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RESUMO
O presente artigo trata-se de uma explanação acerca da temática da influência da ergonomia no espaço construído, com
enfoque no impacto acústico que os diferentes tipos de materiais exercem ou podem exercer nos mais diversos tipos de
ambientes, bem como a influência que a qualidade acústica dos espaços exerce sobre usuários que fazem uso destes
ambientes. Aborda inicialmente o significado que o termo “ergonomia” traz consigo, posteriormente elencando a
importância deste elemento no âmbito arquitetônico. Também são abordados os diferentes tipos de tratamento acústico
que um ambiente pode receber, seja na etapa de projeto por meio de soluções arquitetônicas ou pelo emprego de
materiais específicos, que apresentam-se elencados e explanados de forma distinta, expondo suas principais
características e indicações de uso/aplicação, exemplificando tais aplicações com alguns materiais que são atualmente
comumente utilizados no tratamento acústico no setor da construção civil no Brasil.
PALAVRAS-CHAVE: Ergonomia, conforto acústico, espaço construído, construção civil.

1. INTRODUÇÃO
Adentrando no âmbito da significância que o termo “ergonomia” traz consigo, é possível
caracterizá-la como sendo um fator de extrema importância quando o assunto tratado é a arquitetura
e a relação do ambiente construído com o usuário que dele faz uso. A ergonomia pode ser definida
como sendo a relação de integração que se estabelece entre o ser humano e o ambiente que este
utiliza, de modo que esta relação seja otimizada a fim de melhorar o desempenho das atividades que
são realizadas e exercidas pelo usuário em determinado ambiente, proporcionando a sensação de
conforto através da promoção da qualidade de vida gerada pela ergonomia.
Tendo como base o significado deste termo e sua implicância na ceara arquitetônica, convém
discorrer acerca de como a ergonomia e o impacto sonoro impactam a qualidade de vida e as
atividades desempenhadas pelos usuários que destes ambientes fazem uso, bem como inferir e
propor quais seriam as possíveis soluções e medidas que poderiam mostrar-se eficazes na melhoria
da sensação de conforto (no caso, conforto ergonômico e acústico) na relação do usuário para com o
ambiente construído.

2. REFERENCIAL TEÓRICO OU FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
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2.1 O PAPEL DA ERGONOMIA NO ESPAÇO CONSTRUÍDO
A ergonomia trata-se de um campo de estudo que tem como objetivo principal estudar as
relações estabelecidas entre o homem e o trabalho, levando em conta as inúmeras interações que
possam vir a ocorrer entre eles, analisando aspectos comportamentais, anatômicos, dentre outros.
Oficialmente adotado em 1949, o termo ergonomia vem, nos últimos 50 anos, mostrando-se uma
área de estudos vasta, focando-se na natureza do ser humano e suas interações como os mais
diversos ambientes, resultando em aplicações práticas para áreas como a da engenharia, arquitetura,
design, etc. (VASCONCELOS et al, 2009)
É sabido que a ergonomia e o som são aspectos extremamente importantes para os
profissionais que trabalham como o projeto de edificações e empreendimentos no geral, sejam eles
comerciais ou residenciais. A ergonomia, através de seu conceito, propõe que os ambientes
destinados ao uso humano estejam em conformidade com suas necessidades e com seu uso e
função, também sendo o fator sonoro uma variável neste aspecto. Além das normas vigentes que
regulamentam o projeto arquitetônico, o projetista também deve levar em conta a ergonomia
ambiental, ou a ergonomia do ambiente construído, que é a área de estudo que tem como objetivo
otimizar a maneira como os usuários interagem com o ambiente construído em seus mais diversos
aspectos (cultural, organizacional, espacial, psicológico, social, etc.), propondo soluções que
possam melhorar esta relação. (VASCONCELOS et al, 2009) (GRANDJEAN, 1998)
Dente todos os aspectos que a ergonomia leva em conta quando o assunto abordado é a
arquitetura e a relação do usuário com o ambiente construído, o impacto sonoro é um fator que, sem
dúvidas, deve ser levado em conta ao projetar edificações e espaços. Nos dias atuais, tornou-se
comum que os cidadãos que encontram-se inseridos no contexto urbano das cidades sofram
cotidianamente com problemas relacionados ao trânsito, poluição, violência e, não obstante, ruídos
excessivos produzidos pelo fluxo intenso de veículos na malha viária, contribuindo para que a
ergonomia e a qualidade de vida dos moradores seja prejudicada. (NAKAMURA, 2004)

