MNPS – Medidor de Nível de Pressão Sonora 

NBR – Norma Brasileira 

NRC – Nível de Redução Sonora 

PIR - Polisocianurato 

PUR – Poliuretano 

TR – Tempo de Reverberação 

UFSM – Universidade Federal de Santa Maria 

XPS – Polisocianurato 

WHO – World Health Organization 



SUMÁRIO 

 
1.INTRODUÇÃO ........................................................................................................... 15 

1.1. JUSTIFICATIVA .................................................................................................... 17 

1.2. OBJETIVOS ............................................................................................................ 20 

1.2.1 Objetivo Geral............ ...........................................................................................20 

1.2.2 Objetivos específicos .............................................................................................20 

1.3. ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO ...................................................................... 20 

2.FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA .............................................................................. 21 

2.1 A ACÚSTICA .......................................................................................................... 21 

2.1.1 Som ........................................................................................................................22 

2.1.2 Ruído .....................................................................................................................23 

2.1.3 Propagação Sonora ................................................................................................24 

2.1.4 Absorção Sonora ....................................................................................................26 

2.1.5 Coeficiente de Redução Sonora .............................................................................32 

2.1.6 Isolamento Acústico ..............................................................................................32 

2.1.7 Tubo de Impedância ..............................................................................................38 

2.1.8 Filtros de Ponderação ............................................................................................39 

2.1.9 Ruído Urbano ........................................................................................................39 

2.2 TELHADO ............................................................................................................... 42 

2.2.1 Definição ...............................................................................................................42 

2.2.2 Estrutura de telhados .............................................................................................44 

2.3 TELHAS SANDUÍCHE OU COMPOSTAS ........................................................... 46 

2.3.1 Processo de fabricação das telhas...........................................................................47 

2.3.2 Tipo de perfil .........................................................................................................49 

2.3.3 Matéria prima das telhas termoacústicas ...............................................................51 

2.3.4 Poliestileno (EPS) ..................................................................................................52 

2.3.5 Aluzinco ou Galvalume .........................................................................................55 

2.3.6 Materiais utilizados nos ensaios ............................................................................57 

2.3.7 Telha + EPS + chapa lisa frisada ...........................................................................57 

2.3.8 Telha + EPS face plana .........................................................................................58 

2.3.9 Telha trapezoidal ...................................................................................................59 

2.3.10 Aplicações da telha sanduíche .............................................................................60 

2.4 NORMAS TECNICAS PERTINENTES ................................................................. 63 

2.4.1 NBR 16373:2015 Telhas e painéis termoacústicos - Requisitos de desempenho..63 



2.4.2 NBR 15575:2013 Edificações habitacionais - Desempenho .................................64 

2.4.3 ISO 101420:2010 Acoustics - Laboratory measurement of sound insulation of 

building elements ……………………………………………………………………....65 

2.4.4 ISO 717-1:2013 Acoustics - Rating of sound insulation in building and of building 

elements - Part 1: Airbone sound insulation ……………………………………..…….67 

2.4.5 ASTM C423 - Standard test method for sound absorption and sound absorption 

coefficient by the reverberation room method ………………………………………...68 

2.4.6 ISO 3382-2:2008 - Measurement room acoustic parameters - part 2: Reverberation 

time in ordinary rooms…………………………………………………………………68 

3.MATERIAIS E MÉTODOS ........................................................................................ 69 

3.1 ENSAIOS DE ABSORÇÃO SONORA ................................................................... 70 

3.1.1 Local dos ensaios realizados ..................................................................................70 

3.1.2 Equipamentos utilizados ........................................................................................73 

3.1.3 Montagem e posicionamento dos experimentos ....................................................73 

3.1.4 Tubo de impedância ...............................................................................................80 

3.2 ENSAIOS DE PERDA DE TRANSMISSÃO SONORA ........................................ 80 

3.2.1 Local de realização dos ensaios .............................................................................81 

3.2.2 Montagem das amostras ........................................................................................82 

3.2.3 Medição do TR - Posicionamento e equipamentos ...............................................85 

3.2.4 Perda de transmissão sonora (PT) - Ensaios e equipamentos utilizados................86 

4.RESULTADOS E DISCUSSÕES ............................................................................... 88 

4.1 AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE À ABSORÇÃO SONORA
 ........................................................................................................................................ 89 

4.1.1 Amostras 1A e 1B – Telha + EPS + Chapa lisa frisada ........................................ 89 

4.1.2 Amostras 2A e 2B – Telha + EPS
 ........................................................................................................................................ 91 

4.1.3 Amostra 3 – Telha ................................................................................................. 92 

4.1.4 Amostra 4 – EPS ................................................................................................... 93 

4.1.5 Comparação dos resultados de absorção apresentados.......................................... 93 

4.1.6 Absorção sonora avaliada em tudo de impedância ................................................ 94 

4.2 AVALIAÇÃO DA PERDA DE TRANSMISSÃO SONORA ................................ 96 

4.2.1 Amostra 1 – Telha + eps + chapa lisa frisada ........................................................ 96 

4.2.2 Amostra 2 – Telha + eps ........................................................................................ 98 

4.2.3 Amostra 3 – Telha ................................................................................................. 99 

4.2.4 Amostra 4 – EPS ................................................................................................... 99 

4.2.5 comparação dos resultados de perda de transmissão apresentados ..................... 100 



4.2.6 Resultados de perda de transmissão ponderada na curva A ................................ 101 

4.2.7 Outro estudo semelhante ..................................................................................... 104 

5.CONCLUSÕES ......................................................................................................... 107 

5.1 SUGESTÃO PARA TRABALHOS FUTUROS ................................................... 109 

6.REFERÊNCIAS ........................................................................................................ 110 

 
 



15 
 

 
1. INTRODUÇÃO 

 
O crescimento das cidades sem o devido planejamento, aliado às novas 

tecnologias da construção civil, que buscam cada vez edificações mais esbeltas e a 

racionalização na execução de obras, tem chamado a atenção, de modo negativo, 

quando se fala em desempenho acústico. Bayer (2014, p. 2493) descreve que com a 

crescente produtividade na construção civil, acrescem as exigências com relação ao 

desempenho das edificações, principalmente residenciais. A concepção de uma obra na 

construção civil deve ser acompanhado de um projeto acústico para salientar a temática 

do controle de ruídos e vibrações.  

É necessário que se pense no conforto acústico na fase de projeto, pois, uma vez 

concluída a construção, é mais onerosa a realização das mudanças para alcançar as 

condições estabelecidas pela NBR 15575:2013 - Edificações habitacionais – 

Desempenho. A importância de saber as especificações técnicas de cada material 

contribui para a qualidade da construção. 

O ruído pode ser considerado como um fator perturbador de qualquer atividade 

diária, uma vez que está presente nos mais diversos locais: no trabalho, no transporte, 

nas ruas. (MORILLAS et al., 2002, p. 27, tradução nossa). Dentro de um recinto 

fechado, alguns dos problemas ocasionados pelo ruído podem ser: inteligibilidade 

dentro de uma sala de aula, dificuldade de concentração em uma biblioteca, perturbação 

do sono num dormitório e até mesmo a perda auditiva numa indústria. (BOLOGNESI, 

2008, p.3). 

Silva (1997, p. 3), menciona que “como é uma ação de fundo psicológica, a 

influência do ruído afeta as pessoas de diferentes maneiras. Um trabalhador normal 

necessita dispensar uma média de 20% de energia extra para efetuar uma tarefa, sob 

efeito de um ruído perturbador intenso”. O autor enfatiza, ainda, que durante o sono, o 

ruído presente nas cidades age no subconsciente e sobre o sistema nervoso das pessoas, 

piorando as condições de saúde. 

Schafer (2001, p. 263) identifica que o ruído ambiental cresce cerca de meio 

decibel por ano na cidade moderna, sendo o ruído de trafego a principal causa desse 

aumento, seguido pelo setor de construção. Dado reforçado por Silva (1978 Apud 

SIMOES, 2011, p. 12), na qual relata que os edifícios não foram pensados para a 
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satisfação das necessidades do homem, afinal é todo um choque de intimidades, que 

adentra pela transparência das paredes, portas, janelas. 

O ruído provocado pelas diversas atividades do cotidiano pode causar 

discordância e estresse, com: crianças brincando no parque, o movimento dos carros ou 

o volume de som alto no vizinho. Para evitar desentendimentos, é necessário que o 

projeto arquitetônico abranja a qualidade acústica dos ambientes, pensando nas 

fachadas, coberturas e paredes.  

No Brasil, em razão do clima, em especial o tropical, muitos telhados possuem 

estrutura simples, leve, e sem tratamento térmico ou acústico (Barry, 2000, p.1). Fato 

comprovado por Choi (2004, p. 4), ao relatar que instituições de ensino, edifícios 

comerciais e ginásios enfrentaram problema com o ruído de impacto da chuva em seus 

telhados metálicos. O autor destaca que as gotas de chuva excitam os painéis metálicos, 

a partir de impactos aleatórios, fazendo os painéis ressoar, amplificando o nível sonoro. 

Em pesquisa publicada pela Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial 

(ABDI, 2015, p.27), é relatado que o aço apresenta um desenvolvimento significativo 

no Brasil. Foi usado, primeiramente, na estrutura de edifícios com múltiplos andares e, 

atualmente, sua demanda cresceu em estruturas de lojas comerciais. Fato comprovado 

pela própria ABDI (2015, p. 27), ao comentar que “elementos como coberturas 

termoacústicas, que são compostas por aço e isolantes térmicos, são cada vez mais 

utilizados em indústrias e, em menor grau, em habitações”. 

Apesar do crescimento de vendas no mercado industrial, a temática foi pouco 

estudada, possuindo escassa metodologia e referencial sobre o assunto. Visto isso, 

salienta-se a importância de estudar telhas sanduíche para fechamentos laterais ou como 

telhado para residências, ginásios ou edifícios industriais. 

Com base no que foi exposto, o presente trabalho se desenvolve com o intuito de 

analisar o desempenho de diferentes modelos de telhas do tipo sanduíche, 

comercialmente conhecidas como termoacústicas, utilizadas para coberturas e 

fechamentos, bem como os materiais que as compõem. 

Considera-se que os resultados encontrados, na presente pesquisa, são de grande 

valor para compilar conhecimento sob o modo de funcionamento do material. 
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1.1. JUSTIFICATIVA 

 

Sabe-se que o ruído danifica a condição de bem viver da população, ocasionando 

problemas à saúde, além de impactar econômica e financeiramente a vida das pessoas. 

A Organização Mundial da Saúde, em 2015, destacou que 1,1 bilhão de adolescentes e 

jovens adultos estão em risco de perda de audição, devido ao uso incorreto de 

dispositivos de áudio pessoais e, a exposição a níveis prejudiciais de som em locais de 

entretenimento ruidosos, tais como: discotecas, bares e eventos desportivos. A perda 

auditiva tem consequências potencialmente devastadoras para a saúde física e mental, 

educação e emprego. (WHO, 2015, tradução nossa). 

Pimentel-Souza (2000) menciona que a exposição ao ruído danifica o raciocínio, 

a comunicação oral, a educação, o bem-estar e a sobrevida, restringindo as 

potencialidades humanas. O autor sustenta que o desenvolvimento socioeconômico de 

uma comunidade também pode ser afetado, pela falta de reação da população contra 

uma sociedade acusticamente poluída. (PIMENTEL-SOUZA, 2000). 

Bistafa (2011, p.7) identifica que o ruído circunda as atividades humanas durante 

todo o dia e pode ser apontado como uma das principais causas de deterioração da 

qualidade de vida, sobretudo nas grandes cidades. González (2012, p. 155, tradução 

nossa) salienta que os problemas de poluição sonora urbana de veículos têm sido 

documentados em todo o mundo. O trabalho realizado em Montevideo, a autora mostra 

que foram encontrados altos níveis de pressão sonora, que estão acima dos 

regulamentos locais. 

Efeitos conhecidos do ruído como distúrbio do sono, interferência na fala, 

desconforto geral e efeitos cardiovasculares, têm crescido cada vez mais nos centros 

urbanos. Circunstância ressaltada por Bertoli (2008, p.1), ao apontar que o conforto 

acústico tem sido cada vez mais exigido por proprietários ou usuários de edificações, 

influenciando até no mercado imobiliário. Situação comentada, há uma década, por 

Ribas (2007, p. 76) ao afirmar que “o ruído ambiental é considerado hoje um mal 

ecológico, tendo em vista afetar a saúde da população e deteriorar a qualidade de vida 

nas cidades.” 

 

Espaços fechados com funções multiuso, destinados à realização de 
atividades, como apresentações de teatro e de música, com e sem o uso de 
sistemas amplificados que apresentam boa qualidade acústica, são pouco 
encontrados no mercado. O custo de produção desta classe de atividades é 
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muito alto, resultando em grandes prejuízos, devido à baixa qualidade 
acústica quando realizada nestes espaços. (GERGES et al., 2006, p. 238). 
 

O problema acima caracterizado, segundo Gerges et al. (2006, p. 238), é habitual 

na maioria dos ambientes construídos. As empresas e os empresários que atuam neste 

segmento de mercado, muitas vezes, por falta de interesse, recursos e, principalmente, 

por falta de orientação, acabam oferecendo um baixo padrão de qualidade em termos de 

“conforto acústico”. 

A utilização de coberturas metálicas agrega leveza estrutural e a vantagem de 

vencer grandes vãos, além do menor tempo de construção. Essas características 

propiciam a destacar a utilização de telhados metálicos e, consequentemente o emprego 

de telhas sanduiches. De acordo com dados publicados pelo Centro Brasileiro da 

Construção em Aço (CBCA), em 2014, as telhas de aço representaram 18,9%, do 

mercado brasileiro de coberturas. A CBCA, também pesquisou sobre a tipologia de 

telhas fabricadas no ano de 2014, onde as telhas termoisolantes, objeto de pesquisa 

deste trabalho, estão em segundo lugar, ficando atrás das somente das telhas 

trapezoidais e/ou onduladas, conforme visto na Tabela 01. 

 

Tabela 01 – Relação da fabricação de telhas de aço em função da tipologia. 

 

TIPOLOGIA 2014 (%) 

Telha trapezoidal e/ou ondulada 66% 

Telha Termoisolante 22% 

Telha Zipada 10% 

Outras tipologias 2% 

TOTAL 100% 

Fonte: Compilado pela Autora, baseado em CBCA (2014). 

 

As coberturas metálicas com suas diversas características, dentre elas, a leveza 

aliviando as cargas sobre a estrutura, a capacidade de vencer grandes vãos e agilidade 

de execução, contribuíram para que estas se destacassem cada vez mais com uma 

diversidade disponível no mercado nacional. 

A NBR 16373:2015– Telhas e painéis termoacústico – Requisitos de 

desempenho, entrou em vigor no ano de 2015, com o intuito de “estabelecer requisitos 
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de classificação e desempenho para especificação, encomenda, fabricação e 

fornecimento de telhas de aço” com diversas características, entre elas, a acústica. As 

telhas termoacústicas são estabelecidas pela NBR 16373:2015, como um “conjunto 

formado por uma ou mais telhas metálicas, com camada de material isolante e/ou 

acústico (poliestireno, poliuretano, polisocianurato e lã mineral) produzidas na unidade 

fabril ou montadas na obra.” A normativa ainda classifica telhas e painéis 

termoacústicos, em relação à absorção e à isolação acústica. 

A NBR 16373:2015 é pouco conhecida entre os fabricantes, que vendem seus 

produtos anunciados como termoacústicos, porém, sem especificações de desempenho 

comprovado. Para que esse material chegue ao mercado da construção civil, é de 

extrema relevância que os fabricantes anunciem suas propriedades para que os 

consumidores possam escolher o produto de acordo com sua classe de desempenho, 

visto que Akkerman et al. (2014, p. 1) ressaltam que “a indústria fornecedora da 

construção civil deve se aperfeiçoar na caracterização de seus produtos e sistemas, 

através de ensaios que comprovem o desempenho de cada um.” 

A NBR 15575:2013 - Edificações habitacionais – Desempenho, estabelece 

requisitos, critérios e métodos de avaliação para cada sistema que constitui uma 

edificação, ao longo de seis partes, nomeadas de: requisitos gerais, sistemas estruturais, 

sistemas de piso, sistemas de vedações verticais internas e externas, sistemas de 

coberturas, e sistemas hidrossanitários. De acordo com Akkerman et al. (2014, p. 1), a 

norma de desempenho NBR 15575:2013 “é um dos instrumentos para a melhoria da 

especificação, do projeto e da construção, que teve grande destaque no quesito conforto 

acústico”. 

Os sistemas de coberturas, objetivo de estudo deste trabalho, é definido como 

“conjunto de componentes, dispostos no topo da construção, com a função de assegurar 

a estanqueidade às águas pluviais e salubridade, proteger demais sistemas da edificação 

habitacional ou elementos da deterioração por agentes naturais, e contribuir 

positivamente para o conforto termoacústico da edificação habitacional”. O mercado da 

construção civil que até o vigor da normativa, desconhecia ou dificilmente divulgava 

informações referentes a desempenho de seus produtos, terá que atender os critérios 

estabelecidos pela Norma. Fato descrito por Akkerman et al. (2014, p. 1), onde reforça 

que “os projetistas terão de especificar com mais conhecimento e os fabricantes terão 

que adquirir a cultura do ensaio, a fim de definir níveis de desempenho de seus produtos 

e sistemas.” 
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1.2. OBJETIVOS 

 

1.2.1. Objetivo Geral 

 

Caracterizar a performance acústica experimental de duas tipologias de telhas 

sanduíche de aluzinco e seus elementos constituintes, avaliando o seu desempenho em 

relação à norma brasileira. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 

• Conhecer a absorção sonora das telhas estudadas e seus componentes, a 

partir da determinação do coeficiente de absorção sonora (α). 

• Examinar o isolamento acústico das telhas estudadas e seus 

componentes, a partir da determinação do índice de redução sonora (R). 

 

1.3. ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

O trabalho está disposto em cinco capítulos, organizados da seguinte forma: 

 

Capítulo 01 – Introdução: Capitulo na qual é exibida a justificativa, o tema da 

pesquisa, a proposição dos objetivos e a organização do trabalho. 

Capítulo 02 – Fundamentação teórica: Capitulo que fundamenta o 

desenvolvimento do trabalho, onde se observa a revisão de literatura, informações 

técnicas dos fabricantes e as normas técnicas pertinentes. 

Capítulo 03 – Materiais e métodos: Capitulo que apresenta a divisão que 

descreve as amostras utilizadas nos ensaios, o local de realização e os equipamentos 

utilizados, bem como os procedimentos adotados. 

Capítulo 04 – Resultados e discussões: Capítulo em que se expõem os 

resultados encontrados para cada uma das amostras com suas respectivas análises.  

