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RESUMO 

 O objeto de estudo deste artigo é o conforto acústico nas salas de aulas, com a 

prioridade nas salas da FAIT. O conforto acústico é um elemento fundamental nas etapas e 

composição de um projeto. Porém, em alguns casos o seu uso é mal aproveitado e isso 

acarreta sua desvalorização e diversos outros problemas. Portanto, este trabalho, busca 

analisar e trazer técnicas que resolvam problemas acústicos nos ambientes construídos e 

conscientizar o que a falta ou o mal planejamento dele pode causar na saúde das pessoas que 

frequentam e circulam nesses locais. 

 

Palavras-chave: Qualidade, Saúde, Ambiente, Ensino. 

 

ABSTRACT 

The study object of this article is about the acoustic comfort in classrooms, with the 

priority FAIT’s classrooms. The acoustic comfort it’s a fundamental element in the stages and 

composition of a project. However, sometimes its usage is misused and results in devaluation 

and other different problems. Therefore, this article, seeks to analyze and bring techniques to 

solve these acoustic problems in environments and to raise awareness what lack or his poor 

planning at an environment can cause in people health who frequents and rounds these places. 

 

Keywords: Quality, Health, Environment, Teaching. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

REVISTA CIENTÍFICA ELETRÔNICA DE CIÊNCIAS APLICADAS DA FAIT. n. 2. Novembro, 2021. 

 

 

 

1 – INTRODUÇÃO 

Conforme a área urbana se desenvolve, traz consigo novos desafios para os 

que estudam conforto acústico na arquitetura. Seguindo esse raciocínio, quando se 

pensa em conforto de um ambiente, é fundamental levar em consideração toda a 

composição de um projeto, desde elementos de iluminação, questão térmica, 

acústica, entre outras. Baseado nisso, é possível evitar futuros prejuízos e 

arrependimentos no projeto. 

Um problema muito comum são os modelos de salas de aulas atuais, pois, 

infelizmente elas possuem características que dificultam a aprendizagem. Elas 

geralmente são feitas de paredes planas, superfícies reflexivas e sem adequação 

acústica necessária. Portanto, uma sala de aula ideal e mais recomendada deve ter 

baixo ruído residual, um bom isolamento acústico para ruídos externos e 

reverberação adequada. 

Parte da formação do aluno, não depende só da metodologia e do professor, 

mas também do espaço frequentado por ele. No desenvolvimento pleno e 

satisfatório do processo ensino-aprendizagem, é fundamental a valorização das 

condicionantes externas à relação de produção do conhecimento, dentre os quais 

assumem grande importância as chamadas necessidades de conforto (DALVITE et 

al, 2007). Portanto, essa é apenas uma das razões necessárias pela qual a escola 

necessita se preocupar sempre com os níveis sonoros em seus ambientes, 

buscando e priorizando também, realizar o tratamento acústico fundamental para 

promover o conforto e bem-estar dos alunos e professores. 

2 - FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A qualidade de vida das pessoas tem sido comprometida pelo frenético 

crescimento das cidades, com o uso e ocupação inapropriada dos espaços, 

trazendo a poluição sonora. Ela é a consequência dos ruídos gerados pelo trânsito, 
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construções, aviões, entre outros. Com isso em excesso é possível causar até a 

perda parcial ou total auditiva. 

Níveis de pressão sonora elevados levam a perdas auditivas. De acordo com 

a professora doutora do Departamento de Fonoaudiologia da Unifesp-EPM, Ana 

Cláudia Fiorini, que proferiu palestra na 1ª Conferência Municipal sobre Ruído, 

Vibração e Perturbação Sonora, em abril de 2013. 

Para se garantir uma perfeita qualidade de ensino, é necessário que os 

alunos consigam ouvir e compreender com clareza o que o professor diz, sem que 

eles façam grandes esforços. Portanto, tratamento acústico é fundamental. Para ter 

o controle do fluxo sonoro é necessário técnicas, desde a parte das construções de 

fora para dentro e vice-versa. 

No Brasil se utiliza materiais mais rígidos nas construções das escolas, como 

por exemplo, o concreto, que é o material mais usado segundo a revista Ibracon, 

2009.     Nessas superfícies, se elas não forem tratadas acusticamente, elas acabam 

contribuindo para tornar o ambiente mais reverberante, com mínima absorção. A 

reverberação sonora é um fator fundamental a ser lembrado, pois se ela ocorre em 

excesso, ela dificulta a clareza de informações e comunicação em um ambiente. 