2.2 CARACTERIZAÇÃO DOS DIFERENTES TIPOS DE MATERIAIS
Deste modo, a necessidade de empregar-se e fazer uso de recursos e estratégias de projeto e
até mesmo de materiais que atuem como isolantes acústicos vem aumentando exponencialmente, a
2
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fim de garantir ao usuário uma sensação maior de conforto através do correto tratamento do som,
minimizando desta forma a interferência negativa que estes fatores externos vem causando no
cotidiano daqueles que fazem uso destes espaços. Antes de mais nada, deve-se levar em conta a
particularidade de cada ambiente, ou seja, o que difere aquele ambiente dos demais, seja em função
da caracterização de sua clientela, das atividades que serão posteriormente desenvolvidas naquele
espaço, da demanda acústica do projeto em questão, da utilização que este ambiente terá, dentre
outros fatores. (NAKAMURA, 2004)
Dada a particularidade de cada espaço e de cada projeto, as soluções acústicas empregadas
irão variar, assim como os materiais que serão empregados nas soluções projetuais propostas.
Convém saber, contudo, que os materiais que são utilizados no tratamento acústico das edificações
e ambientes podem ser classificados em 5 categorias distintas, sendo eles os materiais classificados
como: (NAKAMURA, 2004)
- Isolantes: São os materiais que impedem que o ruído seja transferido entre os ambientes, sendo
geralmente densos e pesados. Exemplos: tijolo maciço, madeira, vidros de no mínimo 6mm de
espessura, dentre outros;
- Refletores: Os materiais refletores podem também ser isolantes, porém tem como característica o
aumento da reverberação do som no ambiente, sendo geralmente materiais lisos. Exemplos:
revestimento cerâmico, massa corrida, papel de parede, dentre outros;
- Difusores: Os materiais difusores caracterizam-se por refletir o som de forma difusa, sema
presença de ressonâncias. Exemplos: materiais refletores aplicados sobre pedras ou lambris de
madeira;
- Absorventes: Os materiais absorventes são aqueles que impedem que o som seja transmitido entre
ambientes, evitando assim o eco. Diferentemente dos materiais isolantes, estes são materiais leves e
de baixa densidade, podendo ser compostos por fibras ou poros abertos. Exemplos: lã de vidro,
manta de poliuretano, carpetes, cortinas de tecido pesado, dentre outros;
- Isolantes: Os materiais isolantes evitam que o som seja refletido em determinada direção.
Exemplos: madeira e concreto.
Além de diferenciarem-se por suas propriedades características, os materiais
utilizados no tratamento acústico diferem-se também de acordo com a aplicação e o resultado
pretendidos (residencial, comercial, industrial, etc.), visando sempre obter e promover com mais
qualidade e eficácia a sensação de conforto (no caso, ergonômico e acústico) no espaço em questão.
Desta forma, convém destacar a importância e relevância do conteúdo apresentado nas normas NBR
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10.152:1987 (que trata dos níveis de ruído para conforto acústico) e NBR 15.575:2008 (que trata
dos requisitos de desempenho no âmbito dos prédios residenciais). (GABRIEL, 2014)

2.3 ANÁLISE DAS NECESSIDADES SONORAS DO AMBIENTE A SER PROJETADO
A fim de auxiliar o projetista na tarefa de promover tal conforto no ambiente construído, é
importante ressaltar que cabe à este mesmo projetista a tarefa de incorporar no processo de
concepção arquitetônico materiais e métodos que mostrem-se viáveis em relação às necessidades
tanto físicas quanto cognitivas dos usuários que farão uso de determinado espaço, uma vez que um
ambiente somente será considerado ergonomicamente adequado quando estas necessidades forem
devidamente supridas. (FONSECA e RHEINGANTZ, 2009)
Conforme a imagem 01, no quadro abaixo, pode-se observar quais são os níveis sonoros
aceitáveis (valores mínimos) e os níveis sonoros que promovem a sensação de conforto para os
usuários dos ambientes especificados (valores recomendados).
Imagem 01 – Níveis sonoros recomendados para cada tipo de ambiente