Capítulo 05 – Considerações finais: Parte do trabalho onde é realizada a 

sintetização das análises dos resultados dos ensaios e da dissertação, assim como as 

recomendações para trabalhos futuros. 

No final, apresenta-se o desfecho do trabalho, na qual são mostradas as 

referências. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Esse capítulo apresenta a revisão de literatura, a qual enfoca quatro grandes 

itens, que apresentam outras subdivisões. As ênfases principais são: Acústica; Telhados; 

as Telhas Compostas ou Termoacústicas; e, por último, as Normas Técnicas. Os 

conceitos fundamentais relacionados ao som e ao ruído, à absorção e ao isolamento 

sonoro, bem como questões cotidianas, como o ruído urbano, constituem o primeiro 

item. No segundo item são abordadas tipologias de telhado, telhas compostas ou 

termoacústica, materiais constituintes e outros exemplos de aplicações dessas telhas. 

Completando a fundamentação teórica, há referências sobre as normas técnicas 

pertinentes ao tema do trabalho. Ao longo do texto são referidos trabalhos de autores 

que já enfocaram temas correlatos ao desse estudo. 

 

2.1 A ACÚSTICA 

 

A geração, a transmissão e os efeitos do som, assim como sua caracterização e 

suas propriedades são objetos de estudo da Acústica. Desde a antiguidade, os estudiosos 

vêm aprimorando essa ciência na intenção de melhorar a qualidade sonora dos 

ambientes projetados. Gregos e romanos foram aperfeiçoando suas construções na 

intenção de desenvolver uma estrutura que fosse eficiente para a apresentação nos 

teatros. Ao longo do tempo, a Acústica tem necessitado adequar-se às novas 

construções, cada vez mais altas e robustas.  

De acordo com Souza et al. (2006, p. 22) o valor da Acústica dos ambientes foi 

comprovado no século XX, quando problemas decorrentes de locais inadequados 

acusticamente passaram a ser tratados com maior embasamento científico. A partir dos 

estudos de Wallace C. Sabine, sobre a relação entre o volume da sala, os materiais 

empregados e o tempo de reverberação, foram desenvolvidos princípios acústicos, que 

facilitam a tomada de decisão na hora de escolher o material e o formato do ambiente 

que a ser projetado.  
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2.1.1 Som 

 

De acordo com a norma de Terminologia NBR 16313:2014 – Acústica – 

Terminologia (2014, p. 6), som “são flutuações de pressão em torno da pressão 

ambiente nas frequências compreendidas entre 20 Hz e 20 kHz”. Esse conceito é 

complementado com a afirmação de que ele é “associado à sensação auditiva humana”. 

Gerges (2000, p.1) afirma que o som é parte da vida diária e apresenta-se em formato de 

música, canto dos pássaros, as ondas do mar, uma batida de porta. 

Costa (2003, p.1) caracteriza o som como o resultado das vibrações dos corpos 

elásticos, quando essas vibrações se verificam em determinados limites de frequências, 

relativas à audição humana. Carvalho (2010, p. 52) enfatiza que “o som requer um meio 

qualquer para se propagar (sólido, líquido ou gasoso). Dessa forma, pode-se concluir 

que o som não se propaga no vácuo”. 

Gerges (2000, p. 2) argumenta que o som é uma forma de energia, transmitida a 

partir da colisão das moléculas presentes no meio, umas contra as outras, 

gradativamente. Com isso, é possível representar o som, que parte de uma fonte, como 

uma série de compressões e rarefações do meio em que se propaga, como mostra a 

Figura 01. 

Figura 01 – Propagação da onda sonora 

 

 

 

Fonte: Compilado pela Autora, baseado em GERGES (2000, p. 2). 

 

A frequência de uma onda sonora corresponde ao número de vibrações 

completas executadas pela mesma em um segundo e sua unidade empregada para medir 

é o hertz (Hz). (COSTA, 2003, p.3) 
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Conforme mencionado, na faixa de frequência de 20 a 20000Hz, as ondas 

sonoras de pressão são audíveis e podem ser classificadas em sons graves, médios e 

agudos, exemplificados no Quadro 01. 

 

Quadro 01 – Classificação do som em relação à frequência 
 

 
Baixas frequências 

 

 
de 20 a 200 Hz 

 

 
Sons graves 

 

Médias frequências 
 

 
de 200 a 2.000Hz 

 

 
Sons médios 

 

Altas frequências 
 

 
de 2.000 a 20.000 Hz 

 

 
Sons agudos 

 

 

Fonte: Compilado pela Autora, baseado em CARVALHO (2010, p. 27). 

 

2.1.2 Ruído 

 

De Marco (1982, p. 51) define o ruído como todo som que não é desejado ao 

receptor. O autor ainda completa que “o ruído pode afetar em várias formas, pode ser 

forte que cause dano imediato ao ouvido, pode ser forte para causar dano permanente no 

ouvido, caso a pessoa fique exposta a ele por muito tempo, ou pode ser perturbador. ” 

A diferença entre o som e o ruído muitas vezes é subjetiva, dependendo do 

ouvinte decidir se o som é agradável ou incômodo. Mendonça (2010, p.2) descreve a 

palavra ruído em duas formas distintas, sendo uma subjetiva e outra física. Segundo o 

autor, na definição subjetiva, é visto como toda e qualquer sensação auditiva 

considerada desagradável ou insalubre ao nosso organismo. Já no sentido físico é 

definido como um fenômeno acústico não periódico, sem componentes harmônicos 

precisos. 

Simões (2011, p. 20) afirma que existem diferentes fontes sonoras, e elas podem 

ser classificadas como internas: conversação, passos, eletrodomésticos, instalações 

hidráulicas. Como fontes externas citadas, tráfego rodoviário, ferroviário e aéreo, 

atividades comerciais, entre outras.  

Gerges e Custódio (2006, p.1), ressaltam que, em uma sala de aula, quando a 

inteligibilidade de uma palavra é desagradável, pode haver falta de atenção dos alunos, 

originando problemas de aprendizado. Em ambientes multiuso, com grandes dimensões, 
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esses resultados podem ser desastrosos, gerando prejuízos, que podem ser técnicos, 

financeiros e econômicos. 

O ruído influência na decisão de compra do consumidor, no momento que ele 

escolhe um produto que seja mais silencioso que o concorrente no mercado. Há sons, no 

entanto, que estariam classificados como ruído, mas podem transmitir informações 

necessárias, como: a campainha, o aviso sonoro de um eletrodoméstico ou o choro de 

uma criança.  

A Norma NBR 10152:1987 – Níveis de ruído para conforto acústico, fixa 

valores de ruído de fundo (ou residual), em dB(A) ou curvas NC (avaliação de ruído), 

para locais de esportes, como pavilhões e ginásios. Tais ambientes, em geral, recebem 

as telhas compostas /termoacústicas, ilustrado na Tabela 02. 

 

Tabela 02 – Níveis de ruído para o conforto acústico  
 

 dB(A) NC 

Pavilhões fechados para 

espetáculos e atividades 

esportivas 

 

45 - 60 

 

40 - 55 

 
Fonte: Compilado pela Autora, baseado em NBR 10152:1987 - Níveis de ruído para conforto acústico 

(1987, p. 2.). 

 

2.1.3 Propagação Sonora 

 

O som pode também ser definido como uma “sensação sonora”, para isso, ele 

necessita ser absorvido pelo nosso aparelho auditivo, e para isso, necessita de um meio 

de propagação que possua inércia e elasticidade. 

Segundo Silva (1997, p.25), “o meio normal de propagação do som, para 

alcançar nosso ouvido, é o ar que nos envolve. Se não houver gás preenchendo os 

espaços que nos circunda, os sons deixarão de ser ouvidos.” 

Podemos detalhar esse movimento da seguinte maneira: 

Um corpo qualquer vibrando no ar pode ser sede de um movimento de vai-e-
vem. Nesse movimento de ida, ele empurra uma camada de ar para a frente, 
comprimindo-a e aumentando sua densidade e temperatura. Na volta, 
descomprime-a causando a diminuição dessas duas grandezas. (Silva, 1997, 
p.25) 
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Quando o corpo se desloca para frente, atrás dele inicia-se uma zona rarefeita 

que o acompanha com mesma velocidade da zona comprimida. A sequência dessas 

zonas comprimidas e rarefeitas forma o movimento ondulatório, conforme demonstra a 

Figura 02. 

 

Figura 02 – Dispositivo que materializa a propagação do som em um dispositivo 

elástico. 

 

 

Fonte: Silva, (1997, p.26).  

 

Gerges (2000, p. 5) destaca que a velocidade que o som se propaga depende 

somente da temperatura do meio. Quando o ar está a 20ºC, por exemplo, a velocidade 

do som c é de 343 m/s. Para a determinação aproximada da velocidade do som, é 

aplicada uma fórmula, dentro de um intervalo razoável de temperatura t: 

 

                                     c = 331 + 0,6t									m/s,                                        (Eq. 1) 

 

A velocidade depende, sobretudo, do meio de propagação. Quanto mais rígido 

for o material, maior será a velocidade de propagação. A Tabela 03 mostra alguns 

materiais empregados na construção civil e sua velocidade de propagação. 
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Tabela 03 –Velocidade de propagação do som em diversos materiais. 
 

Meio de propagação Valor em m/s 

Aço 4.700 a 5.100 

Água 1.460 

Alumínio 5.200 

Ar 340 

Concreto 4.000 

Madeira 1.000 a 5.000 

Tijolo 3.700 

Vidro 5.000  6.000 

Zinco 3.400 

 

Fonte: Compilado pela Autora, baseado em Simões (2011, p.14) e Gerges (2000, p.655). 

 

2.1.4 Absorção Sonora 

 

A NBR 16373:2015 – Telhas e painéis termoacústico – Requisitos de 

desempenho (2015, p. 2), descreve que absorção acústica é a “capacidade de certos 

materiais de minimizar a reflexão das ondas sonoras em um mesmo ambiente, ou seja, 

diminuir ou eliminar o nível de reverberação”. Descrição complementada por Costa 

(2003, p.32), na explicação de que “quando uma onda sonora bate em um sólido, uma 

parte da energia sonora é absorvida no atrito e viscosidade do ar, convertendo-se em 

calor. Esta parte de energia especifica o coeficiente de absorção característica do 

material”. Ou seja, o coeficiente de absorção e o NRC (Coeficiente de Redução de 

Ruído) são empregados para caracterizar a possibilidade de determinado material ou 

dispositivo absorver o som. 

O NRC “é definido como sendo a média aritmética dos coeficientes de absorção 

nas bandas de oitava de 250, 500, 1000 e 2000Hz. (GERGES, 2000, p. 302). 

A absorção acústica existente nas construções é proporcionada por diversos tipos 

de materiais porosos e fibrosos. Materiais que detém coeficientes de absorção elevados 

possuem estrutura porosa como tecidos, feltros, plásticos porosos, madeira aglomerada, 

segundo ressalta Costa (2003, p. 32). Fato confirmado por Gerges (2000, p. 314), onde 

afirma que materiais porosos ou fibrosos detêm de alta absorção acústica. . Nos 
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elementos porosos, a energia acústica incidente penetra nos poros e dissipa-se através de 

múltiplas reflexões e do atrito viscoso, convertendo-se em energia térmica, conforme 

visto na Figura 03. 

 

Figura 03 – Dissipação da energia sonora nos materiais porosos. 

 

 
Fonte: Gerges (2000, p. 314). 

 

No caso dos elementos fibrosos, a energia incidente entra através dos interstícios 

das fibras, com isso elas vibram junto com o ar, dissipando-se assim por transformação 

em energia térmica por atrito entre as fibras excitadas, conforme indicado na Figura 04. 

(Gerges, 2000, p. 314). 

 

Figura 04 – Dissipação da energia sonora nos materiais fibrosos. 

 
Fonte: Gerges (2000, p. 314). 

 

A absorção sonora é adotada, sobretudo, para o controle do tempo de 

reverberação (TR) de um determinado ambiente. Conquanto a incorporação de absorção 

acarrete na redução de ruído do recinto, geralmente essa redução é de apenas alguns 

poucos decibels. (BISTAFA, 2011, p. 313). O Tempo de Reverberação (TR) é 

empregado para determinar quão rapidamente o som decai em uma sala. O TR necessita 
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do conhecimento do volume físico do espaço e do conhecimento da área e dos materiais 

das superfícies de uma sala. Grandes espaços como ginásios, regularmente possuem 

tempo de reverberação mais longo, passando a impressão de estarem “vibrantes”, ou 

então “estrondosos”. 

A condição ideal de absorção acústica ocorre ao ar livre, onde toda energia 

sonora que surge é absorvida pelo fato de não haver reflexão, pois quando o som colide 

nas superfícies de uma sala, parte dessa energia é absorvida e transmitida, e parte é 

refletida novamente na sala. O nível sonoro em uma sala pode ser reduzido por efetivo 

uso de absorvedores sonoros como cortinas e carpetes. (EGAN, 1988, p. 38, tradução 

nossa). 

Em relação à absorção sonora dos materiais, a frequência do som incidente 

reflete no valor dos mesmos, pois cada material tem um coeficiente de absorção. O 

Quadro 02 apresenta alguns desses coeficientes de absorção, em diferentes faixas de 

frequências, atualmente utilizados na indústria da construção civil. 

 

Quadro 02 – Coeficientes de absorção sonora de materiais e de revestimentos de 

superfícies. 

 

Material 
Frequência central da banda de oitava (Hz) 

125 250 500 1KHz 2KHz 4KHz 

Alvenaria de tijolos aparentes não-pintados 0,02 0,02 0,03 0,04 0,05 0,07 

Alvenaria de tijolos aparentes pintados 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,03 

Reboco liso sobre alvenaria de tijolos ou blocos 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 

Alvenaria de blocos aparentes pintados 0,01 0,05 0,06 0,07 0,09 0,08 

Reboco ou gesso rústico sobre quaisquer alvenarias 0,02 0,02 0,03 0,04 0,04 0,03 

Concreto ou cimentado liso desempenado 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 

Concreto aparente, tratado e polido 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 

Azulejos ou pastilhas 0,02 0,02 0,03 0,04 0,05 0,05 

Mármore, cerâmica ou granito polido 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 

Painel de cortiça sobre qualquer alvenaria 0,04 0,05 0,05 0,08 0,10 0,13 

Assoalho em tábua corrida, com espaço livre até o contrapiso 0,40 0,30 0,20 0,17 0,15 0,10 

Tacos de madeira colados sobre contrapiso 0,04 0,04 0,07 0,06 0,06 0,07 

Carpete tipo forração simples, colado sobre contrapiso 0,05 0,05 0,10 0,20 0,30 0,40 

Carpete tipo forração alto-tráfego 0,05 0,10 0.15 0,30 0,50 0,55 

Carpete de nailón de 6mm sobre manta de feltro 0,05 0,10 0.10 0,30 0,40 0,50 

Carpete de náilon de 10mm sobre manta de feltro 0,05 0,15 0.30 0,40 0.50 0,60 
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Carpete tipo forração simples, colado sobre contrapiso 0,05 0,05 0,10 0,20 0,30 0,40 

Paviflex ou plurigoma, colado sore contrapiso desempenado 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 

Cortina de tecido leve, esticada, em contato com a parede 0,03 0,04 0,11 0,17 0,24 0,35 

Cortina de tecido médio, drapeada, em 50% da área 0,07 0,31 0,49 0,75 0,70 0,60 

Cortina de tecido pesado, drapeada, em 50% da área 0,14 0,35 0,55 0,72 0,70 0,65 

Superfície de água (Piscinas, espelhos d’agua, etc.) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 

Vidro fixo, temperado ou laminado, com grande superfície 0,18 0,06 0,04 0,03 0,02 0,02 

Vidro comum montado em caixilho 0,35 0,25 0,18 0,12 0,07 0,04 

Divisória de gesso tipo dry-wall com ou sem enchimento 0,10 0,08 0,05 0,03 0,03 0,03 

Divisória de lambris de madeira compensada 0,58 0,22 0,07 0,04 0,03 0,07 

Lambris tipo macho-fêmea, contra a parede 0,24 0,19 0,14 0,08 0,13 0,10 

Forro de gesso acartonado sem enchimento 0,10 0,08 0,05 0,03 0,03 0,03 

Assoalho de tábua corrida sobre contrapiso 0,15 0,11 0,10 0,07 0,06 0,07 

Porta de madeira comum, pintada ou envernizada 0,24 0,19 0,14 0,08 0,13 0,10 

Porta acústica, com faces de madeira, pintadas. 0,15 0,11 0,10 0,07 0,06 0,07 

 
Fonte: Bistafa, (2011, p. 248) 
 

 Obs: os valores em negrito devem provavelmente à absorção sonora de “painel 

ressonante” Bistafa, (2011, p. 248). 
 

A influência do valor do coeficiente de absorção varia de acordo com a 

dimensão dos poros, o valor do coeficiente dos materiais, a frequência, a espessura, seu 

arranjo adotado, entre outros fatores. 

Nas baixas frequências, segundo Gerges (2000, p. 386), os materiais de absorção 

acústica possuem eficiência baixa, significando que a absorção é dependente da 

espessura, densidade e estrutura interna dos materiais. Entretanto, é necessária uma 

notável quantidade de matérias para se adquirir uma absorção adequada, tornando a 

maioria dos casos de absorção inexequível. Nessa situação, é pertinente aproveitar as 

propriedades de dispositivos como o caso do ressonador de Helmholtz e os painéis 

vibrantes que funcionam, respectivamente, como neutralizadores e dissipadores de ruído 

de baixas frequências. (GERGES, 2000, p. 386) 

Dentre os métodos de absorção, há o ressonador de Helmholtz, um dispositivo 

que possui uma cavidade de ar, completamente fechada, exceto por uma ou mais 

aberturas para o ambiente, na qual o som entra pela abertura e o atrito com o ar 

juntamente às paredes internas, produz a realização da absorção (GERGES, 2000, 

p.387). Outro método conhecido é o uso de painéis ressonantes, que são formados por 
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uma chapa fina de madeira ou metal, construída sobre espaçadores fixados a uma 

parede, propiciando uma cavidade com ar no espaço interveniente. Para ser vantajoso, o 

painel precisa ser excitado pelo campo acústico. (BISTAFA, 2011, p. 256). 

A absorção nos painéis vibráteis restringe-se principalmente à extremidade do 

espectro que abrange as frequências baixas e raramente proporciona uma absorção 

eficiente para grandes faixas de frequência, apresentada em grande parte por materiais 

grossos e com forramento felpudo. (NEWMANN, [19--], p.29). 

O uso de material absorvente do som dentro dos ressonadores possibilita a sua 

ação dentro de uma faixa de frequência, isto é, um pouco acima ou um pouco abaixo da 

frequência de ressonância, uma vez que todo ressoador só absorve bem nessa frequência 

determinada, caindo o seu efeito antes e logo depois dessa posição. (SILVA, 1997, p. 