Não só em dormitórios, mas em todos os ambientes é necessário o conforto 

acústico. Salas de aula, hospitais, teatros, escritórios, cinemas, no qual a qualidade 

acústica é definida através do cuidado com a escolha dos materiais de construção e 

revestimentos, sendo harmonizado com o espaço e sua utilização. 

Segundo Dalvite et al. (2007), a reverberação excessiva na sala também é um 

problema acústico, que prejudica a clareza das palavras e a compreensão da 

mensagem transmitida pelo professor. Este fato afeta particularmente crianças 

pequenas que não podem ser inferidas a partir do contexto. Por exemplo, uma sala, 

que é pouca afetada por ruídos externos, colabora também para que o próprio 

diálogo entre os alunos e professores produzam menos barulho. 
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De acordo com as normas técnicas NBR 10151 e NBR 10152, considerando 

que um ambiente confortável aos ouvidos possui um ruído moderado medindo até 

50 decibéis (dB), um professor poderá usar sua voz tranquilamente, já que ela atinge 

aproximadamente 65 decibéis. Portanto, quer dizer que a variação é mais de 10 dB 

de diferença entre a voz e os ruídos, dessa forma ele passa as informações de 

maneira clara para os alunos. 

Agora, considerando um ambiente com uma grande reverberação de sons, 

será necessário que o professor se esforce muito mais para ter um bom 

entendimento do que está sendo passado. De Acordo com Maria Lúcia Gondim, 

professora em Conforto Ambiental da UFAL, 75 dB será o seu nível máximo que é o 

limite da voz humana. Se esse esforço for constante, com o tempo isso será capaz 

de provocar problemas nas cordas vocais do professor e prejudicar a qualidade das 

aulas.  

3 - VISITA À FAIT 

No dia 17 de maio de 2021, foi realizado uma visita à FAIT (Faculdade de 

Ciências Socias e Agrarias de Itapeva), com o objetivo de se obter informações 

sobre as salas de aula. A sala estudada foi a D2, onde foram tiradas medidas, foi 

feita a análise do ambiente, quais materiais que compõem uma sala, o 

posicionamento das esquadrias, a distribuição das cadeiras pela sala e o 

funcionamento acústico do espaço. Um dos motivos que encaminhou a fazer essa 

pesquisa de campo, é demonstrar de forma técnica e prática as dificuldades, pontos 

positivos e problemas que advém da falta de planejamento acústico e sonoro, uma 

vez quando os alunos utilizam esse local. Portanto, com essa visita, foi determinado 

as seguintes informações:  

Figura 1 – Sala de aula da FAIT 
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Fonte: Arquivo próprio, 2021. 

  Devemos destacar os pontos positivos, que é o espaço, comportando a 

quantidade de alunos que fazem o uso do ambiente, a iluminação ampla e 

estratégica e o espaço amplo e um bom fluxo para circulação. Também tem os 

negativos, em que sua cobertura é de metal, onde emite muito barulho, 

principalmente em dias chuvosos, o som externo que se propaga através das janelas 

e portas, paredes sem isolamento que fazem divisórias com outras salas 

transmitindo ruídos, conversas, até mesmo a voz do educador e os materiais usados 

em janelas, portas, teto e parede, que não colaboram com a acústica e o conforto do 

ambiente, causando reverberação e dificultando o aprendizado. 

4 - POSSÍVEIS TÉCNICAS E SOLUÇÕES PARA SE PROMOVER O CONFORTO 

ACÚSTICO. 

Uma maneira de construir um ambiente mais confortável para alunos e 

professores, é compartilhar o projeto de tratamento acústico com toda a comunidade 

escolar. Antes de tudo, é necessário que as administrações das instituições façam 

uma avaliação das condições atuais. E a partir disso, pode-se dar início às 

modificações fundamentais para eliminar essa poluição sonora nos ambientes 

escolares. 

Infelizmente a maioria das construções escolares acabam dando prioridade 

para o tempo e custos da obra. Portanto, podemos reverter esse quadro 

conscientizando o responsável pela contratação do serviço, pensando 

principalmente por se tratar de uma entidade pública e atender ao máximo as 

necessidades da comunidade que utilizará aquele espaço. É papel do arquiteto 
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orientar aquelas pessoas sobre a relação do desempenho dos alunos e a edificação 

que eles irão habitar. 