Fonte: Revista Pini
4
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2.4 EXEMPLOS DE MATERIAIS EMPREGADOS NO TRATAMENTO ACÚSTICO
É importante ressaltar que o tratamento acústico é uma estratégia importante para que o
arquiteto, engenheiro ou projetista possa de fato promover a ergonomia e o conforto acústico no
espaço projetado, atendendo os valores sugeridos no quadro acima, que ilustra os valores
estipulados nas normas brasileiras vigentes anteriormente citadas. E como cada ambiente possui
suas particularidades, algumas soluções mostram-se mais eficazes quando aplicadas em certos
ambientes a fim de obter o resultado sonoro pretendido, sendo que esta especificação deve ser feita
com base na problemática do projeto, seja para evitar os ruídos dos andares adjacentes em uma
edificação predial ou para promover a ausência de eco em um anfiteatro, por exemplo.
(LOURENÇON, 2012)
Sendo assim, convém elencar algumas das possíveis soluções que podem ser adotadas,
dadas as devidas particularidades de cada projeto, seu programa de necessidades e objetivos
pretendidos. Há inclusive opções que podem ser úteis quando o objetivo é atenuar problemas como
ruídos excessivos em apartamentos, excesso de ruídos advindos de fontes externas à edificação,
dentre outros. Algumas opções são: (LOURENÇON, 2012)

2.4.1 FIBRA DE COCO
Fabricada a partir da mistura da fibra de coco misturada com a cortiça expandida, este
material é muito eficiente na absorção de ruídos de baixa freqüência, sendo que tal característica
mostra-se um diferencial deste material em relação aos demais materiais existentes no mercado.
Algumas das vantagens deste material são sua resistência e sua durabilidade, sendo que tais
características cumprem com êxito as exigências e as necessidades técnicas estabelecidas pelas
normas vigentes e pela demanda do mercado. É um material muito versátil, podendo ser utilizado
tanto no tratamento acústico quanto térmico de um ambiente. Outro diferencial das placas e mantas
feitas utilizando-se este material é que sua matéria prima trata-se de um material natural e
renovável, sendo, portanto, ecologicamente correto e não causando danos ao meio ambiente,
podendo ser considerado um produto “verde”. (CATAI et al apud ISAR, 2006)
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2.4.2 LÃ DE VIDRO
Comumente fornecida na forma de rolos ou placas, trata-se de um material que possui um
índice elevado de absorção acústica, sendo amplamente utilizado como isolante acústico em
projetos residenciais e comerciais, seja em aplicações no forro, no interior de paredes de drywall,
dentre outros. Destaca-se por ser um material leve e de fácil manipulação, ser incombustível, não
favorecer a proliferação de fungos e bactérias, etc. A imagem 02 exemplifica o processo de
aplicação da lã de vidro no interior de um sistema de paredes de drywall. (LOURENÇON, 2012)
(CATAI et al apud ISAR, 2006)
Imagem 02 – Aplicação de lã de vidro em um sistema de paredes de drywall

Fonte: Acusterm ®

2.4.3 LÃ DE ROCHA
Obtida a partir de rochas basálticas e outros materiais agregados, a lã de rocha é no geral
mais densa que a lã de vidro, sendo utilizada no interior de divisórias e paredes de alvenaria, bem
como em forros e lajes, como observa-se na imagem 03. É comumente comercializada na forma de
painéis de diferentes espessuras e densidades e utilizada em edificações residenciais e comerciais.
6
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Destaca-se por sua facilidade de manuseio, resistência a temperaturas elevadas e a resistência a
umidade. Assim como a lã de vidro, a lã de rocha, quando utilizada entre paredes de alvenaria ou
preenchendo as faces de um sistema de drywall, mostra-se um mecanismo eficaz quando o objetivo
é minimizar o impacto sonoro desagradável produzido por vizinhos em casas geminadas, por
exemplo. (LOURENÇON, 2012) (GABRIEL, 2014)
Imagem 03 – Aplicação de lã de rocha entre paredes de alvenaria