110). 

De acordo a Norma ASTM C423:2013 - Standard Test Method for Sound 

Absorption and Sound Absorption Coefficients by the Reverberation Room Method, para 

definição do NRC (Índice de absorção acústica) emprega-se a Fórmula de Sabine (Eq. 

2), deste modo, obtém-se o índice de absorção (A) para cada frequência medida. O uso 

desta equação deve ser para as medições com a câmara vazia (A1) e com a amostra 

posicionada (A2). 

 

A = 0,9210	 ��
� 	,                                                     (Eq. 2) 

 

sendo: 

A = Absorção do som, m², 

V = Volume da câmara reverberante, m³, 

c = Velocidade do som, m/s 

d = Taxas de decaimento, dB/s. 

 

A norma ASTM C423:2013 abrange para o cálculo as taxas de decaimento 

(dB/s) em cada uma das frequências, quando que a ISO 354:2003 - Acoustics -- 

Measurement of sound absorption in a reverberation room emprega o TR.  

Posteriormente, a ASTM C423:2013 orienta que deve ser realizada a subtração 

dos produtos da câmara com a amostra (A2) através dos resultados da câmara vazia (A1), 

segundo visto na Eq. 3. 
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A = A� − A�	,                                                     (Eq. 3) 

 

sendo: 

A = Absorção da amostra, m², 

A1 = Absorção da câmara vazia, m², 

A2 = Absorção da câmara com a amostra, m². 

 

A norma ASTM C423:2013 menciona que após encontrar o resultado da 

absorção da câmara, calcula-se o coeficiente de absorção sonora para as diferentes 

frequências ensaiadas e arredonda-se para o mais próximo de 0,01, de acordo com a Eq. 

4. 

 

� = (���	��)/�+α1                                        (Eq. 4) 

onde: 

α = Coeficiente de absorção, 

S = Área da amostra, m², 

α1 = Coeficiente de absorção com a amostra. 

 

Quando possuir valor significativo, o valor do coeficiente de absorção (α1) da 

superfície da sala, de acordo com a norma, deve ser inserido. Todavia, em uma 

superfície lisa e endurecida, semelhante à construída na câmara de reverberação, os 

coeficientes de absorção obtidos, são insignificantes que, são possíveis de ser ignorados. 

Uma solução mais acessível, segundo Eq. 5. 

 

α = 	(A� − A�) S⁄ 	,                                              (Eq. 5) 

 

onde: 

�� − �� = Área de absorção do teste, 

S = Área da amostra, m². 
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2.1.5 Coeficiente de Redução Sonora. 

 

É habitual que alguns materiais possuam sua absorção sonora avaliada pelo NRC 

(coeficiente de redução sonora), definido por Bistafa (2011, p. 246) e por Long (2006, 

p. 255), como a média aritmética obtida dos coeficientes de absorção sonora, relativo as 

bandas de oitava de 250 a 2000 Hz. Deve ser arredondado, o mais aproximado possível, 

do valor de 0,05 do material. Bistafa (211, p. 246) apresenta a seguinte equação: 

 

NRC = 
1 �α (250Hz)+ α(500Hz)+ α(1000Hz)+ α(2000Hz) 

4
,                   (Eq. 6) 

 

O NRC remete a um número único que descreve a capacidade de absorção de 

um material, deste modo, seus valores servem, apenas, para fins de referência gerais. No 

geral, materiais que possuem valores menores ao NRC de 0,20 são considerados de 

reflexão, enquanto materiais com valores superiores ao NRC de 0,40 são avaliados 

como de absorção. 

 

2.1.6 Isolamento Acústico 

 

A norma NBR 12179:1992 – Tratamento acústico em ambientes fechados – 

refere o isolamento acústico como o processo pelo qual se procura impedir a entrada ou 

a saída, de som de um determinado recinto, e ainda complementa que o isolamento 

sonoro abrange a proteção contra ruído aéreo e ruído de impacto. Bistafa (2011, p. 313) 

aponta que a isolação sonora, que é medida pela perda de transmissão (PT), é 

empregada com o propósito de impedir que o ruído de um ambiente se transmita para 

um recinto próximo. 

Para entender como o som se transmite de um ambiente ao outro, é necessário 

conhecer os tipos de onda acústica. Gerges (2000, p. 187) identifica que “a propagação 

da onda acústica no ar se dá por ondas longitudinais, ou seja, a vibração das partículas 

de ar ocorre na mesma direção da propagação da onda”. Nos sólidos, há diversos 

formatos de onda. A onda pode ser longitudinal, de cisalhamento, torcional ou de 

flexão, ilustradas na Figura 05.  
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Figura 05 – Diferentes tipos de ondas no sólido 

 

 
Fonte: GERGES (2000, p. 189).  

 

Costa (2003, p. 91) completa que a transmissão de energia sonora de um local 

para outro, sejam os dois fechados ou mesmo um fechado e o outro aberto, se dá por 

meio de diferentes caminhos, ilustrado na Figura 06.  

Os caminhos que pode ocorrer passagem sonora, segundo Costa (2003, p. 91), 

são: 

� Por meio do ar, pelas aberturas localizada nas portas, nas janelas, nas 

grades de ventilação, entre outros; 

� Por meio da estrutura da própria construção ou canalizações diversas, 

onde são transmitidas vibrações e podem assumir valores que 

inviabilizam a utilização de um ambiente para certos tipos de atividades; 

� Através de superfícies limítrofes do meio fechado, com tetos, forros, 

pisos, paredes, portas e janelas fechadas. 
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Figura 06 – Esquematização do ruído carregado por ar e estrutura. 

 

 

 

Fonte: Autora, 2016.  

 

Silva (1997, p. 88) afirma que “isolamento acústico é um dos parâmetros 

importantes no controle de ruído nos edifícios. Ocorrer um isolamento sonoro indica 

reduzir a passagem do som de um compartimento para outro compartimento e vice-

versa.” O autor ainda completa que, resumidamente, isolamento acústico são os 

parâmetros que proporcionam a redução do nível de ruído gerado em um espaço para o 

outro vizinho, podendo estar separado por um painel ou uma parede divisória. 

Os painéis podem ser classificados, na perspectiva da acústica, em dois tipos: 

painéis simples e painéis múltiplos, que são, geralmente, os duplos. Painel simples não é 

somente um painel homogêneo, mas também alguns painéis heterogêneos, contanto que 

estas heterogeneidades possuam pequenas dimensões em relação ao comprimento das 

ondas vibratórias em evidência. Deste modo, uma parede de blocos cerâmicos ou blocos 

de concreto vazados, podem ser considerado como painel simples. (SANTOS, 2012, p. 

13). 

Santos (2012, 13) explica que o painel simples se enquadra mais facilmente a 

previsões e seu índice de redução sonora (R), em dB, depende basicamente de sua 

massa por superfície. O gráfico característico da variação do isolamento sonoro em 

função da massa para elementos arquitetônicos está na Figura 07. 

 

Legenda: 
 

  Ruído carregado 
via estrutural 
Ruído carregado 
via ar. 
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Figura 07 – Gráfico típico da variação do isolamento sonoro em função da massa 

para elementos arquitetônicos. 

 
Fonte: SANTOS, 2012, p. 13.  

 

Nos ensaios feitos em laboratório, os componentes da construção civil como 

paredes, lajes, janelas, etc, são submetidas não apenas a região controlada pela Lei da 

Massa Teórica, mas as diferentes regiões presentes na acústica, como mostrado na 

Figura 08. (SANTOS, 2012, p. 14). 

  



36 
 

 

Figura 08 – Gráfico das regiões da acústica clássica. 

 

 

Fonte: SANTOS, 2012, p. 14.  

em que:  

A – Controlada pela rigidez; 

B – Controlada por amortecimento; 

C – Controlada pela massa (Lei da Massa Teórica) 

D – Controlada pela frequência de Coincidência (fc) 

 

Segundo Souza et al. (2006, p. 84) o isolamento depende de sua massa, assim 

como sua flexibilidade e sua atenuação das ondas sonoras. De acordo com os autores, a 

relevância da massa do material utilizado modifica com a frequência sonora. O aumento 

da massa possui menor eficácia nos sons de baixa frequência, e maior eficiência nas 

altas frequências, com isto, diz-se que os sons de baixa frequência são mais árduos de 

serem isolados que os de alta frequência. Deste modo, entende-se por que paredes leves, 

sem tratamento acústico, são menos eficientes como isolantes acústicos do que paredes 

de alvenaria, por exemplo. 

A frequência sonora determina a relevância da massa do material. Souza et al. 

(2006, p. 85) identifica que em sons de baixa frequência, ao adicionar massa, o 

resultado possui menos eficiência, do que para sons de alta frequência. Os autores ainda 

salientam que a capacidade de isolamento das superfícies, reduz para as frequências nas 

quais o material é possível de sofrer ressonância e para momentos em que ocorre o 

fenômeno da coincidência, que, segundo o autor, é quando o ângulo de incidência da 



37 
 

onda sonora pode gerar coincidência do comprimento de onda do som incidente com o 

comprimento de onda da flexibilidade do material. (Souza et al., 2006, p 85). 

Faria (2009, p. 63) explica que quando os painéis são aplicados como elemento de 

divisão de ambientes, eles podem ser considerados um painel simples e a sua redução 

sonora pode ser quantificada pelo índice de redução sonora através da fórmula da lei da 

massa, expressa pela Equação 07. 

 

                                    !" = 20 log(&.() − 43	�*+ ,                               Eq. 

(07) 

 

em que: 

PT = Índice de redução sonora, dB; 

m = Massa por unidade de área, Kg/m²; 

ƒ = Frequência, Hz.  

 

Em uma certa densidade superficial e uma região regida pela massa, a PT (Perda 

de Transmissão) aumenta 6 dB por oitava, ou seja, 6 dB a cada vez que a frequência é 

duplicada. Sempre que a densidade superficial do painel é duplicada, a PT igualmente 

aumenta 6 dB em toda a faixa de frequência da região controlada pela massa. 

(BISTAFA, 2011, p.282). Na região controlada pela massa, a perda de transmissão é 

fornecida pela Equação 08: 

 

                                    !" = 20 log(&.() − 47	�*+ ,                             Eq. (08) 

 

em que: 

M = densidade superficial da parede, kg/m²; 

ƒ = Frequência do som incidente, Hz.  

 

Bistafa (2011, p. 284) aponta que a Perda de Transmissão é determinada em 

câmara reverberante, por meio de ensaio normalizado pela ISO 10140:2010. O ensaio 

demanda a instalação da parede a ser testada como divisória entre as duas câmaras 

reverberantes: a sala de emissão e a sala de recepção. A partir da medição do nível de 

pressão sonora na sala da fonte (Lp1) e na sala de recepção (Lp2), é obtida a Perda de 

Transmissão (PT). A Equação 09 mostra a PT da parede: 
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!" = -.� − -.� + 10 log / 0
12.34546çã9

: 	*+,                                 (Eq. 09) 

 

em que:  

Lp1 = Pressão sonora na sala da fonte, 

Lp2= Pressão sonora na sala de recepção, 

S = Área da parede, m², 

As.recepção = Absorção sonora na sala de recepção, m². 

 

O mesmo autor ainda explica que a diferença entre níveis sonoros na sala da 

fonte e na sala de recepção é chamada de redução de ruído - noise reduction - (NR) e é 

dada pela Equação 10: 

 

NR = L>� −	L>�,                                        (Eq. 10) 

 

A perda de transmissão sonora de um elemento em laboratório pode ser 

dimensionada, pelo meio de duas grandezas, em um único número, o índice de redução 

sonora ponderado (Rw), e a classe de transmissão sonora (STC). Estas duas grandezas 

ordenam a perda de transmissão sonora em um número único e têm procedimentos para 

a obtenção similares. A principal diferença entre os parâmetros acima descritos é a faixa 

de frequências abrangida. A STC abrange as bandas de 1/3 de oitava com as frequências 

centrais de 125 a 4000 Hz e o Rw compreende as frequências de 100 a 3150 Hz. O Rw 

que deve ser calculado conforme ISO 717-1, segundo a NBR 16373:2015 – Telhas e 

painéis termoacústico – Requisitos de desempenho. 

A ISO 717-1:2013 exibe o modo de alcançar o índice de redução sonora 

ponderado, Rw, exigido pela norma brasileira. Utilizando os valores dos índices de 

redução sonora, R, medidos em cada banda de frequência, durante as medições de perda 

de transmissão sonora para ruído aéreo, em câmara reverberante. A ISO 717-1:2013 

indica um método comparativo entre a curva de isolamento sonoro medido e a curva de 

referência. A curva de referência deve ser deslocada de 1 dB em 1dB em direção à 

curva medida até que a soma dos desvios desfavoráveis seja o maior possível, e não 

extrapole 32 dB. Os desvios desfavoráveis ocorrem quando o valor medido em 

determinada frequência for inferior ao valor de referência. Consecutivo a este 
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procedimento o número único do índice de redução sonora ponderado, Rw será 

alcançado na frequência de 500 Hz na curva de referência. (ANDRADE, 2016, p. 38). 

 

2.1.7 Tubo de impedância 

 

Gerges (2000, p. 197) explica que o tubo de impedância - também conhecido 

como tudo de onda estacionária - é utilizado para medição do coeficiente de absorção e 

impedância acústica dos materiais. Quanto ao processo de medição dos materiais o 

autor descreve que em uma das extremidades do tubo, há um alto-falante; o material a 

ser testado é fixado na outra extremidade do tubo, seguido por uma tampa com 

isolamento acústico. Método complementado por Brandão (2016, p. 128) na qual cita 

que o tubo de impedância possui um alto-falante em uma de suas extremidades em que 

passa uma sonda conectada a um microfone. 

A amostra é colocada sobre uma terminação rígida e o alto-falante excita o tubo 

com um ruído senoidal de frequência conhecida. Pela dimensão do tubo, e a uma 

determinada distância do alto-falante, considera-se o campo acústico composto por 

ondas planas e a superposição das ondas incidentes e refletida compõe uma onda 

estacionária. (BRANDÃO, 2016, p.128) 

Brandão (2016, p.128) complementa que existem duas formas de medição com 

tubo de impedância, a primeira, descrita acima, e a segunda é por meio de uso de um 

ruído de banda larga para excitar o campo acústico. 

 

2.1.8 Filtros de ponderação 

 

O ouvido humano não é sensível a todas as frequências, para isso, circuitos 

eletrônicos de sensibilidade variável com a frequência são padronizadas e classificadas 

por A, B, C e D, para modelar o comportamento do ouvido humano. O filtro A 

aproxima-se das curvas de igual sensibilidade auditiva por apresentar baixos NPSs 

(níveis de pressão sonora). (GERGES, 2000, p. 53). 

Bistafa (2011, p. 91) explica que os filtros ponderadores – também conhecidos 

unicamente como ponderadores – são utilizados para transformar o espectro sonoro 

conforme a resposta do sistema auditivo às diferentes frequências contidas no som. O 

filtro ponderador A assemelha a resposta do sistema auditivo para sons que possuem 

níveis sonoros considerados como “moderados”, que acontecem no cotidiano.  
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Figura 09 – Função de transferência dos filtros ponderadores A, B, C e D. 

 
Fonte: Bistafa (2011, p. 91). 

 

O filtro é frequentemente recomendado para medições de ruído por apresentar o 

resultado como um número único, fornecer valores que são correlacionados com a perda 

de audição por ruído, além de ser recomendado para a maioria das normas e legislações 

relacionadas ao ruído. (BISTAFA, 2011, p. 92). 

 

2.1.9 Ruído urbano 

 

O ruído urbano faz parte do cotidiano das cidades e vem comprometendo a 

qualidade de vida dos habitantes, sendo visto como um problema que abrange 

atualmente a sociedade. Os níveis de ruído existentes nas cidades possuem ligação com 

o trânsito, a atividade construtiva e comercial, entre outros. Paixão (2012, p. 139) 

defende que “os altos níveis de pressão sonora nos centros urbanos são uma realidade. 

Independente do seu tamanho, as cidades – grandes ou pequenas – obrigam os seus 

habitantes a uma convivência diária com inúmeras fontes sonoras.”. Confirmado por 

Moraes e Negrão (2009, p.2) “nos grandes centros urbanos ainda há uma escassez de 

conhecimento sobre os ruídos ambientais especificamente no que se refere à 

diferenciação das fontes de ruído.” 

É empregada nas edificações, uma série de novos materiais, muitos deles leves e 

de baixo isolamento acústico. Juntamente com um traçado urbano que sofre expansões 
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em seu crescimento e cuja configuração espacial pode agravar os problemas acústicos. 

(SOUZA et al., 2006, p. 23). 

González (2012, p. 156, tradução nossa) reforça que na China, 71,4% das 

cidades com mais de 1 milhão de pessoas estão expostas a níveis de ruído acima de 70 

dB (A) e 67% das áreas residenciais estão acima do permitido padrão 61 % provenientes 

de fontes de ruído veiculares. Dado constatado por Freitas (2006, p. 24) onde menciona 

que “um dos maiores problemas relacionados ao ruído nas grandes cidades consiste no 

ruído de trafego”.  A autora ainda destaca que este ruído é oriundo do motor, do choque 

de peças do atrito do pneu, entre outros. Fato confirmado por Moraes et al. (2003, p.1) 

que constatou no estado do Pará, na cidade de Belém, que a comunidade local está 

exposta diariamente a elevados níveis de ruído, num período não inferior a 8 horas 

diárias, fato que, a longo prazo, pode ocasionar danos à saúde auditiva, física ou 

psíquica. Kruger (2002, p. 1031), analisou a poluição sonora na cidade de Curitiba- PR 

e, constatou que a poluição sonora aumentou devido ao acréscimo de veículos resultante 

do crescimento da cidade e de seu entorno. 

Problema este analisado também em países da América Latina. Na cidade de 

Rosário na Argentina, onde Miyara (2012, p. 23, tradução nossa) salienta que o ruído 

dos transportes tem sido, há muito tempo, uma preocupação na cidade. Medina (2012, 

p. 77, tradução nossa) cita que o problema de ruído em Guadalajara, no México, deve-se 

basicamente a alta frota de veículos, a falta de uma regulação e vigilância do ruído, a 

escassez de espaços abertos, entre outros.  

Silva (1997, p. 4) comenta que “é sempre necessário que se forme uma 

consciência sanitária, despertada para o assunto, de maneira que não somente o 

indivíduo atente para o problema, mas, principalmente, que a coletividade o encare com 

maior seriedade”. O ruído urbano, além de causar desconforto aos habitantes, prejudica 

muito a qualidade de vida, podendo aparecer em formas de doenças relacionadas ao 

aparelho auditivo, em diversos órgãos do corpo e até mesmo atividades físicas e 

mentais. 