É fundamental que o projeto seja feito por um arquiteto que tenha um “olhar 

clínico” para conseguir reconhecer os possíveis problemas de reverberação sonora e 

desenvolver um projeto com cuidado, para tratar e isolar ruídos em todos os 

ambientes escolares. 

Quando for escolher um material acústico, é necessário avaliar sua eficiência 

em relação à sustentabilidade. É recomendado que esses materiais sejam 

extremante funcionais, onde o seu custo e benefício possam estar equilibrados, que 

tenham durabilidade sem ter a necessidade de substituição ou até mesmo 

manutenção. Viver em uma casa com conforto acústico é fundamental para se ter 

qualidade de vida, e este não é um investimento caro como muitos pensam. É parte 

do projeto de um bom profissional projetar a casa pensando no conforto acústico e 

outras soluções de bem-estar. 

Todo tipo de paredes e janelas possuem um grau de isolamento acústico. 

Então, é fundamental analisar o ruído ambiental antes de fazer a escolha e definição 

dos layouts e materiais. Em sua tese, Joana Maria Figueiredo Mota de Andrade 

afirma que a análise acústica inicial passa pela identificação da escola e é feita 

medições dos seus níveis sonoros. Os níveis de ruído da escola são frutos das 

fontes externas, portanto, elas devem ser reconhecidas sob o ponto de vista 

acústico. Segundo o Regulamento Geral de Ruídos (RGR), as autoridades 

municipais ficam responsáveis pela análise das fontes de ruídos externos. 

(ANDRADE, 2015). Após a conclusão dessa análise, isso vai auxiliar para a 

eficiência no desempenho do projeto final.  

A Norma de Desempenho NBR 15.575, da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT), vem para definir os padrões de desempenho acústico na 

construção civil. Conforme a Norma, o isolamento acústico nas paredes interiores 

necessita apresentar um nível mínimo de isolamento para ruído de Dntw = 45 dB ou 

Rw = 50 dB, onde Rw corresponde ao índice de isolamento medido em laboratório. 
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Com o avanço nas tecnologias estruturais, acabou tornando as lajes atuais 

mais finas e longas, estando mais expostas à transmissão sonora. Para evitar 

incômodos relacionados a pisos, a escolha do piso ideal e seu sistema construtivo 

pode resolver o problema da saída excessiva de som. Num ambiente escolar e 

acadêmico, os forros acústicos permitem maior compreensão e entendimento entre 

alunos e professores, aumentando os índices de aprendizagem. Segundo a Trisoft, 

líder de mercado em isolamento termo acústico, afirmam que os forros acústicos 

desempenham uma grande absorção sonora na parte interna dos ambientes, 

mantendo total controle sobre a reverberação do som e beneficiando maior 

privacidade, já que os ruídos transmitidos entre um ambiente e outro acabam sendo 

reduzidos. (Trisoft, 2020).  

Figura 2 – Forro acústico 

 

Fonte: Web Site Trisoft, 2019. 

Independentemente do tipo de construção, existem diversas soluções 

específicas para teto, piso e paredes dos mais variados materiais. Como, por 

exemplo, o forro monolítico, piso poroso ou fibroso. Além de que, a lã de vidro para 

Drywall é uma escolha que permite ótimo tratamento acústico, térmico e promove 

economia de energia na climatização de ambientes. 
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Figura 3 – Materiais recomendados para o conforto acústico 

 

Fonte: Compilação dos autores, 2021.
1 

Janelas antirruídos são produzidas de vidros duplos ou triplos e caixilhos mais 

espessos feitos de alumínio ou PVC. Dessa forma, evitam que os ruídos de avenidas 

com grande movimento ou ginásio de esportes atrapalhe o assunto e andamento 

das salas de aulas.  

Figura 4 – Janela Antirruído 

                                                           
1
 Montagem a partir de imagens coletadas nos sites da Trisoft, RP isolamento, Biola e 

DocPlayer. 
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Fonte: Web Site Impacta Acústica, 2021. 

As portas acústicas servem para diminuir, ou até eliminar por completo, os 

sons de conversação dos corredores e pátios, como se fossem paredes. São 

indicadas para ambientes que produzem altos ruídos, como por exemplo os estúdios 

musicais. Uma das mais usadas e recomendadas é a porta de madeira maciça, pois 

disponibiliza sempre o melhor resultado.  