Fonte: Isoline do Brasil ®

2.4.4 ESPUMAS ACÚSTICAS
São comercializadas na forma de placas já preparadas para a fixação sobre superfície
metálica, de madeira ou mesmo de gesso, sendo geralmente fabricadas em poliuretano flexível
somado à agregados que diminuem a propagação das chamas em caso de incêndio. Podem ser
especificadas para tratar acusticamente paredes e tetos de locais como auditórios, estúdios, casas de
shows, dentre outros locais que necessitem deste efeito acústico. Na imagem 04 é possível observar
uma possível aplicação das espumas acústicas na forma de placas em um estúdio de gravação.
(LOURENÇON, 2012)
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Imagem 04 – Placas acústicas aplicadas em um estúdio de gravação

Fonte: OWA Sonex do Brasil ®

2.4.5 LÃ DE PET
Material de recente inserção no mercado brasileiro, a lã de PET, ilustrada na imagem 05, é
um isolante acústico que é fabricado a partir da lã de poliéster, sendo que esta é produzida a partir
da reciclagem de garrafas PET sendo, portanto, um material ecológico e ambientalmente correto.
Outra vantagem é que a lã de PET é de fácil manipulação, sendo que também não causa irritações
de pele, o que é comum quando trata-se de lãs fabricadas com base em outros materiais. É
comumente comercializada entre as densidades de 5 kg/m³ e 35 kg/m³. (GIRIBOLA, Maryana)
Imagem 05 – Lã de PET ISOSOFT ® WALL aplicada em um sistema de drywall

Fonte: Trisoft ®
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3. METODOLOGIA
A metodologia empregada no desenvolvimento deste artigo pautou-se no levantamento
teórico de artigos, reportagens e matérias de revistas especializadas no assunto, a fim de que uma
síntese acerca da temática proposta fosse elaborada, permitindo que desta forma as informações
relevantes para o desenvolvimento do presente artigo pelo autor fosse elucidada e norteada através
das questões e problemáticas elencadas previamente, tornando possível seu desenvolvimento e
posterior conclusão.

4. ANÁLISES E DISCUSSÕES
Conforme explicitado ao longo do desenvolvimento deste artigo, observou-se que o fator
ergonomia é uma importante variável quanto o assunto abordado é o espaço construído. Com
enfoque na influência sonora na qualidade do espaço construído, se tornou possível inferir-se
também que há a necessidade de que a qualidade sonora seja melhor estudada e melhor trabalhada
pelos profissionais atuantes no setor da construção civil, a fim de que melhores condições acústicas
sejam oferecidas aos possíveis usuários que possivelmente utilizarão o espaço projetado. Desta
forma, uma melhor experiência sensorial será oferecida ao usuário, bem como melhores condições
de trabalho, estudo, concentração, dentre outros.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Uma vez expostos tais apontamentos acerca da influência da ergonomia e do impacto sonoro
na relação do usuário com o ambiente construído, torna-se possível inferir-se que tais aspectos
mostram-se extremamente vitais e relevantes quando o assunto tratado é a concepção arquitetônica
dos espaços construídos, bem como sua relação para com os usuários que por ventura farão uso
destes espaços.
Tal qual estipula a norma NBR 12.179, é de extrema importância que o profissional
projetista detenha os conhecimentos necessários para que o tratamento acústico do ambiente
construído, que deve levar em conta toda a problemática projetual e suas especificidades, confira à
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edificação a sensação de conforto, seja através do isolamento acústico ou do condicionamento
acústico.
Deste modo, cabe ao profissional projetista levar em conta as necessidades e
particularidades de cada projeto, a fim de que estas sejam adequadamente atendidas, de forma que
as necessidades ergonômicas e sonoras de cada projeto em específico possam ser devidamente
compreendidas, interpretadas e posteriormente atendidas. Assim, o resultado esperado é uma
experiência agradável para o usuário em seu cotidiano nas mais diversas atividades que este possa
vir a exercer em tal ambiente, de modo que estas atividades, sejam elas seu exercício profissional,
atividades de leitura, descanso, dentre outras, possam ser otimizadas através da correta aplicação
dos conceitos de ergonomia e conforto acústico no ambiente construído.
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