Paixão (2012, p. 151) considera importante que “os níveis devam ser mapeados 

e as pessoas estejam conscientes quanto a sua participação em todo o processo, desde a 

geração até o controle do ruído.” 
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2.2 TELHADO 

 

Desde a era pré-histórica, os seres humanos sentiram necessidade de se proteger 

das intempéries, de animais e outros perigos que os rondavam. Para isso, como destaca 

Montenegro (1984, p. 60), “o homem usou como abrigos provisórios, galhos de árvores 

com folhas, grandes folhas, palha, ou seja, o material disponível na região e assim 

aprendeu a fazer abrigos com gelo, couro, canições com barro, pedras soltas, entre 

outros. ”  

Devido à fartura de pedras em algumas localidades, essa foi a matéria prima 

primitiva para a construção de cercas e paredes e, mais tarde, como cobertura, conforme 

ilustra a Figura 10.  

 

Figura 10 – Primeiras representações de cobertura. 

 

 
Fonte: Montenegro (1984, p. 61). 

 

O uso do plano inclinado formado por pequenas placas de pedras, ou então por 

barro cozido, apoiadas sob uma estrutura de madeira, começou a aparecer na idade 

média. (MONTENEGRO, 1984, p. 66). A alteração das pedras por placas finas e mais 

leves veio com o aprimoramento das técnicas construtivas ao longo dos anos.  

 

2.2.1 Definição 

 

Telhado é definido por CHARON et al. e Moliterno (1979, p. 247; 1997, p. 1) 

como o conjunto de diferentes materiais vedados, apoiados numa estrutura, que protege 

a construção de diversas intempéries, como a chuva, o vento, a neve e o sol. Os autores 

ainda mencionam que a cobertura deve atender diversas condições, como a 
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impermeabilidade à chuva, resistência contra o vento, isolamento térmico, resistência 

mecânica, entre outros, conforme Figura 11.  

Sua finalidade é, também, proteger a entrada de poeiras e sons provindos do 

exterior do ambiente. Como função secundária, Melo (2011, p.6) cita que com menor 

importância, o telhado colabora para o aspecto estético e térmico da edificação, além de 

proporcionar grande variabilidade de formas e inclinações, contribuindo para a 

aparência e estilo da construção. 

 

Figura 11 – Qualidade e condições de um telhado. 

 

 

Fonte: Compilado pela Autora, baseado em CHARON et al. (1979, p. 247). 
 

Logsdon (2002, p.1) afirma que o nome cobertura é adotado para designar o 

local destinado a ser abrigo de intempéries. Logo, a cobertura é um conjunto composto 

por: telhas; trama ou armação, que é a estrutura designada a dar apoio às telhas; pela 

estrutura principal, que vem a ser de estrutura maciça, treliçada ou lamelar; e pela 

estrutura secundária, que mantém a estabilidade do conjunto. 

Moliterno (1997, p. 1) complementa que a nomenclatura armação, corresponde 

ao grupamento de elementos estruturais para sustentação da cobertura, como ripas, 

caibros, terças, tesouras e contraventamentos. 

Quanto às nomenclaturas “telhado” e “cobertura”, Melo (2011, p.7) explica que 

ambos os termos se difundiram popularmente e atualmente, os autores empregam a 

terminologia telhado, para indicar cobertura e vice-versa. 
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2.2.2 Estrutura de telhados 

 

A terminologia das peças que constituem as partes de um telhado é diversificada 

nas diferentes regiões do Brasil. Este fato vem, possivelmente, da herança dos primeiros 

carpinteiros vindos de Portugal e outros países da Europa Central. (MOLITERNO, 

1997, p.2). 

As peças de madeira que estruturam a criação de um telhado são normalizadas a 

partir da Norma NBR 14807:2002 – Peças de madeira serrada – Dimensões 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2002, p. 2). Os cálculos 

das peças metálicas são feitos de acordo com o requerimento das cargas de cada projeto.  

A estrutura de um telhado pode ser definida, de acordo com Melo (2011, p. 19), 

Moliterno (1997, p.2) e Bellei (1998, p. 139, 145, 151) com as seguintes partes: 

 

• Beiral – também é conhecido como testeira, tabeira ou aba.  

• Caibros – Peças de madeira apoiadas sobre as terças para sustentação das 

ripas. Geralmente possui seção de 5,0 cm x 6,0 cm ou 6,0 cm x 6,0 cm. 

• Contraventamento – São barras colocadas nas estruturas com a finalidade 

de garantir a estabilidade do conjunto durante sua vida útil e durante a 

fase de montagem, e para dar ao edifício uma rigidez espacial. É 

necessário diferenciar os contraventamentos horizontais que se 

encontram no plano das terças ou das cordas das tesouras ou vigas do 

pórtico, com os verticais, que se encontram entre pilares. 

• Cumeeira –. É formada pelas duas terças localizadas no topo do pórtico, 

interligadas por meio de alguma armação. É a parte mais alta do telhado. 

• Ripas – São peças pequenas pregadas sobre os caibros, para sustentação 

das telhas. Geralmente possui seção de 1,5 cm x 5,0 cm ou 1,0 cm x 5,0 

cm. 

• Terça – São as vigas colocadas na cobertura, apoiadas sobre as tesouras 

ou sobre paredes, para sustentação dos caibros. Terças podem ser 

nominadas como vigas que recebem o carregamento dos caibros e o 

descarrega nas estruturas principais do telhado. Geralmente possui seção 

de 6,0 cm x 12,0 cm ou de 6,0 cm x 16,0 cm. O espaçamento entre as 

terças depende do tipo de telha utilizada e da resistência dos caibros.  
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• Trama – é uma armação constituída de diferentes peças, posicionadas em 

direções perpendiculares para assentamento e acomodação das telhas. O 

conjunto é formado por ripas, caibros e terças, e servem como base para 

o material da cobertura. 

• Tesoura – É um sistema constituído de várias peças e constitui 

propriamente o esqueleto da estrutura. Possui formato triangular e se 

apoia direta ou indiretamente sobre as paredes do edifício e é instalada de 

distância em distância, dependendo do tipo de telhado a ser usado. 

A estrutura de um telhado pode ser de madeira ou estrutura metálica. O uso da 

estrutura metálica possui vantagens do engradamento metálico e na agilidade da 

construção. Além de serem mais duráveis, os tubos e perfis de aço suportam maiores 

cargas estruturais. A Figura 12 mostra um telhado com estrutura metálica. 

 

Figura 12 – Estrutura metálica. 

 
Fonte: Compilado pela Autora, baseado em Gravia (20--). 

 

O uso do engradamento convencional de madeira exige maior quantidade de 

peças em comparação com o engradamento metálico, observado na Figura 13. Com 

isso, aumenta o custo com madeiramento, mão de obra e demora na montagem. 
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Figura 13 – Estrutura de madeira. 

 
Fonte: Compilado pela Autora, baseado em Gravia (20--). 

 

2.3 TELHAS SANDUÍCHE OU COMPOSTAS 

 

As telhas metálicas compostas, conhecidas como telhas sanduíche ou 

termoacústicas, são materiais que têm a função de cobertura e fechamento de locais, 

além de reduzir a passagem de calor e ruído para o espaço interno. São formadas por 

materiais isolantes térmico e acústico colocados entre duas chapas de aço ou alumínio. 

Utilizam diferentes materiais, como o poliuretano, o poliestireno, a lã de vidro e a lã de 

rocha. Desta formação vem o nome popular “sanduiche”. 

A Norma ABNT 16373:2015 descreve os painéis termoacústicos como 

“conjunto formado por uma ou mais telhas metálicas, com camada de materiais 

termoisolantes e/ou acústicos, produzidas na unidade fabril ou montadas na obra”. 

Materiais termoisolantes e/ou acústicos, de acordo com a Norma, são os “materiais com 

características definidas de resistência térmica, de barreira acústica, de absorção 

acústica e de reação ao fogo”, sendo que os principais são a lã de rocha, lã de pet, 

polisocianurato (PIR), poliuretano (PUR), poliestireno expandido (EPS) e poliestireno 

extrudado (XPS). 

A Associação Brasileira da Construção Metálica (ABCEM) (2009, p. 26) 

explicita que as telhas metálicas podem ser disponibilizadas com isolamento 

termoacústico, ocasionando redução do ruído externo e alto isolamento térmico para as 

coberturas e fechamentos.  

Silva (2011, p. 74) descreve que a estrutura de cobertura com telhas 

termoacústicas é formada por duas chapas metálicas que são preenchidas com um 



47 
 

isolante térmico, que pode ser em material rígido ou flexível. As telhas podem possuir o 

formato ondulado ou trapezoidal e são fabricadas em aluzinco. 

Faria (2009, p. 5) destaca que um painel sanduiche pode ser tão ou mais 

resistente que os materiais sólidos isolados, porém com a vantagem de possuir 

consideravelmente menor peso. O autor ainda menciona que a tendência de empregar 

materiais resistentes e leves na indústria aeronáutica e de transportes inspirou o emprego 

deste tipo de materiais na indústria da construção, induzindo a que se procurem 

soluções estruturais mais leves, com rápida execução e mais econômicas. 

As telhas metálicas termoacústicas se distinguem de acordo com o tipo de 

isolante utilizado, como o poliestireno ou a lã de vidro, assim como as espessuras desse 

material, que geram diferentes classes de conforto, seja térmico ou acústico, e a própria 

chapa metálica usada no sistema, como as de aço ou de alumínio. (PINI, 2009). 

Os formatos de telhas vendidos no mercado apresentam perfil ondulado ou 

trapezoidal, onde são recomendados para coberturas com formato de arco ou que 

demande sobrecargas concentradas. 

 

2.3.1 Processo de fabricação das telhas 

 

As telhas trapezoidais e onduladas são fabricadas em bobinas de aço 

anteriormente zincadas, em um processo continuo de equipamentos de rolos de 

perfilação. Esse processo de fabricação, de acordo com a explicação da ABCEM (2009, 

,13), consiste no fato de que durante este processo de fabricação, a bobina de aço é 

desenrolada em uma velocidade de, no máximo, 60 metros por minuto e, em seguida, 

ela é perfilada e cortada no comprimento desejado. Com o processo conhecido como 

“rolo formação”, o perfil trapezoidal ou ondulado de aço é adquirido em etapas, em 

virtude de sua passagem nos pares de cilindros que estão dispostos de forma sequencial, 

que abrange desde a chapa plana até o perfil pronto. Normalmente, o processo de 

perfilação inicia na parte central do perfil trapezoidal ou ondulado, com a finalidade de 

que as partes laterais da chapa, que ainda estão planas, consigam se movimentar em 

direção ao centro, uma vez que há redução de largura no processo. (Figura 14). 
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Figura 14– Processo de perfilação de telha em fábrica. 

 
Fonte: Autora, 2016 

 

Alternativa possível no mercado da construção civil para telhas metálicas, é a 

utilização de perfilação in loco, onde uma perfiladeira portátil auxilia no trabalho feito 

no canteiro de obras. Essa forma de construção não possui o transporte de telhas, 

tornando possível, a produção de grandes comprimentos, permitindo a montagem de 

uma única peça do ponto mais alto do telhado, denominado cumeeira, até o ponto mais 

baixo, denominado beiral, sem a necessidade de emendar ou sobrepor peças (ABCEM, 

2009, p. 24). A vantagem do uso desse processo, é de conseguir uma cobertura na 

construção, onde não há parafusos aparentes ou perfurações, com uma boa vedação, 

sendo ideal para o uso em coberturas com pouca inclinação. Além disso, oferece 

diferente forma estética aos profissionais projetistas. 

Finalizado o processo de perfilação, o próximo passo é o acabamento do 

material, correspondente à fase de acabamento. Essa fase pode ser a pré-pintura ou pós-

pintura (ABCEM, 2009, p. 9). 

Na etapa da Pré-Pintura, as telhas são produzidas, a partir de bobinas de aço pré-

pintadas, que ainda na indústria, são sujeitadas a um sistema continuo de pintura 

multicamadas, conhecido como coil-coating. O produto pintado por essa técnica passa 

por vários estágios, que inclui o pré tratamento, a limpeza total da superfície, até o 

emprego controlado de primers, tintas e filmes de proteção. Por conseguinte, o aço pode 

ser moldado, recortado e transformado em telhas que têm a possibilidade de ter as duas 

superfícies pintadas da mesma cor, ou diferentes cores. (PINI, 2011). 
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No processo de Pós-Pintura, as telhas ganham cor ou proteção, a partir de um 

processo eletrostático de tinta poliéster, epóxi ou hibrida, em pó de grande resistência. O 

sistema é composto inicialmente pela limpeza da peça, sucessiva a fase de pré-

tratamento, onde é empregada uma fosfatização que garante uma adequada ancoragem 

de tinta sobre o substrato metálico, além de aumentar o tempo de duração da telha 

contra a corrosão. Após é feita a pintura em uma cabine de pintura eletrostática. Na 

próxima etapa, a telha é enviada para a estufa de secagem para cura (polimerização), 

com o propósito de garantir a total desidratação das telhas, evitando as microfissuras 

ocasionadas pela “fuga” da água na pintura durante a polimerização. (ANDRADE, 

2016, p. 52).  

 Nota-se que os fabricantes preferem as telhas pré-pintadas, pelo fato de serem 

mais rentáveis, uma vez que necessitam de menos espaço e mão de obra em sua 

fabricação. Esse fato é o motivo de ser o modelo de acabamento mais utilizado quando 

se precisa de algum modo de pintura. (ANDRADE, 2016, p. 52).  

Em se tratando de telhas termoacústicas, depois desse processo de perfilação e 

pintura, quando requerido, a telha já está apta a ser distribuída, ou ganhar adição de 

camadas para aumento do desempenho térmico e acústico. Estas camadas podem ser, de 

acordo com a Norma NBR 16373:2015 – Telhas e painéis termo acústico – requisitos de 

desempenho, de diferentes materiais, como o poliestileno (EPS), poliuretano (PU), 

polisocianurato (PIR) ou lã mineral (lã de rocha ou lã de vidro). Algumas empresas 

anunciam estes elementos como “isolante de ruído externos”, instituindo nomenclatura, 

popularmente conhecido como “telha termoacústica”. 

 

2.3.2 Tipo de Perfil 

 

Segundo a ABCEM (2009, p. 18), as tipologias de telhas existentes no mercado, 

são regidas por Norma ABNT, mais especificamente, a NBR 14513:2008 - Telhas de 

aço revestido de seção ondulada – Requisitos, para seções onduladas e a Norma NBR 

14514:2008 - Telhas de aço revestido de seção trapezoidal – Requisitos, para seções 

trapezoidais.  

As telhas possuem nomenclaturas e características para determinar as diferentes 

partes que constituem o material. As telhas trapezoidais possuem maior número de 

nomenclaturas, devido aos seus diferentes modelos disponíveis no mercado, já as telhas 
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onduladas possuem menor quantidade de nomenclaturas, conforme especificadas abaixo 

no Quadro 03. 

 

Quadro 03 – Características dos elementos das telhas trapezoidais e onduladas. 
 

 
Fonte: Compilado pela Autora, baseado em ABCEM (2009, p. 18), NBR 14513(2008, p. 5) e NBR 14514 

(2008, p.5). 

 

Telhas onduladas, de acordo com a ABCEM (2009, p.18), são telhas cuja seção 

transversal é equivalente a uma sequência de ondas senoidais e é conhecida por não 

haver trecho plano. As telhas onduladas possuem sua forma característica e distinguem-

se das telhas trapezoidais por sua baixa altura, visto que a NBR 14513:2008- Telhas de 

aço revestido de seção ondulada – Requisitos, determina que a telha deve possuir 18 

mm de altura. (Figura 15). 
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Figura 15 – Termos da seção ondulada segundo NBR 14513:2008. 

 
Fonte: Adaptado pela Autora, baseado em RJtelhas, [20--] 

 

Telhas trapezoidais, conforme a ABCEM (2009, p. 18), são telhas cuja seção é 

composta por uma sequência de trapézios. Esse material possui ampla diversidade de 

tipologias e devido à altura do trapézio, é possível conseguir uma melhor performance 

de qualidade. (Figura 16).  

 

Figura 16 – Termos da seção trapezoidal segundo NBR 14514:2008 - Telhas de aço 

revestido de seção trapezoidal - Requisitos. 

 

 
Fonte: Adaptado pela Autora, baseado em RJtelhas, [20--]. 

 

2.3.3 Matéria prima das telhas termoacústicas 

 

A Norma NBR 16373:2015 – Telhas e painéis termo acústico – requisitos de 

desempenho, descreve que os principais materiais isolantes são o poliestileno (EPS), 
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poliuretano (PUR), polisocianurato (PIR) e lã mineral (lã de rocha ou lã de vidro), lã de 

pet, poliestireno extrudado (XPS). As telhas testadas para a realização desse trabalho 

possuíam o poliestileno (EPS), como isolante termoacústico.  

 

2.3.4 Poliestileno (EPS) 

 

A Norma DIN ISO– 1043:1978 relata que EPS é a sigla internacional do 

Poliestireno Expandido, conforme descreve a Associação Brasileira do Poliestileno 

Expandido (ABRAPEX). No Brasil, o material é conhecido com o nome popular 

"Isopor", marca registrada pela empresa Knauf Isopor Ltda. (ABRAPEX, [20--]). 

O produto surgiu em 1949, enquanto trabalhavam nos laboratórios da Basf, Fritz 

Stastny e Karl Buchholz descobriram, na Alemanha, o EPS. O material é um plástico 

celular rígido, processo do resultado da polimerização do estireno em água, visto na 

Figura 17. 

 

Figura 17 – Flocos de EPS antes do processo de expansão. 

 
Fonte: EPSBrasil, 2016. 

 

Para expandir o EPS utiliza-se pentano, um hidrocarbureto que se danifica 

rapidamente através da reação fotoquímica gerada pelos raios solares, sem prejudicar o 

meio ambiente. O produto final é composto de pérolas de até 3 milímetros de diâmetro 

que se destinam à expansão, ilustrado na Figura 18. (ABRAPEX, [20--]). 
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Figura 18 – EPS após processo de expansão. 

 
Fonte: Central do EPS, 2016. 

 

Durante o procedimento de transformação essas pérolas são sujeitas à expansão 

em até 50 vezes o seu tamanho original através de vapor, fundindo-se e moldando-se em 

formas variadas. Depois de expandidas as pérolas apresentam até 98% de ar e apenas 

2% de poliestireno. Em 1m³ de EPS expandido, por exemplo, existem de 3 a 6 bilhões 

de células fechadas e cheias de ar (ABRAPEX, [20--]). 

O material pode ser produzido em duas categorias: Classe P, não retardante à 

chama, e Classe F, retardante à chama. Há ainda 3 grupos de massa específica aparente: 

I - de 13 a 16 kg/m3, II - de 16 a 20 kg/m3, III - de 20 a 25 kg/m3 (ASSUMPÇÃO, p. 