Figura 5 – Porta Acústica 

 

Fonte: Web Site App Acústica, 2021. 

“A utilização de materiais sustentáveis, de origem natural ou   reciclada, são 
alternativas válidas aos materiais sintéticos tradicionais para melhorar as 
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condições acústicas de ambientes. Dentre eles, destacam-se as fibras 
vegetais (linho, celulose e coco), bambu e palha, podendo ser utilizadas na 
fabricação de paredes e outros elementos construtivos, pelo fato de 
apresentarem boa absorção do som, semelhante à lã de vidro ou de rocha.” 
(GOETTERT et al, 2015). 

 

Os materiais mais usados para tratar os problemas acústicos: Refletores, seu 

objetivo é refletir o som, portanto, ele propaga sua extensão e movimentação pelo 

ambiente. Costumam ser materiais mais lisos, semelhantes aos revestimentos 

cerâmicos ou porcelanatos, massa corrida, lâmina de madeira, formicas e lacas.  

 

Figura 6 – Exemplo de revestimento acústico e esquema de absorção, reflexão e 

difusão do som em um ambiente.  
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Fonte: Compilação dos autores, 2021
2
. 

Absorventes, impedem a passagem do som passar de um ambiente para o 

outro, absorvendo  o efeito eco e a reverberação. Geralmente são materiais leves e 

de baixa densidade. Os materiais são: a manta de poliuretano, lã de Pet e Vidro, 

EPS (isopor), forrações com cortiça, carpetes e cortinas grossas.  

 

Figura 7 – Espuma de absorção 

                                                           
2
 Montagem a partir de imagens coletadas nos sites do Fabio Mazzeu e AeroJR UFGM. 
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Fonte: Web Site AECWeb, 2021. 

Isolantes, são sólidos e costumam ser densos, com ação de bloqueio na 

transferência de ruído de um ambiente para o outro, como tijolos, pedras, gesso, 

madeira e vidros, com espessura de no mínimo 6 mm, desde que seja feita a total 

vedação nas esquadrias.  

Figura 8 – Lã de rocha 

 

Fonte: Web Site Biola, 2019. 

Difusores, refletem o som de forma difusa (espalhada), sem ressonâncias. 

Costumam ser compostos de materiais refletores colocados em uma superfície 

irregular como pedras ou lambris de madeira.  

Figura 9 – Painel Difusor Acústico 
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Fonte: Web Site SpeedDry, 2021 

5 - RECOMENDAÇÃO PARA SE UTILIZAR NAS SALAS DA FAIT 

Por meio dos estudos feitos nesse artigo, a conclusão é que as salas da FAIT 

não são totalmente adequadas para o uso dos alunos e educadores, portanto, os 

mesmos acabam sendo prejudicados no momento que utilizam a sala. Sendo assim, 

com base em discussões e estudos sobre o assunto, chega-se a um modelo de sala 

ideal para as dependências da faculdade, com a finalidade de transmitir o maior 

aprendizado e conforto para alunos e educadores, evitando possíveis problemas no 

futuro e também considerando a questão econômica para a faculdade. Dito isso, a 

mudança ideal seria: 

A utilização do gesso para cobertura, a aplicação da madeira ou da espuma 

acústica na área interna da parede, novas portas e janelas de madeira maciça com 

vidros duplos ou triplos de espessura mínima de 6mm e telhas de Galvalume, 

Zincada ou pré-pintada. 

 

 

 

 

Figura 10 – Exemplo de materiais para se aplicar nas salas da FAIT 
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Fonte: Compilação dos autores, 2021
3
. 

 

6 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O bom uso do conforto acústico nos ambientes traz diversas oportunidades 

de revolucionar e trazer o conforto nos ambientes, mas não se pode esquecer que 

no processo projetual, é fundamental incluir essa etapa, pois, como citado nos 

estudos, caso falte essa parte do processo, o gasto para reparar o seu ambiente 

depois, pode ser grande, além dos possíveis problemas de saúde a longo prazo que 

causam à saúde auditiva. 

Portanto, conclui-se que para existir uma boa qualidade de vida em um 

ambiente, é fundamental usufruir das variedades e estratégias que o conforto 

acústico proporciona.  
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 Montagem a partir de imagens coletadas nos sites do JR aços, FR Portas prontas, Leroy 

Merlin e Conforto acústico. 
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