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1. RESUMO 
Esse trabalho consiste em demonstrar a implantação do isolamento acústico na sala 

de música da Faculdade Eniac, utilizando os padrões mencionados nas Normas 

Brasileiras Regulamentadoras (NBR) para padronização de intensidade sonora, os 

cálculos envolvidos para a identificação de perda de transferência dos materiais, 

como também, algumas características físicas dos materiais que serão utilizados 

para a implantação do projeto, com estimativa de redução de aproximadamente 65% 

da intensidade sonora. 

2. INTRODUÇÃO 
Em diversas maneiras, a música sempre desempenhou um excepcional papel na 

vida de todo ser humano, seja através da harmonia existente no canto dos mais 

simples pássaros, ou até mesmo nas grandes composições de Tchaikovsky. Na 

Faculdade Eniac, possui dezenas de alunos que frequentam e estudam teoria e 

prática musical em uma de suas salas. Porém, para que isso aconteça com 

excelência, deve ser considerada a boa acústica dentro da sala de música, não se 

esquecendo das salas adjacentes, que são utilizadas para disciplinas diversas. 

3. OBJETIVOS 
O objetivo desse trabalho é implantar um isolamento acústico de baixo custo na sala 

de música, visando o menor ruído possível nas adjacências da sala, pensando 

também na qualidade da sala de músicas para os estudantes que a utilizarão. 

4. METODOLOGIA 
Esse estudo foi realizado com metodologia quantitativa, utilizando o levantamento de 

dados coletados com o equipamento de medição de nível de pressão sonora 

(decibelímetro), além das padronizações presentes nas ref. [1], [2], e [3]. Com essas 

informações, iniciou-se o trabalho prático coletando os dados do nível de intensidade 

sonora nas extremidades da sala de música, tanto no andar superior, quanto no 

inferior, para que se consiga adequar as salas e as imediações conforme ref. [1]. 

A partir desta etapa, serão realizados os cálculos para dimensionamento do 

isolamento acústico da melhor forma e mais sustentável possível, respeitando as 

normas regulamentadoras ABNT. Após coletar os resultados dos cálculos efetuados, 

dá-se início ao isolamento acústico conforme projeção realizada matematicamente, 

visando encontrar os resultados teóricos, realizados na prática da implantação. 

 



 
5. DESENVOLVIMENTO 
Para o desenvolvimento do projeto, foi necessário consultar normas de níveis de 

ruído e de tratamento acústico. Como o problema é o isolamento acústico da sala de 

musica fechada, será utilizado para padronizar o nível de ruído externo da sala, 

conforme os parâmetros da tabela “Valores dB (A) e NC”, contida na ref. [1]:  

Como a tabela na ref [1] especifica que o nível de decibéis (dB) num ambiente 

escolar (bibliotecas, salas de música, laboratórios, salas de aula, entre outros), deve 

ser entre 35 – 45 dB, e o medido nas extremidades da faculdade foi 78 dB, precisa-

se aplicar a fórmula encontrada na ref [3]: 

���� = ���� −	���� 	                                              (1) 

Onde: 

���� =Isolamento mínimo necessário 

���� =Valor máximo para ruídos no local 

��� =Valor medido no ambiente externo 

Deixando a medida no centro da tolerância, têm-se o seguinte valor: 

���� = 78 − 40 = 38	��                                         (1) 

De acordo com a tabela “Valor de isolamento acústico de diversos materiais” na ref. 

[2], consegue-se verificar o melhor material para uma atenuação conforme 

identificada no cálculo acima.  

Observando-se o cálculo e a tabela acima, e verificando a viabilidade do projeto, 

será realizado o estudo para a implantação de Drywall, conforme Figura 1 (a), 

contida na ref [5], com a lã de vidro, conforme Figura 1 (b) contida na ref. [4], entre 

os compensados. Veja abaixo a imagem dos materiais: 

 

                        

(a) (b) 

Figura 1: (a) Lã de Vidro; (b) Drywall 



 

6. RESULTADOS PRELIMINARES  

De acordo com a densidade de cada material, serão realizados os cálculos de perda 

de transmissão comprovando a redução em dB do ruído fora da sala, com isso, será 

considerado a frequência em 500 Hz e a densidade fornecida pelo fabricante. Desta 

forma, foram usadas as seguintes equações: 

Perda de transmissão das chapas de Drywall (M=8 kg/m²) (2): 

�� = 20 log�8�500� − 47,4 = 24,6	��                               (2) 

Perda de transmissão da lã de vidro (M=24,7 kg/m²) (3): 

�� = 20 log�24,7�500� − 47,4 = 34,4	��                             (3) 

A perda de transmissão total é a soma das duas perdas de transmissão, da chapa 
de Drywall e da lã de vidro, logo, têm-se a equação (4): 

��!"�#$ = ��%&'(#$$ + ��*ã	,	-�,&" 

��!"�#$ = 24,6 + 34,4 = 59	��                                         (4) 

Ou seja, a perda total de transmissão é maior que o isolamento mínimo necessário 

(equação 1), isolando mais que o necessário para escolas e salas de músicas. 
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