2). As características do EPS estão indicadas no Quadro 04. 

 

Quadro 04 - Características exigíveis para o EPS segundo a NBR 11752: 2016. 

 

 

Propriedades 

Mét. 

De 

Ensaio 

 

Unidade 

 

Classe P 

 

Classe F 

Tipo de 

Material 

  I II III I II III 

Massa 

específica 

aparente 

NBR 

11949 

Khm³ 13-16 16-20 20-25 13-

16 

16-

20 

20-

25 

Resistência à NBR K Pa ≥60 ≥70 ≥100 ≥60 ≥70 ≥100 
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compressão 

com 10% de 

deformação 

8082 

Resistência à 

flexão 

ASTM 

C-203 

K Pa ≥150 ≥190 ≥240 ≥150 ≥190 ≥240 

Absorção de 

água  

Imersão em 

água 

NBR 

7973 

g/cm²x 

100 

≤1 ≤1 ≤1 ≤1 ≤1 ≤1 

Permeabilidade 

ao vapor 

d’água 

NBR 

8081 

Ng/Pa. 

s.m 

≤7 ≤5 ≤5 ≤7 ≤5 ≤5 

Coeficiente de 

condutiv. 

Térmica a 23º 

NBR 

12904 

X/(m.k) 0,042 0,039 0,037 0,042 0,039 0,037 

Flamabilidade NBR 

1948 

 Material não retardante 

à chama 

Material retardante à 

chama 

 

Fonte: Compilado pela Autora, baseado em ABRAPEX (20--). 

 

Ainda de acordo com a ABRAPEX, os produtos finais de EPS são inodoros, não 

contaminam o solo, água e ar, são 100% reaproveitáveis e recicláveis e podem voltar à 

condição de matéria-prima. Sendo um material isolante, ele auxilia na construção civil 

dos países mais evoluídos de forma a auxiliar no consumo de energia. 

No ano de 2000, a produção mundial de EPS foi de aproximadamente 2,95 milhões de 

toneladas, conforme demonstrado na Figura 19. 
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Figura 19 – Gráfico mostrando a produção mundial de EPS no ano de 2000. 

 

 
Fonte: ABRAPEX, Jan. 2016. 

 

O produto do EPS possui diversas utilidades, que vai desde embalagens 

industriais, na agricultura e produtos de consumo como caixas térmicas e pranchas. 

Porém seu consumo é mais difundido na construção civil onde nos últimos 35 anos tem 

sido amplamente utilizado não apenas pelas suas propriedades isolantes, mas pelo baixo 

custo, leveza, facilidade de manuseio e resistência.  

 

2.3.5 Aluzinco ou Galvalume 

 

Para o revestimento do material utilizado na fabricação telhas termoacústicas, 

hoje no mercado, existem diversas possibilidades que precisam ser especificadas de 

acordo com a utilização escolhida para o equipamento, como a sua durabilidade, local 

onde for empregada e estética. 

Durante a ampliação e modernização do mercado brasileiro, foi oferecido maior 

importância à instalação de linhas de zincagem, pelo fato do processo constante através 

de imersão apresentar maior eficiência e economia.  

O galvalume é uma liga para revestimento composta de alumínio, zinco e silício, 

excelente contra corrosão, que apresenta uma vida útil até 4 vezes maior que o aço 

galvanizado. 

Com seu alto percentual de reflexão de calor e luz que apresentam, as telhas de 

galvalume proporcionam uma blindagem satisfatória contra as altas temperaturas, 

criando ambientes mais confortáveis.  
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Dos processos conhecidos, o uso do galvalume proporciona uma refletividade 

térmica com maior eficiência, proporcionando considerável redução de custos. 

Revestindo com galvalume, a temperatura interior é mais branda. Dos processos 

utilizados, os mais conhecidos são descritos no Quadro 05: 

 

Quadro 05 - Características dos principais tipos de aço para fabricação de telhas. 

Perfil de Aço Característica do material 

Aço Galvanizado - 

Zincado por imersão a 

quente 

Têm ampla resistência à corrosão atmosférica e pode 

satisfazer a obras mais econômicas. Pode oferecer 

revestimento com zinco (Zn) puro ou com liga zinco-

ferro (Zn-Fe). 

Aços inoxidáveis O aço inoxidável oferece grande durabilidade, facilidade 

de manutenção e resiste a ambientes extremamente 

agressivos. Possui alta qualidade estética. 

Aluzinco ou Galvalume O galvalume é constituído por uma liga de revestimento 

com alumínio, zinco e silício, que são materiais com 

ótimo desempenho contra corrosão, e aumenta a 

durabilidade do aço galvanizado em até quatro vezes. 

As telhas deste material, obedecem a NBR 7013:2013 - 

Chapas e bobinas de aço revestidas pelo processo 

contínuo de imersão a quente - Requisitos gerais. 

Possuem alta refletividade térmica, gerando conforto 

térmico, devido à alta reflexão do calor e luz. 

Pré-pintados Antes de ser moldadas em telhas, as bobinas recebem 

um primer epóxi, um revestimento interno responsável 

pela aderência da tinta e proteção contra corrosão. Após 

receber uma camada de acabamento interno conhecido 

como Backer, o qual é seguido pelo acabamento externo 

(topcoat), que especifica cor nas peças. A pré-pintura 

oferece maior durabilidade em relação a pós pintura, 

pela sua durabilidade, facilidade de manutenção e 

vantagens estéticas. 

 

Fonte: Compilado pela Autora, baseado em ABCEM (2009, p. 9) e Telha Sul (2010, p. 2, 3,4). 
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2.3.6 Materiais utilizados nos ensaios 

 

Para a realização dos ensaios propostos no presente trabalho, foram utilizados 

quatro tipos de materiais: Telha + EPS + chapa lisa frisada; Telha + EPS face plana; 

somente a Telha; e apenas o EPS (poliestireno expandido). Para melhor compreensão 

dos resultados, os subitens 2.3.7, 2.3.8 e, 2.3.9 descrevem os itens estudados, exceto o 

EPS, anteriormente mencionado no subitem 2.3.4. 

 

2.3.7 Telha + EPS + chapa lisa frisada 

 

O material é fabricado com telha de aluzinco à base de EPS (poliestireno 

expandido), com forração em chapa lisa frisada, conforme ilustrado na Figura 20. 

Possui forte aderência com as chapas de aço. Uma característica dessa telha, é que não 

absorve umidade e não possui degradação com o passar do tempo.  

 

Figura 20 – Vista da Telha trapezoidal com preenchimento em poliestileno 

(EPS) e acabamento em chapa lisa frisada. 

 

 
Fonte: Isoeste, 2016. 

 

Alguns benefícios da escolha desta cobertura são: a elevada velocidade de 

montagem, menor carga com superior resistência as intempéries, reprime a proliferação 

de fungos e bactérias, além de não propagar chamas. (TELHA SUL, 2010, p. 11). 
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Figura 21 – Telha trapezoidal com preenchimento em poliestileno (EPS) e 

acabamento em chapa lisa frisada. 

 

 

 

Fonte: Regional coberturas, 2014. 
 

 

 

Figura 22 – Detalhe do preenchimento da telha trapezoidal + EPS + chapa lisa 

frisada. 

 

 
Fonte: Ananda, [20--]. 

 
2.3.8 Telha + EPS face plana 

 

Essa telha é constituída de uma folha de aluzinco e EPS com face plana 

(poliestireno expandido), como pode ser observado na Figura 23. É caracterizado por 
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possuir forte aderência com as chapas de aço, não absorver umidade e não degradar com 

o passar do tempo.  

 

Figura 23 – Esquema de montagem da telha com EPS.

 

Fonte: Zeit Gluck, 2012. 
 

Quanto à utilização dessas telhas, é recomendado seu emprego em coberturas em 

que se necessita de resistência a sobrecargas. Seu uso também é empregado em larga 

escala, para fins de fechamentos laterais. 

 

 

Figura 24 –Vista do acabamento da telha trapezoidal com EPS. 

 

 

Fonte: Brastelha, [20--]. 

 

2.3.9 Telha trapezoidal 

 

As telhas trapezoidais possuem resistência superior de cargas, devido a sua 

forma prismática. Sua principal diferença em relação às telhas onduladas, é que as 

telhas trapezoidais permitem vencer grandes vãos de coberturas planas. 
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Figura 25 –Vista da seção trapezoidal da telha. 

 

 

Fonte: Brastelha, [20--]. 

 

Esse modelo de telhas é empregado em coberturas convencionais planas ou em 

arcos com pouco caimento. Seu custo de mercado é baixo, porém não contribuem para o 

isolamento térmico e acústico nas construções. (PINI, 2009). 

 

2.3.10 Aplicações da telha sanduíche 

 

As telhas termoacústicas possuem diversas aplicabilidades na construção civil, 

sendo utilizadas no fechamento lateral e em coberturas. Para variar os fechamentos 

tradicionais com paredes de alvenaria, a indústria tem utilizado painéis metálicos que 

possuem baixo custo, diminuição do peso da estrutura e rapidez na produção. Os painéis 

são produzidos com telhas, a partir de molde de bobinas de aço galvanizado nas 

indústrias.  

No Brasil, devido à pouca divulgação da utilização desse material e das 

estruturas metálicas, além da tradição de construção com alvenaria, os materiais não são 

empregados em projetos residenciais e comerciais, e seu uso fica restrito aos galpões e 

ginásios, como ilustrado na Figura 26. 
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Figura 26 – Telha metálica utilizada em fechamento lateral. 

 
Fonte: Autora, 2016. 

 

O material é amplamente utilizado no exterior como alternativa de vedação com 

painéis de largura padrão e montadas com parafusamento, para vedação de edifícios de 

alto padrão e em altura e seus modelos mais populares são o painel de aço e alumínio. 

Algumas vantagens de utilizar painéis termoacusticos para fechamentos além de 

possuir maior controle e menor desperdício de materiais, facilita as instalações 

embutidas, diminuindo a quantidade de entulho. Não necessita revestimento como 

chapisco, reboco e emboço, diminuindo o tempo de execução.  

 

Figura 27 – Telha metálica utilizada em cobertura e fechamento lateral. 

 

 
Fonte: Autora, 2016. 
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O comércio possui diversos materiais que prometem redução sonora entre os 

ambientes com o uso de forros e painéis para fechamento lateral. 

A empresa Ananda apresenta uma telha perfurada, vista na Figura 28, que 

diminui a reverberação acústica, pela utilização da lã de rocha. O material pode ser 

empregado como revestimento de design ou como peça decorativa. (ANANDA, 2016).  

 

Figura 28 – Telha perfurada da empresa Ananda. 

 

 
Fonte: Ananda, 2016. 

 

A fábrica de telhas Pizzinatto também produz telhas perfuradas e seu modelo 

constitui-se em uma telha superior com preenchimento termoacústico em lã de rocha e 

telha perfurada na parte inferior, ilustrado na Figura 29. Esse material é ofertado como 

solução para absorção sonora no ambiente interno. 

 

Figura 29 – Telha perfurada da empresa Pizzinatto. 

 

 
Fonte: Pizzinatto, 2016. 
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2.4 NORMAS TECNICAS PERTINENTES 

 

Neste capítulo, são abordadas as normas empregadas para realização dos ensaios 

e classificação dos resultados de absorção e perda de transmissão sonora. 

 

2.4.1. NBR 16373:2015 Telhas e painéis termoacústico - Requisitos de desempenho 

 

A Norma NBR 16373:015 - Telhas e painéis termoacústico - Requisitos de 

desempenho, entrou em vigor no ano de 2015 e determina os requisitos de classificação 

de desempenho para específicação, encomenda, fabricação e fornecimento de telhas 

metálicas, a partir de aço galvanizado, galvalume, alumínio e aço inoxídavel de seção 

ondulada ou trapezoidal, zipada ou paínéis metálicos com camada de material isolante 

com características térmicas, acústicas e de flamabilidade.  

No item 5.1 da normativa, é tratado sobre os requisitos de desempenho para 

telhas e painéis termoacústicos, onde é abordado, entre outros, o desempenho ao 

isolamento acústico e o desempenho à absorção acústica, objeto de estudo deste 

trabalho. Nestes subitens, estão apresentadas as tabelas com os valores de cada 

desempenho. O subitem 5.1.3 comenta sobre o desempenho em relação a absorção 

acústica, e apresenta índices de absorção sonora (NRC). A Norma referência a ASTM 

C423 para a determinação do índice NRC, e classificação quanto a absorção acústica, 

ilustrado no Quadro 06. 

 

Quadro 06 – Classificação quanto a absorção acústica. 

Absorção acústica (NRC)  

% 

Escala Intervalo 

5 90 

4 70 - 85 

3 50 - 65 

2 30 - 45 

1 Até 25 

 

Fonte: NBR 16373 (2015). 
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O isolamento sonoro é mencionado no subitem 5.1.2, no qual apresenta o 

desempenho acústico com as porcentagens de escala de classificação. A grandeza 

utilizada é o decibel (dB) e apresenta referência a ISO 10140-2 através dos ensaios de 

desempenho de isolamento acústico em telhas e painéis termoacusticos. O Quadro 07 

apresenta os valores apresentados na Norma. 

 

Quadro 07 – Classificação quanto ao isolamento acústico. 

Isolamento acústico (Rw)  

dBa 

Escala Intervalo 

6 ≥ 41 

5 40 a 36 

4 35 a 31 

3 30 a 26 

2 25 a 21 

1 < 20 

 

Fonte: NBR 16373 (2015). 

 

2.4.2 NBR 15575:2013 Edificações habitacionais – Desempenho 

 

No ano de 2013 entrou em vigor a Norma Brasileira 15.575:2013 – Edificações 

Habitacionais – Desempenho. Ela é um conjunto de seis partes que visam 

especificamente de exigências que devem ser observadas na construção das edificações, 

para atender à exigência dos usuários, estabelecendo requisitos, critérios e métodos de 

avaliação para cada sistema que estrutura uma edificação, por meio de seis partições, 

abrangendo: Quanto a área de conforto acústico, objeto de estudo deste trabalho, as 

partes da Norma referem-se: 

 

Parte 1 - Requisitos gerais: Aborda os requisitos gerais referentes ao 

desempenho de edificações. No item 12, que é relativo ao desempenho acústico, faz 

referência a outras partes da Norma, para situações de avaliação de isolação de vedações 

externas, isolação de pisos e paredes externas e avaliação de ruídos de impacto. 
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Parte 2 - Sistemas estruturais: A parte 2 da Norma faz menção a parte 1.  

Parte 3 - Sistemas de piso: Demonstra os requisitos e critérios para a verificação 

do isolamento acústico do sistema de piso dentre unidades autônomas. São considerados 

o isolamento de ruído de impacto no sistema de piso e o isolamento de ruído aéreo. 

Parte 4 - Sistemas de vedações verticais internas e externas: Aponta requisitos e 

critérios para a constatação do isolamento acústico entre o meio externo e o interno, 

entre unidades autônomas e entre dependências de uma unidade e áreas comuns. 

Parte 5 - Sistemas de coberturas: É a parte da norma que mais se relaciona com 

este trabalho, pois apresenta os requisitos e critérios para a verificação do isolamento 

acústico entre o meio externo e o interno de coberturas. São considerados o isolamento 

de sons aéreos do conjunto fachada/cobertura de edificações e o nível de ruído de 

impacto no piso para as coberturas acessíveis de uso coletivo. 

Parte 6 - Sistemas hidrossanitários: Estabelece procedimentos de medição dos 

ruídos gerados por meio de equipamentos prediais. Apresenta o processo de medição do 

desempenho acústico, e valores de níveis de desempenho. 

 

2.4.3 ISO 10140:2010 Acoustics - Laboratory measurement of sound insulation of 
building elements 

 

A Norma ISO 10140:2010, foi elaborada para avaliação, em laboratório, de 

isolamento sonoro de elementos teste. A normativa consiste em cinco partes: 

 

Parte 1 -  Regras de aplicações para produtos específicos. 

Parte 2 – Medição do isolamento sonoro. 

Parte 3 – Medição do isolamento de impacto. 

Parte 4 – Procedimentos e requisitos de medição. 

Parte 5 – Requisitos para instalação e equipamentos. 

Para a realização deste trabalho, foram utilizadas as partes 2, 4 e 5 da Norma 

ISO 10140:2010. 

 

Parte 2 - Medição do isolamento sonoro. 

 

A parte 2 diz respeito a medição do isolamento sonoro e caracteriza em 

laboratório, o método de medição do isolamento sonoro em diferentes componentes de 
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edificações, como paredes, janelas e portas. Os resultados alcançados podem vir a ser 

empregado para fins de comparação das propriedades de isolamento sonoro de distintos 

elementos.  

De acordo com a Norma, recomenda-se que deve ser gerado um campo sonoro 

difuso com uma fonte omnidirecional, na sala de emissão da sala reverberante em, pelo 

menos, duas posições de fonte. Os valores resultantes do índice de redução sonora R, 

precisam acordar com a Norma ISO 717-1:2013. As medições devem ser realizadas em 

faixas de frequências de 100 a 5000 Hz, em bandas de 1/3 de oitava. 

Uma determinação da Norma, é que o laboratório a ser utilizado para os ensaios 

não possua interferências com as transmissões indiretas, de forma que não possa 

comprometer a verificação do elemento teste. Além disto, outra recomendação da 

Norma em questão, é que seja realizado um relatório com os dados da medição 

contendo o volume, a forma e o tamanho das câmaras reverberantes, a temperatura, 

umidade do ar, pressão o dia das medições, entre outros dados relevantes. 

 

Parte 4 - Procedimentos e requisitos de medição 

 

A Norma recomenda que quando utilizar mais de uma fonte sonora, deve-se 

utilizar no mínimo 5 posições de microfone em cada sala além de serem distribuídos ao 

máximo no espaço permitido de cada sala. 

Os microfones devem estar distantes 0,7m entre eles e 0,7m distante entre as 

bordas da sala. Os microfones também devem estar a 1 m do elemento teste e 1 m da 

fonte sonora. 

 

Parte 5 - Requisitos para instalação e equipamentos. 

 

Esta parte da Norma, é relativa as instalações e equipamentos utilizados durante 

os ensaios. A Norma menciona que o volume das salas de teste deve ser de pelo menos 

50 m³ e não possuir o mesmo volume e dimensões lineares. A sala com maior volume 

deverá ser a sala de emissão.  

A área do material testado deve ser entre 10 e 20 m². As amostras testadas neste 

trabalho possuíam área de 13,4 m².  

 



67 
 

2.4.4 ISO 717-1: 2013 Acoustics - Rating of sound insulation in buildings and of 
building elements-  Part 1: Airborne sound insulation 

 

A Norma diz respeito ao isolamento sonoro de ruído aéreo, especificando o 

número único que quantifica o isolamento sonoro em edificações, por meio do R, e o 

isolamento sonoro de elementos construtivos ensaiados em laboratório, por meio do Rw. 

Para a obtenção do Rw, - índice de redução sonora ponderado -a metodologia da 

Norma apresenta o método comparativo, de acordo com a ISO 10140-2:2010, ISO 140-

4:1998 e ISO 140-5:1998 e proporciona a tabela com os valores que compõe a curva de 

referência de R, para ruído aéreo, segundo o Quadro 08. 

 

Quadro 08 – Classificação quanto a absorção acústica. 

 

Frequency Reference Values (dB) 

Hz 
One-third-octave 

bands 
Octave bands 

100 

125 

160 

33 

36 

39 

36 

200 

250 

315 

42 

45 

48 

45 

400 

500 

630 

51 

52 

53 

52 

800 

1000 

1250 

54 

55 

56 

55 

1600 

2000 

2500 

56 

56 

56 

56 

3150 56  

Fonte: ISO 10140-5 (1998). 
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Os valores representados no Quadro 08, de índice de redução sonora R, servem 

para plotar as curvas de referência em bandas de 1/3 de oitava e em bandas de oitava, 

utilizadas para obtenção do índice de redução sonora ponderado Rw. 

 

2.4.5 ASTM C423 - Standard Test Method for Sound Absorption and Sound Absorption 
Coefficients by the Reverberation Room Method 

 

Esta Norma aborda procedimentos para medir a absorção de uma sala, a 

absorção de um objeto, assim como determina um critério de ensaio, para obtenção do 

coeficiente de absorção de certo material, em câmara reverberante, através da medição 

da taxa de decaimento, medido em laboratório. 

Para a realização das medições, a Norma exige que a câmara seja construída em 

concreto maciço, seja isolada para que não haja interferências sonoras ou vibrações 

estruturais da parte de fora da câmara durante as medições. Quanto ao volume do local, 

a Norma ASTM C423, cita que não deve ser menor que 125 m³, recomendando um 

volume de 200 m³, ou maior. A câmara em que foram realizados os ensaios, atende a 

todas essas especificações. 

Quanto ao experimento, a indicação da Norma é que seja retangular, com um ou 

mais pedaços e área de 6,69 m². Os vazios presentes no elemento testado devem ser 

cobertos com material não absortivo para evitar possíveis interferências nas medições. 

Devem ser evitados formatos de longas tiras estreitas e uma área inferior a 5,57m². 

O local que o material a ser testado deve ficar, segundo a Norma ASTM C423 é 

0,75 m longe das paredes ou qualquer outra superfície refletiva. O ensaio deve ser feito 

com cinco ou mais posições de microfone por fonte sonora e faixas de frequência de 

100 a 5000Hz, em bandas de 1/3 de oitava. 

 

2.4.6 ISO 3382-2:2008 - Measurement room acoustic parameters – Part 2: 
Reverberation time in ordinary rooms 

 

A Norma ISO 3382-2:2008, fala sobre a medição do tempo de reverberação em 

salas. Ela descreve como deve proceder o processo de medição, os aparelhos 

necessários, o número de posições de microfone e o método para avaliar os dados. Ela 

foi utilizada para a medição do Tempo de Reverberação (TR).  

A Norma cita duas posições de fonte sonora e cada posição de fonte com 6 

posições de microfone, totalizando 12 ensaios. A fonte sonora e o microfone utilizados 
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durante a medição devem ser omnidirecionais. Os ensaios devem ser feitos em 

frequências de 100 a 5000 Hz em bandas de 1/3 de oitava.  

A posição dos microfones deve estar distante, no mínimo, 0,7m entre eles e 1 m 

das paredes ou outras superfícies refletoras, além de evitar posições de microfone 

simétricas. Deve-se anotar durante os ensaios a temperatura e a umidade relativa do ar 

na sala. 

 

3. MATERIAIS E MÉTODOS  

 

A presente pesquisa se caracteriza como aplicada, de abordagem quantitativa, 

com objetivos exploratórios e explicativos. Foi desenvolvida a partir de procedimentos 

experimentais e está baseada em resultados obtidos em laboratório. Os procedimentos 

metodológicos empregados nesse estudo de caso buscam atender aos objetivos 

específicos apresentados. 

Este capítulo apresenta os tipos de materiais estudados e os métodos que foram 

aplicados nos experimentos, bem como descreve o local da realização dos ensaios, o 

posicionamento e os equipamentos utilizados, seguindo as normativas pertinentes. 

Para a realização dos ensaios, utilizou-se a NBR 16373:2015 Telhas e painéis 

termoacústico - Requisitos de desempenho, a qual descreve, em sua seção 6.3.3, como 

devem ser realizados os ensaios para avaliação do Desempenho de Absorção Acústica e, 

na seção 6.3.4, os ensaios para avaliação do Desempenho de Isolamento Acústico. 

Para a realização dos ensaios propostos, foram utilizadas as duas câmaras 

reverberantes do Laboratório Acústica da UFSM. Na câmara simples, que possui sala 

única, realizaram-se os ensaios de absorção sonora; e na câmara dupla, que contém sala 

de emissão e sala de recepção, foram realizados os ensaios de perda de transmissão 

sonora. 

A pesquisa avaliou duas tipologias de telhas sanduíche ou compostas, 

disponíveis no mercado para emprego em edificações. A primeira, constituída da telha 

de aluzinco + EPS+ chapa lisa frisada. A segunda, com os mesmos elementos da 

anterior, exceto a chapa lisa frisada. Para facilitar o entendimento, foram denominadas, 

respectivamente, Amostra 1 e Amostra 2. 

Os ensaios contaram com 4 amostras diferentes, ou seja, as duas tipologias de 

telha (Amostras 1 e 2), somente o EPS (Amostra 3) e somente a telha de aluzinco 

(Amostra 4). Com isso, foram gerados 6 ensaios de absorção sonora e 4 ensaios de 
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perda de transmissão sonora (os dois citados como posição virada foram considerados 

desnecessários). A identificação das amostras dos ensaios estão no Quadro 09.  

 

Quadro 09 – Identificação das amostras dos ensaios. 

 

Ensaio Amostra Posição Esquema dos ensaios 

1 Amostra 1 A 

(Telha + EPS+ Chapa Lisa) 

Padrão 

 

2 Amostra 1 B 

(Chapa Lisa + EPS+ Telha) 

Virada  

 

3 Amostra 2 A (Telha + EPS) Padrão 
 

4 Amostra 2 B  (EPS + Telha) Virada 
 

5 Amostra 3 (Somente Telha)  Padrão  

6 Amostra 4 (Somente EPS) Padrão 

 

Fonte: Autora, 2017. 
  

3.1 ENSAIOS DE ABSORÇÃO SONORA 

 

Para os ensaios de absorção sonora empregou-se a Norma ASTM C423- 

Standard Test Method for Sound Absorption and Sound Absorption Coefficients by the 

Reverberation Room Method. Foram ensaiadas as duas faces - frente e verso - de cada 

uma das duas tipologias de telhas sanduíche, além da telha de aluzinco e do EPS 

isoladamente, perfazendo os seis ensaios. 

 

3.1.1 Local dos ensaios realizados  

 

Os ensaios apresentados nesse trabalho foram realizados nas câmaras 

reverberantes do Laboratório de Acústica da Universidade Federal de Santa Maria 

(UFSM). 

A câmara utilizada para os ensaios de coeficiente de absorção sonora possui área de 

41,93 m² e volume de 207 m³, o que a enquadra na solicitação da norma ASTM C423- 
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Standard Test Method for Sound Absorption and Sound Absorption Coefficients by the 

Reverberation Room Method, a qual determina volume de câmara não inferior a 125m³.  

A Norma citada recomenda que o volume da câmara deva ser maior ou igual a 200m³, 

pelo fato da volumetria da câmara influir na precisão das medições. A Figura 30 

demonstra as dimensões da Câmara reverberante utilizada. 

 

Figura 30 – Esquematização da Câmara Reverberante. 

 

 
Fonte: Autora, 2016. 

 

A câmara possui suas paredes, teto e piso construídos em concreto armado com 

a espessura de 30 cm. Além disso, suas paredes não possuem paralelismo, como pode 

ser visto na Figura 31, com o intuito de estimular o campo difuso. 
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Figura 31 - Câmara Reverberante do LEAC / UFSM. 

 

 

 

Fonte: Autora, 2016. 

 

A porta da Câmara é dupla, em chapa de aço, vedada com borracha ao seu 

contorno, a fim de fazer-se totalmente estanque. 

A câmara não está apoiada diretamente na estrutura de fundação da edificação. 

Apoia-se nos chamados aparelhos de neoprene, a fim de isolá-la de qualquer 

interferência do solo, como mostra a Figura 32. 

 

Figura 32 – Porta dupla de aço com borracha vedante e apoio com neoprene. 

 

  
Fonte: Autora, 2016. 
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3.1.2 Equipamentos utilizados  

 

Para a realização dos ensaios, foram utilizados os seguintes equipamentos: fonte 

sonora omnidirecional dodecaédrica, modelo 4292; tripé para suporte da fonte sonora, 

modelo UA 08-01; amplificador Power Amplifier, modelo 2716. Foi utilizado 

microfone, modelo 4189, interligado por cabo ao Medidor de Nível de Pressão Sonora, 

modelo 2270. O microfone foi instalado sobre o tripé de suporte de microfone, modelo 

UA 1317. Antes e após cada medição, foi realizada a verificação com o calibrador 

sonoro, modelo 4231. Os equipamentos citados são da marca Bruel e Kjael. Durante os 

ensaios foram medidas a temperatura e a umidade com o Higro-Thermometer, modelo 

Active Air.  

 

3.1.3 Montagem e posicionamento dos experimentos 

 

Para a montagem da amostra, foi utilizada a recomendação da Norma ASTM 

C423 - Standard Test Method for Sound Absorption and Sound Absorption Coefficients 

by the Reverberation Room Method, que estipula que a amostra deve possuir um ou 

mais pedaços, formato retangular e área mínima de 5,57m² considerando que não 

possua formatos excessivos, como por exemplo, longas tiras estreitas. A Norma cita 

como costumeira e recomendada uma área de amostra em torno de 6,69 m². Devido à 

conformação das peças, as amostras testadas no ensaio de absorção possuíam formato 

retangular e área de 6,79 m², atendendo as exigências da Norma.  

A ASTM C423 assinala que a amostra testada deve representar uma situação de 

instalação real, com isso, ao montar o experimento, as telhas foram transpassadas em 

seu encaixe, ao invés de serem unicamente encostadas. Para completar a montagem, foi 

introduzida uma moldura de madeira com 4 centímetros de espessura e 9 centímetros de 

altura, contornando todo o perímetro da amostra, conforme visto na Figura 33, com o 

intuito de minimizar o fenômeno da difração, correspondente ao formato dos materiais 

testados.  
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Figura 33 – Disposição da amostra na Câmara Reverberante. 

 

 
Fonte: Autora, 2016. 
 

Após o enquadramento da amostra com a madeira, os espaços existentes entre a 

moldura e a telha foram cobertos com material não absorvedor, conforme recomendado 

pela Norma ASTM C423. Foi utilizada fita adesiva, como mostra a Figura 34, para 

vedação de todas as amostras de absorção testadas. 

 

Figura 34 – Detalhe da vedação da amostra. 

 

 
Fonte: Autora, 2016. 
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A posição da amostra em relação à Câmara Reverberante, esquematizada na 

Figura 35, foi estabelecida pela Norma ASTM C423, na qual é citado que o elemento 

testado deve ficar pelo menos 0,75 m longe das bordas ou de qualquer outro elemento 

reflexivo, com exceção do piso e não posicionado paralelo às paredes.  

 

Figura 35 – Representação da posição da amostra na Câmara Reverberante. 

 
Fonte: Autora, 2016. 

 

Os seis ensaios ocorreram com as amostras na mesma posição, representada na 

Figura 36. Primeiramente, foi testada a telha + EPS + Chapa lisa frisada, denominada 

Amostra 1A. Após, o elemento teste foi virado e novamente testado, gerando a Amostra 

1B (Chapa lisa frisada + EPS+ telha). 
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Figura 36 –Amostras 1A e 1B na câmara reverberante. 

 

 
Fonte: Autora, 2016. 

 

A seguir, foi ensaiada a telha + EPS, denominada Amostra 2A e, em seguida, 

virado o elemento de teste para novo ensaio, constituindo-se na Amostra 2B, como pode 

ser observado na Figura 37. 

 

Figura 37 –Amostras 2A e 2B na câmara reverberante. 

 

 
Fonte: Autora, 2016. 

 

Logo após os ensaios das telhas compostas, foram testados os materiais que 

compõem as telhas, separadamente. Inicialmente, foi testada a telha de aluzinco, 

nomeada de Amostra 3, como observa-se na Figura 38. Os ensaios foram finalizados 

com o EPS, que foi denominado Amostra 4, mostrada na Figura 38. 

 

1A 

2A 

1B 

2B 
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Figura 38 –Amostra 3 na câmara reverberante. 

 

 
Fonte: Autora, 2016. 

 

Figura 39 –Amostra 4 na câmara reverberante. 

 

 
Fonte: Autora, 2016. 

 

O EPS utilizado na fabricação das telhas sanduiche ensaiadas possuía formato 

plano. A empresa cedeu para testes isoladamente o EPS com formato trapezoidal, isto é, 

sem a face inferior plana. A diferença no formato dos materiais pode ser visualizada na 

Figura 40. Ambos são do modelo TP 40, espessura na classe F1 e densidade de 10 

Kg/m². 
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Figura 40 –Formato dos EPS ensaiados em câmara reverberante. 

 

 

 

Segundo a norma ASTM C423, os microfones devem ser omnidirecionais, 

calibrados e posicionados em pelo menos 5 posições para cada posição de fonte. As 

posições devem ser mantidas pelo menos 0,75m de qualquer superfície da câmara e pelo 

menos 1,5m entre si.  

A Figura 41 ilustra a fonte nº1 colocada ao fundo da câmara e as posições de 

microfones dispostas de maneira uniforme, próximas dos cantos e no meio da câmara, 

visto que a boa distribuição espacial proporciona uma avaliação global. 

 

Figura 41 – Localização dos pontos de microfone de 1 a 5 e fonte nº 1. 

 
Fonte: Autora, 2016. 
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A posição da fonte nº 2 foi ao lado oposto à primeira posição de fonte. As 

posições de microfone se mantiveram similares às anteriores, conforme Figura 42.  

 

Figura 42 – Localização dos pontos de microfone de 6 a 10 e fonte nº 2. 

 
Fonte: Autora, 2016. 

 

Durante as medições, os fatores relativos às condições climáticas devem ser 

monitorados. A norma ASTM C423 estipula que a umidade relativa do ar deve ser 

maior ou igual a 40%. No decorrer dos ensaios, a taxa de umidade variou de 68% a 

73%. 

Sobre a temperatura máxima e mínima a Norma não cita limites. Ela comenta 

que os desvios de temperatura não devem exceder 5ºC, visto que os resultados dos 

ensaios podem alterar com as condições climáticas. O monitoramento, realizado através 

do Higro-Thermometer, detectou que a temperatura se manteve quase constante, 

próximo dos 11ºC, durante a realização dos ensaios.  

Após o posicionamento da amostra, a verificação das condições climáticas e a 

calibração do microfone, iniciaram-se as medições dos tempos de reverberação, pelo 

procedimento do Método do Ruído Interrompido. Este método compreende em excitar a 

sala com um ruído de banda larga, durante tempo suficiente para que tenha pressão 
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sonora constante na sala. Posteriormente, a fonte é interrompida e o decaimento é 

medido, por meio de um medidor de nível de pressão sonora (MNPS). 

Quanto ao tipo de ruído, foi escolhido o rosa, devido as características desse ruído 

serem intermediárias entre as o ruído branco e o ruído vermelho. Igualmente, conforme 

recomendação da Norma ASTM C 423, as medições foram realizadas em bandas de 1/3 

de oitava, nas frequências de 500Hz a 5kHz. 

Deste modo obtiveram-se, os tempos de reverberação (T20 e T30), para a seguinte 

etapa de cálculo, que propiciou o Coeficiente de absorção sonora (α) das amostras. 

 

3.1.4 Tubo de impedância 

 

Foram realizados ensaios adicionais no tubo de impedância com o EPS trapezoidal 

com o intuito de comparar a absorção do material1 em tubo e em câmara reverberante. O 

ensaio em tubo de impedância seguiu as recomendações da norma ISO 10534-1:1992 – 

Acoustics – Determination of Sound Coefficient and Impedance in Impedance Tubes-

Part 1: Metho using standing wave ratio, descrito no livro de Brandão (2016, p.128). O 

resultado será apresentado na seção 4.1.6 do capítulo 4. 

 

3.2 ENSAIOS DE PERDA DE TRANSMISSÃO SONORA 

 

Para os ensaios de perda de transmissão sonora (PT) foram empregadas as 

mesmas amostras do ensaio de absorção sonora. Com isso, obtiveram-se quatro ensaios, 

um com a tipologia de “telha + EPS+ chapa lisa frisada” (Amostra 1A), um com a 

tipologia “telha + EPS” (Amostra 2A) um ensaio com a telha de aluzinco (Amostra 3) e 

outro com o EPS (Amostra 4). As amostras foram parafusadas em ripas de madeira, 

simulando o madeiramento de um telhado, no centro da câmara reverberante, com a 

frente da amostra na câmara de emissão. 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Os ensaios foram realizados por alunos da engenharia acústica da UFSM e serviram para 

relacionar o resultado alcançado em tubo de impedância com o resultado em câmara reverberante. 
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3.2.1 Local de realização dos ensaios 

 

O Laboratório de Acústica (LEAC) da Universidade Federal de Santa Maria – 

UFSM, do mesmo modo do experimento anterior, foi o local de realização dos ensaios 

referentes à perda de transmissão sonora (PT), porém foi utilizada a câmara 

reverberante dupla, que possui duas salas, uma de emissão e uma de recepção. A sala de 

emissão possui volume de 67 m³ e a sala de recepção, volume de 60 m³. De acordo com 

a ISO 10140:2010 - Acoustics - Laboratory measurement of sound insulation of 

building elements- Part 2: Measurement of airborne sound insulation, a sala com o 

maior volume deve ser a sala de emissão. 

A câmara reverberante foi igualmente construída com paredes, piso e teto em concreto 

armado com espessura de 30 cm. A câmara está, do mesmo modo que a câmara 

reverberante simples, apoiada sob uma estrutura de neoprene, a fim de evitar 

interferências nas medições. 

A Figura 43 ilustra a câmara reverberante dupla, em que são visíveis as portas 

duplas de aço vedadas com material resiliente, as duas salas de reverberação e a 

inexistência de paralelismo nas paredes de concreto. 

 

Figura 43- Esquematização da Câmara Reverberante dupla do LEAC / UFSM. 

 

 
Fonte: Autora, 2016. 
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3.2.2 Montagem das amostras 

 

A montagem da amostra foi feita conforme recomendações da empresa 

fabricante do material ensaiado e da Associação Brasileira da Construção Metálica 

(ABCEM). As amostras foram construídas dentro da câmara reverberante dupla, entre 

as duas salas, e possuíam área de 13,14 m², estando de acordo com o item 3.3.1 da 

Norma ISO 10140-5:2010. 

Inicialmente, foi montado o esquadro de madeira ao redor das paredes centrais 

da câmara. A madeira foi fixada com parafusos e os espaços existentes entre a madeira 

do esquadro e a parede, teto e piso, foram preenchidos com lã de rocha, conforme 

Figura 44.  

 

Figura 44 – Preenchimento das extremidades com lã de rocha. 

 
Fonte: Autora, 2016. 

 

Após a finalização do esquadro de madeira, foi executada a estrutura de madeira 

na vertical com 4 ripas de madeira de 4 cm x 9 cm, espaçadas a cada 1,20 m. Essas 

guias verticais foram seguidas por ripas na horizontal, com 4 cm x 9 cm, espaçadas a 

cada 68 cm. Após a construção da estrutura, foi aplicado poliuretano expandido em todo 

o seu perímetro, conforme mostra a Figura 45. Desse modo, foi simulada a estrutura de 

um telhado real para a realização dos ensaios. 
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Figura 45 – Poliuretano expandido ao redor da estrutura de madeira. 

 

 
Fonte: Autora, 2016. 

 

Em seguida, foi fixada a primeira amostra de telhas sanduíche, do tipo telha + 

EPS + chapa lisa frisada, denominada Amostra 1. Foram utilizados parafusos 

autoperfurantes para costura e fixação, de acordo com as recomendações da Associação 

Brasileira da Construção Metálica (construção metálica). Para tal procedimento, foi 

adotada uma parafusadeira à bateria. Após parafusar a amostra na estrutura de madeira, 

aplicou-se um acabamento de espuma expansível de poliuretano ao redor da amostra. O 

acabamento da montagem pode ser visto na Figura 46. 

 

Figura 46 – Montagem da amostra telha + EPS + chapa lisa frisada. 

 

 
Fonte: Autora, 2016. 
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Após o término da montagem da amostra, o elemento a ser testado assemelha-se 

a uma estrutura real de suporte de telhas sanduíche. As imagens das posições das 

amostras estão ilustradas, nas Figuras 47, 48, 49 e 50. 

 

Figura 47 – Amostra 1 (a) Câmara de emissão (b) Câmara de recepção. 

 
Fonte: Autora, 2016. 

 

Figura 48 – Amostra 2 - (a) Câmara de emissão (b) Câmara de recepção. 

 
Fonte: Autora, 2016. 

 

Figura 49 –Amostra 3 (a) Câmara de emissão (b) Câmara de recepção. 

 
Fonte: Autora, 2016. 

(a) (b) 

(a) (b) 

(a) (b) 
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Figura 50 – Amostra 4 (a) Câmara de emissão (b) Câmara de recepção. 

 
Fonte: Autora, 2016. 

 

Após a finalização da montagem das amostras, iniciaram-se os testes, 

primeiramente medindo-se o tempo de reverberação (TR) na sala de recepção, seguido 

das medições de perda de transmissão (PT). 

 

3.2.3 Medição do TR – Posicionamento e equipamentos  

 

O tempo de reverberação (TR) foi medido antes de cada ensaio, de acordo com o 

que estabelece a Norma ISO 10140-4:2010 - Measurement procedures and 

requeriments, a qual determina que é preciso conhecer a área de absorção sonora 

equivalente da sala de recepção da câmara reverberante. 

A Norma ISO 10140-4:2010 determina que para o procedimento de medição do 

tempo de reverberação (TR), deve ser utilizada a Norma ISO 3382-2:2008 - 

Measurement room acoustic parameters – Part 2: Reverberation time in ordinary 

rooms, a qual especifica a utilização de duas fontes sonoras e seis posições de 

microfone para cada fonte, totalizando doze resultados de tempo de reverberação. 

Para a realização dos ensaios, utilizaram-se os mesmos equipamentos 

empregados nos ensaios de absorção sonora, que estão especificados na seção 3.1.2 – 

equipamentos utilizados. 

Durante os ensaios de TR, as posições do microfone foram geradas de modo 

uniforme, respeitando os espaços exigidos pela Norma, a qual cita que as posições 

devem estar distantes, no mínimo, 0,7m entre eles e 1m das paredes ou outras 

superfícies refletoras. As posições podem ser visualizadas na Figura 51. 

 

(a) (b) 
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Figura 51 - Posições de pontos de microfone e fonte sonora para medição de TR. 

 

 
Fonte: Autora, 2016. 

 

A Norma ISO 3382-2:2008 determina que é necessário anotar, durante a 

realização dos ensaios, a temperatura e a umidade relativa do ar na sala. Além disso, 

informa que o TR deve ser medido em bandas de 1/3 de oitava, nas faixas de frequência 

de 100 a 5000Hz. 

 

3.2.4 Perda de transmissão sonora (PT) – Ensaios e equipamentos utilizados. 

Para a realização da perda de transmissão sonora (PT) das amostras testadas na 

câmara reverberante, foram utilizados os materiais citados no Quadro 10: 

 

Quadro 10 –Equipamentos utilizados no ensaio de perda de transmissão sonora. 

Equipamento Modelo Quant. Marca 
Fonte Sonora dodecaédrica 4224 1 Brüel & Kjaer 

Tripé para fonte sonora UA 08-01 1 Brüel & Kjaer 
Microfone de campo difuso capacitivo de ½’’ 4189 1 Brüel & Kjaer 

Tripé para suporte do microfone UA 1317 1 Brüel & Kjaer 
Medidor do nível de pressão sonora, tipo 1: 2270 1 Brüel & Kjaer 

Calibrador sonoro 4231 1 Brüel & Kjaer 
Amplificador de sinal 2716 1 Brüel & Kjaer 
Higro-Thermometer Active Air 1 Hidrofarm 

 

Fonte: Autora, 2017. 
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 Os ensaios foram conduzidos de acordo com as recomendações contidas na ISO 

10140:2010 e contaram com quatro materiais ensaiados. A ordem dos ensaios e sua 

nomenclatura estão descritos no Quadro 11.  

Quadro 11 - Cronograma dos ensaios de perda e transmissão sonora. 

Ordem do Ensaio Amostra Material 

1 1 Telha + EPS + chapa lisa frisada 

2 2 Telha + EPS 

3 3 Telha  

4 4 EPS 

Fonte: Autora, 2016. 

 

Para a realização do ensaio, foi gerado na câmara de emissão, um campo sonoro 

difuso por meio de uma fonte omnidirecional. A fonte sonora foi posicionada duas 

vezes em cada medição de amostra com o microfone, em locais diferentes na câmara. 

Cada posição de fonte sonora possuía seis posições de microfone.  

Inicialmente, a fonte sonora foi instalada na sala de emissão e o microfone 

disposto, seis vezes, manualmente, na sala de recepção. A fonte sonora possuía duas 

posições distintas. A Figura 52 ilustra esta situação. 

 

Figura 52 - Posições de pontos de microfone e fonte sonora para medição de PT. 

 

 

Fonte: Autora, 2016. 



88 
 

Após as medições realizadas na sala de recepção, o microfone foi posicionado na 

sala de emissão, junto à fonte sonora, em que foi realizado o mesmo procedimento de 

medição. Dispuseram-se duas posições de fonte sonora e seis posições de microfone 

para cada posicionamento da fonte sonora, conforme ilustra a Figura 53. Os microfones 

foram distribuídos manualmente durante os ensaios.  

 

Figura 53 - Posições de pontos de microfone e fonte sonora para medição de PT. 

 

 

Fonte: Autora, 2016. 

 

O procedimento foi repetido, igualmente, durante os quatro ensaios realizados. 

Foi utilizado o método do ruído interrompido durante os ensaios, medido nas faixas de 

frequência de 100 a 5000 Hz, em bandas de 1/3 de oitava. O resultado da perda de 

transmissão foi produzido a partir do Índice de Redução Sonora, R, gerado pelo 

medidor de nível de pressão sonora (MNPS). O ruído de fundo, ou som residual, foi 

medido em cada medição. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Nesse capítulo são apresentados os resultados alcançados nas medições de 

Absorção e Perda de Transmissão, realizadas nas câmaras reverberantes de absorção e 

transmissão sonora, bem como o estudo realizado em Tubo de Impedância. 

Os valores do coeficiente de absorção (α) e do Índice de Redução Sonora (R) 

foram analisados, segundo critérios especificados nas Normas NBR 16373:2015 - 
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Telhas e painéis termoacústico – Requisitos de desempenho e NBR 15575:2013 - 

Edificações habitacionais – Desempenho.  

 

4.1 AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE À ABSORÇÃO SONORA 

 

Segundo recomendação da NBR 16373:2015 - Telhas e painéis termoacústico – 

Requisitos de desempenho, a classificação da telha deve ser feita conforme o Quadro 06 

mostrado na seção 2.4, alínea 2.4.1do presente texto. Para encontrar a classificação do 

material, observa-se o NRC(Coeficiente de Redução Sonora) da telha ensaiada. A 

Norma apresenta uma escala de 1 a 5, na qual 1 equivale a escala mínima e absorção 

sonora ≤ 25%. A escala máxima é 5, que corresponde a um NRC ≥ 90% de absorção. 

Os valores obtidos nos ensaios estão representados no Quadro 12. 

 

Quadro 12 – Coeficiente de absorção sonora das Amostras e seu NRC. 

 

Amostra testada 
Frequência central da banda de oitava (Hz) 

NRC 
125 250 500 1KHz 2KHz 4KHz 

Amostra 1A (Telha + EPS + 

Chapa lisa frisada) 
0,05 0,22 0,28 0,15 0,12 0,18 0,19 

Amostra 1B (Chapa lisa 

Frisada + EPS + Telha)  
0,13 0,25 0,25 0,13 0,07 0,12 0,17 

Amostra 2A (Telha + EPS) 0,02 0,15 0,31 0,14 0,11 0,09 0,18 

Amostra 2B (EPS + Telha)  0,05 0,28 0,25 0,33 0,54 0,52 0,35 

Amostra 3 (Telha) 0,01 0,18 0,23 0,10 0,07 0,07 0,15 

Amostra 4 (EPS) 0,02 0,09 0,40 0,55 0,45 0,34 0,37 

Fonte: Autora, 2016. 

 

4.1.1 AMOSTRAS 1A E 1B – TELHA + EPS + CHAPA LISA FRISADA 

 

Os comportamentos das amostras 1A e 1B podem ser observado na Figura 54, a 

qual ilustra graficamente os coeficientes de absorção sonora em relação às frequências. 
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Figura 54 – Coeficiente de absorção sonora das Amostra 1A e 1B. 

 

 

 
Fonte: Autora, 2016. 

 

A Amostra 1A (Telha + EPS + Chapa lisa frisada) apresenta um NRC de 0,19. 

Como o NRC < 0,20, a classificando-se pela Norma NBR 16373:2015 é na escala 1. O 

material pode ser avaliado como refletor, principalmente pela composição de seu 

elemento superior, a telha de aluzinco. 

A partir do gráfico, é possível verificar que houve constante aumento de 

absorção até a 315 Hz, com seu pico na frequência de 400 Hz. Após, há queda na 

absorção até a frequência de 2000 Hz, na qual volta a aumentar a absorção da amostra.  

A Amostra 1B (Chapa lisa Frisada + EPS + Telha) apresenta um NRC de 0,17, 

ou seja, NRC < 0,20, e está classificada na escala 1 da Norma NBR 16373:2015. Como 

na Amostra 1A, o material pode ser considerado refletor, em especial pela presença da 

chapa lisa de aluzinco. 

Nota-se que houve aumento na absorção do material, na frequência de 160 Hz 

até 250 Hz, apresentado grande variação até a frequência de 800 Hz, em que desce até a 

frequência de 2000 Hz voltando a subir na frequência de 2500 Hz.  

Observa-se que as duas amostras são muito pouco absorvedoras, pois o 

coeficiente de absorção sonora alcança valores máximos próximos a somente 0,3 e 

numa faixa de frequências que pode indicar uma resposta à forma como a amostra é 

apoiada na câmara. 
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4.1.2 AMOSTRAS 2A E 2B – TELHA + EPS 

 

A Amostra 2A apresenta um NRC de 0,18, ou seja, NRC < 0,20, e também está 

classificada na escala 1 da Norma NBR 16373:2015. A presença da telha de aluzinco 

mantém a performance refletora do material.  

A amostra 2A possui um resultado similar à amostra 1A, pois as duas 

apresentam o mesmo material ensaiado, com a diferença de que a Amostra 1A possui a 

chapa lisa frisada na parte inferior da telha. Os valores apresentados nas duas amostras 

possuem pouca variação, apresentando maior diferença na frequência de 4000 Hz. 

A Amostra 2B apresenta um NRC de 0,35, ou seja, NRC entre 0,30 e 0,45, 

classificando-se na escala 2 da Norma NBR 16373:2015. O comportamento do material 

deve-se ao fato da telha com o material refletor (a telha de aluzinco) estar abaixo do 

EPS, que permanece aparente. 

O comportamento das amostras 2A e 2B pode ser visto na Figura 55, a qual 

ilustra graficamente os coeficientes de absorção sonora em relação as frequências. 

 

Figura 55 – Coeficiente de absorção sonora das Amostras 2A e 2B. 

 

 

 
Fonte: Autora, 2016. 

 

É possível visualizar no gráfico que, para a Amostra 2B, houve um aumento na 

absorção até a frequência de 250 Hz, apresentando leve queda até a frequência de 800 

Hz, em que volta a subir. 

Nota-se que a Amostra 2B possui um comportamento diferenciado das outras 

ensaiadas, pois nesse ensaio o EPS estava aparente e não a telha de aluzinco. Acredita-
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se que esse resultado decorre da estrutura do EPS resultar de um processo de 

polimerização do estireno em água e possuir ar em 98 % do seu corpo. 

 

4.1.3 AMOSTRA 3 – TELHA 

 

A Amostra 3 apresenta um NRC de 0,15 ou seja, NRC < 0,20, classificando-se 

na escala 1 da Norma NBR 16373:2015. O material constituinte da telha (aluzinco) 

confere a mesma uma característica refletora e não absorvedora. A  

Figura 56 mostra o gráfico obtido no ensaio realizado em Câmara Reverberante. 

 

Figura 56 – Coeficiente de absorção sonora da Amostra 3. 

  

 

 

Fonte: Autora, 2016. 

 

A amostra 3 possui semelhança com os resultados das amostras 1 A e 2 A, 

devido ao material aparente ensaiado ser o mesmo. Nota-se um aumento na frequência, 

especialmente nas bandas de 200 Hz a 500 Hz, ocasionando queda na absorção nas 

frequências seguintes. Acredita-se que tal comportamento é decorrente do fato da telha 

estar colocada no chão da câmara reverberante, tendo o acabamento de suas bordas 

executado em madeira com vedação em fita adesiva. O valor máximo do coeficiente de 

absorção sonora é minimamente superior a 0,2 e somente entre 3,15 Hz e 500 Hz. 
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4.1.4 AMOSTRA 4 – EPS 

 

A Amostra 4 apresenta um NRC de 0,37. A Figura 57 ilustra o gráfico do 

comportamento obtido no ensaio para determinação do coeficiente de absorção sonora, 

o qual se apresenta com um formato bem diferente dos relativos aos demais materiais, 

caracterizando-se por valores que superam 0,5 em 800Hz e 1000Hz. Destaca-se que 

acima de 400 Hz todos os valores do coeficiente superam 0,3, que era o valor máximo 

obtido nos demais ensaios. 

 

Figura 57 – Coeficiente de absorção sonora da Amostra 4. 

 

 
Fonte: Autora, 2016. 

 

É possível visualizar no gráfico acima que o EPS apresentou constante 

crescimento de absorção tendo seu pico na frequência de 1 KHz. Após, ocasionou queda 

na absorção até a banda de 2KHz, onde voltou a apresentar queda nas frequências. 

 

4.1.5 COMPARAÇÃO DOS RESULTADOS DE ABSORÇÃO 

APRESENTADOS 

 

Na Figura 58 abaixo, estão apresentados os resultados obtidos nos seis ensaios 

de absorção realizados para este trabalho. Nota-se que as amostras nas quais o EPS 
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estava aparente na realização dos ensaios, apresentaram resultados diferenciados das 

demais amostras, resultando em uma melhor absorção nas altas frequências.  

As amostras nas quais a telha de aluzinco ou a chapa frisada ficaram aparentes 

apresentaram resultados semelhantes. A análise do comportamento das amostras (1A - 

1B - 2A - 3), ilustrado na Figura 58, identifica que o desempenho do conjunto mais 

completo (telha + EPS + chapa frisada) demonstra ser o mais absorvedor.  

 

Figura 58 – Gráfico com o coeficiente de absorção sonora das seis Amostras. 

 

 

 

 
Fonte: Autora, 2016. 

 

A Figura 58 permite observar que o coeficiente de absorção tem um resultado 

melhor para as duas amostras na quais o EPS está aparente (Amostras 2B e 4), embora 

os comportamentos sejam diferentes para os dois casos. O gráfico da Amostra 2B(EPS 

+ telha) é sempre ascendente, enquanto que o EPS sozinho (Amostra 4) demonstra um 

comportamento que é mais absorvedor entre 400Hz e 1250Hz, mas decresce e assume 

valores inferiores aos do EPS + telha. 

 

4.1.6 ABSORÇÃO SONORA AVALIADA EM TUDO DE IMPEDÂNCIA 

 

Os ensaios realizados com o Tubo de Impedância permitem observar que na 

frequência de 500 Hz a 1600 Hz a absorção é semelhante, porém os valores estão em 

média 0,20 acima, como pode ser visto na Figura 59. 
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Figura 59 – Comparação entre coeficiente de absorção medido em câmara 

reverberante e tudo de impedância. 

 

 
Fonte: Autora, 2017. 

 

A principal diferença entre o comportamento dos resultados das medições, 

possivelmente, seja um efeito de membrana que ocorre na câmara reverberante. O efeito 

de membrana é tido como um absorvedor ressoante. O absorvedor constitui-se em uma 

cavidade lacrada por uma membrana flexível que é submetida a vibrar junto a um 

colchão de ar quando da ação de uma onda sonora. Além disso, na frequência de 3000 

Hz há um pico nas medições com o tubo, que a medição em câmara não detecta. Isso 

ocorre, provavelmente, porque o isopor é uma amostra localmente reativa, isto é, a 

resistência a fluxo de ar é muito alta. 

O pico exibido no gráfico na frequência de 3000 Hz, não aparece nos ensaios de 

câmara reverberante por que o EPS é caracterizado por possuir poros fechados (hipótese 

de amostra não localmente reativa), e está em banda de 1/3 de oitava. Nos ensaios 

apresentados em câmara reverberante não há o pico pelo fato de que a energia se dissipa 

pelo ambiente, não conseguindo adentrar no material a ser testado. Já nos ensaios no 

tubo de impedância, a energia possui maior concentração no ambiente do tubo, 

incidindo com maior intensidade no objeto testado. 
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O ensaio realizado em câmara reverberante possui resultado mais próximo da 

situação real em que o material é aplicado na construção civil, porém as medições em 

tubo de impedância caracterizam mais o material, por isso elas foram realizadas.  

Na Figura 59 a tonalidade verde-clara representa o resultado real, sem ponderação e 

corresponde a 95% de certeza no resultado. A tonalidade verde escura apresenta o 

resultado em bandas de 1/3 de oitava e também corresponde a 95% de certeza no 

resultado. 

 

4.2 AVALIAÇÃO DA PERDA DE TRANSMISSÃO SONORA 

 

Os resultados de perda de transmissão sonora alcançados em cada ensaio foram 

transformados em Índice de Redução Sonora Ponderado – Rw e relacionados com os 

critérios estabelecidos pela NBR 16373:2015, com o objetivo de avaliar e classificar o 

desempenho dos materiais. 

Para calcular os resultados da perda de transmissão sonora, a ISO 10140:2010 

parte 4 indica que o ruído de fundo precisa ser pelo menos 6 dB (e de preferência mais 

de 15 dB) abaixo que o NPS do sinal em cada banda de frequência. Nos ensaios de 

perda de transmissão realizados, a diferença entre o ruído de fundo e o nível do sinal, 

em todas as faixas de frequência, manteve-se maior que 6 dB. 

 

4.2.1 AMOSTRA 1 – TELHA + EPS + CHAPA LISA FRISADA 

 

O isolamento mínimo obtido pela amostra foi de 14 dB, na faixa de frequência 

de 100 Hz. A Figura 60 mostra que seu desempenho melhora ao aumentar a frequência 

sonora, apresentando apenas queda na frequência de 400 a 630 Hz, e logo após tornando 

a subir seu desempenho. Seu desempenho máximo foi alcançado na frequência de 3150 

Hz, com isolamento de 45 dB. 
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Figura 60 – Espectro da perda de transmissão sonora e curva de referência para 

determinação do ?@ da tipologia Telha + EPS + Chapa lisa frisada. 

 

 
Fonte: Autora, 2016. 

 

O material ensaiado apresentou um Rw de 26 dB, conforme ilustrado na Figura 

60 e apresentou o melhor resultado das três tipologias ensaiadas. 

Para alcançar o índice de redução sonora ponderado, Rw, utiliza-se a norma ISO 717-

1:2013, na qual dispõe de um método comparativo entre a curva de isolamento sonoro 

medido e a curva de referência. A curva de referência foi deslocada de 1 dB em 1dB em 

direção à curva medida até que a soma dos desvios desfavoráveis fosse o maior 

possível, e não extrapolasse 32 dB. Os desvios desfavoráveis aconteceram quando o 

valor medido em determinada frequência foi inferior ao valor de referência. 

Conseguinte ao procedimento o número único do índice de redução sonora ponderado, o 

Rw foi alcançado na frequência de 500 Hz na curva de referência. 

A NBR 16373:2015 - Telhas e painéis termoacústico – Requisitos de 

desempenho, indica que a telha seja classificada quanto ao isolamento sonoro, de acordo 

com o Quadro 07 mostrado na seção 2.4, alínea 2.4.2 do presente texto. A telha se 

classifica na escala 3 da normativa, sendo a que obteve melhor desempenho dentre as 

amostras ensaiadas. 
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4.2.2 AMOSTRA 2 – TELHA + EPS 

 

A ilustração da Figura 61 apresenta que o valor do isolamento mínimo obtido 

pela amostra foi de 13 dB, para a frequência de 100 Hz. O desempenho melhora 

aumentando no sentido das frequências maiores. O valor máximo foi encontrado para a 

frequência de 3150 Hz, com Índice de Redução Sonora (R) de 25 dB.  

A diferença da perda de transmissão em relação a Amostra 1, foi pouco 

significante, de apenas 1 dB na frequência de 100 Hz, porém, o isolamento na 

frequência de 3150 Hz das duas amostras apresentou um valor significativo com uma 

diferença de 20 dB. A Amostra apresentou Rw de 22 dB, sendo classificada na escala 2 

da NBR 16373:2015. 

 

Figura 61– Espectro da perda de transmissão sonora e curva de referência para 

determinação do ?@ da tipologia Telha + EPS. 

 
Fonte: Autora, 2016. 

 

Observa-se, a partir dos resultados obtidos, que a retirada a placa lisa frisada 

diminuiu em 4dB o valor do número único Rw, que caracteriza o isolamento do 

elemento ensaiado. 
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4.2.3 AMOSTRA 3 – TELHA 

 

O resultado do ensaio da telha de aluzinco é demonstrado na Figura 62. O 

isolamento sonoro mínimo obtido pela amostra foi de 12 dB, para a faixa de frequência 

de 100 Hz. A Figura mostra que seu desempenho melhora conforme aumenta a 

frequência sonora, alcançando um valor máximo na frequência de 1 KHz e 2 KHz, com 

isolamento de 21 dB. A Amostra 3 apresentou Rw de 18 dB, classificando-se na escala 1 

da NBR 16373:2015. 

 

Figura 62 – Espectro da perda de transmissão sonora e curva de referência para 

determinação do ?@ da tipologia Telha. 

 
Fonte: Autora, 2016. 

 

4.2.4 AMOSTRA 4 – EPS 

 

O resultado do ensaio do EPS é demonstrado na Figura 63. O isolamento sonoro 

mínimo obtido pela amostra foi de 7 dB, para a faixa de frequência de 630 Hz. Seu 

desempenho máximo foi alcançado nas frequências de 100 e 125 Hz, com isolamento de 

13 dB. A Amostra apresentou Rw de 8 dB. 
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Figura 63 – Espectro da perda de transmissão sonora e curva de referência para 

determinação do ?@ do EPS. 

 

Fonte: Autora, 2016. 

 

4.2.5 COMPARAÇÃO DOS RESULTADOS DE PERDA DE TRANSMISSÃO 

APRESENTADOS 

 

Na Figura 64 estão expostos os resultados das quatro amostras ensaiadas. Percebe-se 

que a Amostra 1 (telha + EPS + chapa lisa frisada) destaca-se no gráfico comparativo, 

apresentando o melhor isolamento sonoro. Esse resultado se deve a sua estrutura, 

formada com duas placas de material reflexivo. A amostra 2 (telha + EPS) e a Amostra 

3 (telha) apresentam resultados semelhantes, devido à sua composição e ao EPS não ser 

um material isolante do som. A Amostra 4 apresentou resultado inferior as demais 

amostras, pois ela é totalmente formada por EPS, que se constitui num material não 

isolante sonoro. 
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Figura 64 – Gráfico com a perda de transmissão sonora das quatro Amostras. 

 

 

 
Fonte: Autora, 2016. 

 

Observando a Figura 64, verifica-se que acima de 800 Hz há uma importante 

contribuição da chapa frisada colocada na telha sanduíche, pois ela é o principal 

material que diferencia as amostras. 

 

4.2.6 RESULTADOS DE PERDA DE TRANSMISSÃO PONDERADA NA 

CURVA A 

 

A ponderação conhecida como A é caracterizada por aproximar a resposta do 

sistema auditivo humano para sons comuns nas atividades do cotidiano da vida moderna 

e é indicado pela maioria das normas e legislações relativas ao ruído. Os resultados 

obtidos na seção 4.2 foram, por isso, ponderados segundo a chamada Curva A.  

 A amostra 1 (Telha + EPS + Chapa lisa frisada), após a ponderação, apresentou 

resultado para o Rw de 31 dB(A), em lugar do valor obtido sem a ponderação, que era 

de Rw= 26 dB. A Figura 65 mostra o gráfico da Amostra 1, com a ponderação na curva 

A e a curva padrão, decorrente da norma ISO 717. 
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Figura 65 – Espectro da perda de transmissão sonora para determinação do ?@ da 

tipologia Telha + EPS + Chapa lisa frisada ponderado em A. 

 
Fonte: Autora, 2017. 

 

A amostra 2 (Telha + EPS) exibiu, após a ponderação, resultado para o Rw 

de 17 dB(A) enquanto que o valor encontrado sem a ponderação era de Rw= 22 dB. Esse 

resultado inferior, que era esperado tendo em vista que a aplicação da curva A 

influencia significativamente as baixas frequências, é mostrado na Figura 66. 

 

Figura 66 – Espectro da perda de transmissão sonora para determinação do ?@ da 

tipologia Telha + EPS ponderado em A. 

 
Fonte: Autora, 2017. 
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A Figura 67 ilustra o resultado do Rw ponderado da Amostra 3 (telha) que 

foi de 13 dB(A). O material testado, sem a ponderação, obteve um Rw de 18 dB. 

Observa-se que os valores corrigidos para dB(A) acentuam a diferença nas baixas 

frequências do comportamento do gráfico mostrado na Figura 62.  

 

Figura 67 – Espectro da perda de transmissão sonora para determinação do ?@ da 

tipologia Telha ponderado em A. 

 
Fonte: Autora, 2017. 

 

O EPS obteve um Rw de 6 dB(A) quando ponderado em A. O resultado 

difere muito pouco do valor encontrado para o Rw sem ponderação, que foi de 7dB. 

Esse fato pode ser explicado pelo fato de que a ponderação na Curva A influencia 

principalmente nas baixas frequências, como pode ser visto na Figura 68. 
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Figura 68 – Espectro da perda de transmissão sonora para determinação do ?@ da 

tipologia EPS ponderado em A. 

 

 
Fonte: Autora, 2017. 

 

4.2.7 OUTRO ESTUDO SEMELHANTE  

 

Uma comparação pode ser feita em relação ao trabalho de Andrade (2016), 

que apresentou resultados de absorção e perda e transmissão sonora, para os ensaios 

realizados numa tipologia de telha sanduiche do tipo Telha trapezoidal + EPS 

trapezoidal. 

No ensaio de absorção sonora, a autora ensaiou a amostra e encontrou NRC de 

0,17. Para a amostra similar apresentada nesse trabalho - Amostra 2A (na qual apenas o 

formato inferior do EPS era diferente, ou seja, liso), o resultado obtido foi de NRC 0,18. 

A Figura 69 ilustra graficamente os coeficientes de absorção sonora das duas amostras 

em relação às frequências. 

 

 

 

 



105 
 

Figura 69 – Gráfico com a absorção sonora das Amostras de Telha + EPS plano e 

trapezoidal. 

 

 

 
Fonte: Autora, 2016. 

 

Acredita-se que a maior quantidade de EPS, que constitui o formato plano 

na parte inferior do conjunto telha+EPS, pode ser a responsável pela mudança na 

absorção, a qual é maior nesse formato do que no do EPS trapezoidal, para as 

frequências acima de 400Hz e inferior nas frequências abaixo dela.  

O ensaio de perda de transmissão sonora de Andrade apresentou Rw de 20 

dB, valor aproximado ao encontrado na Amostra 2, onde foi obtido Rw de 22 dB. O 

ensaio comparativo dos resultados obtidos nos ensaios pode ser visto na Figura 70. 
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Figura 70 – Gráfico comparativo das amostras Telha + EPS plano e Telha + EPS 

Trapezoidal. 

 

 
Fonte: Autora, 2016. 

 

A diferença das duas amostras comparadas, era o formato do EPS que 

integrava a telha sanduiche, que no trabalho de Andrade (2016) foi o EPS trapezoidal, e 

na Amostra 2 ensaiada nesse trabalho, foi o EPS com face plana.  

O objetivo principal de Andrade (2016) foi avaliar uma tipologia de telha, 

seguindo a normativa brasileira publicada em 2015 e, ao final, estabelecer uma sugestão 

de roteiro a ser observado para facilitar a aplicação da mesma. O presente estudo teve 

como objetivo principal caracterizar a performance acústica experimental de duas 

tipologias de telhas sanduíche de aluzinco e seus elementos constituintes, avaliando o 

seu desempenho, quanto à absorção e à perda de transmissão sonora, em relação à 

norma brasileira e empregando a NBR 16373:2015. 
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5. CONCLUSÕES 

 

O cuidado relacionado com o conforto ambiental está ligado à qualidade 

arquitetônica na construção civil. Uma maneira de expressar essa preocupação é 

utilizando materiais testados e certificados. O surgimento das normas de desempenho 

das edificações exigiu novas adequações e fez com que as certificações dos materiais de 

construção, por parte dos fabricantes, expandissem. O conforto acústico foi mais 

observado com a norma de desempenho, sendo exigido não apenas pela normativa, mas 

pelos consumidores do produto final. 

O objetivo desse trabalho foi caracterizar a performance acústica experimental 

de duas tipologias de telhas sanduíche de aluzinco e seus elementos constituintes, 

avaliando o seu desempenho em relação à norma brasileira, a fim de verificar se elas 

estão atendendo à NBR 16373:2015, que estabelece níveis de classificação de 

desempenho das telhas e painéis termoacústicos. 

O comportamento acústico de cada material ficou detalhado e estabeleceu-se 

uma rotina de análise, com ideais de melhorias para o desempenho acústico das telhas. 

Para chegar a isso, empregou-se a compilação de referências normativas, bibliográficas 

e informações técnicas alusivas às telhas sanduíche, bem como a avaliação das 

performances acústicas das amostras em laboratório - em câmaras reverberantes e tubo 

de impedância. Assim, determinaram-se coeficientes de absorção sonora e perdas de 

transmissão sonora das amostras.  

Salienta-se que, assim como Andrade (2016, p. 98) advertiu, as referências 

bibliográficas nacionais e internacionais em relação à transmissão sonora e à absorção 

de som em telhas ou telhados é precária. 

As amostras ensaiadas no presente trabalho apresentaram baixo valor de NRC, 

comportando-se como um material refletor, com pouca absorção acústica. As duas 

amostras que apresentaram resultados diferentes das demais foram as que continham 

EPS aparente, devido a influência da natureza do material e da maneira como foram 

montadas as amostras para os ensaios . O emprego do tubo de impedância serviu para 

mostrar que o ensaio em câmara reverberante é o que oferece resultado mais próximo da 

realidade. Com isso, reforça-se a importância da construção de mais câmaras 

reverberantes no Brasil, para ampliar os estudos, facilitando aos pesquisadores maior 

quantidade de dados e informações sobre os produtos disponíveis para uso na 

construção civil. 
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O baixo desempenho de absorção das telhas estudadas pode ser benéfico, 

quando elas são fixadas na edificação em situação de uso, pois a face externa da telha 

irá refletir grande parte do som incidente, não deixando penetrar no ambiente. Se o 

material ficar aparente dentro da edificação, no entanto, esse resultado não é favorável, 

porque irá demorar mais tempo para o som se dissipar, causando perturbação sonora no 

interior do ambiente. 

Quanto ao isolamento sonoro da telha+EPS+chapa lisa frisada, que obteve o 

melhor resultado, como esse material será empregado em locais com extensa área de 

abrangência na edificação, mesmo se a construção possuir parede dupla, ou outro modo 

de vedação lateral para barrar o som, há a necessidade da existência de uma laje ou 

forro para melhorar a condição acústica do telhado. 

O emprego do EPS aparente aumenta a absorção no interior dos ambientes, em 

geral, pavilhões industriais e esportivos. Essa solução é melhor do que o emprego da 

telha metálica isoladamente, como comprovou o trabalho. Além disso, o fato das telhas 

terem sido ensaiadas nas duas faces caracterizou o estudo de caso relativo ao amplo 

emprego desses elementos em fechamentos laterais e, quando em telhados, sem a 

finalização com forros, deixando o material da face interna aparente.  

Acredita-se que a norma NBR 16373:2015 - Telhas e painéis termoacústico – 

Requisitos de desempenho deveria trazer a indicação para que os ensaios fossem 

realizados nas duas faces, pois as telhas compostas costumam ser fabricadas com a face 

interna em diversos materiais como: poliestireno, poliuretano, lã de rocha; e diferentes 

conformações: trapezoidal, lisa, ondulada e perfurada. Essas telhas são utilizadas não 

apenas em coberturas, mas em vedações laterais e fechamentos de ginásios e galpões e a 

sua utilização pode ser importante para a performance acústica.  

Esse trabalho, ao fazer a análise dos materiais segundo a primeira norma 

brasileira exclusiva sobre o desempenho de telhas sanduíche, a NBR 16373:2015 - 

Telhas e painéis termoacústico – Requisitos de desempenho, verificou que ela deveria 

ser mais específica em relação aos ensaios acústicos e à definição das propriedades 

acústicas dos materiais constituintes das telhas e painéis compostos. 

Em síntese, realizou-se uma análise sobre a composição, o processo de 

fabricação e, ainda, o emprego de telhas sanduiche. Além disso, foram obtidos dados 

referentes à performance acústica de tais materiais, os quais podem embasar propostas 

de melhorias em seu desempenho. Por fim, comprovou-se a necessidade da criação de 
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normas mais objetivas, bem como da certificação dos materiais, assegurando ao usuário 

poder usufruir de um bom desempenho acústico nas edificações. 

 

5.1 SUGESTÃO PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Este trabalho teve como objetivo analisar a absorção e o isolamento acústico de 

duas tipologias de telhas sanduiche, assim como a telha de aluzinco e o EPS, materiais 

que as compõem, com a finalidade de verificar seu comportamento acústico. 

Compreende-se uma apreensão quanto ao conforto acústico das edificações, e os 

resultados alcançados com este trabalho possibilita o incentivo à outras pesquisas 

relacionadas ao tema, de acordo com sugestões: 

-Avaliar acusticamente telhas sanduiche compostas por outros tipos de materiais, 

como lã de vidro, lã de rocha e poliureatano. 

- Verificar o coeficiente dos materiais que compõem as telhas sanduíche. 

- Analisar o ruído de impacto, a fim de comparação com os resultados do ruído 

aéreo. 

- Considerar se a diferença no formato do EPS (trapezoidal, plano, entre outros) 

interfere como um absorvedor do tipo membrana. 

Os resultados alcançados pelas pesquisas propostas, podem contribuir para 

ajudar na certificação dos materiais utilizados na construção civil. Esta escolha 

resultaria em uma conformação da indústria civil, e, por conseguinte, auxiliaria na 

otimização da acústica junto aos profissionais da construção civil e à comunidade, 

principal favorecida. 
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