
 

PASSERI ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA. 
acústica, iluminação, arquitetura e gerenciamento de projetos 

cnpj 07.478.471/0001-59 
tel/fax: 55 11 38198288    e-mail: contato@passerieassociados.com.br 

 

 

TÍTULO DO CURSO 

Acústica arquitetônica: aspectos teóricos, técnicos e normativos aplicados ao 

projeto e à construção de edifícios 

EMENTA 

Curso in company – ministrado nas dependências do escritório ou da empresa 
contratante – com 12 horas de duração (dividido em até 4 encontros de 3 horas cada 
um), em que serão abordados diversos aspectos relativos às principais grandezas 
acústicas e suas aplicações práticas, às exigências humanas e funcionais, à 
implantação e orientação dos edifícios e suas aberturas, às características do 
entorno, às características físicas dos ambientes internos, aos métodos de 
dimensionamento e à avaliação de desempenho acústico. Serão abordados ainda os 
aspectos relativos aos diferentes tipos de fontes de ruído, às formas de transmissão 
do som, ao comportamento dos materiais e componentes construtivos, com especial 
atenção para divisórias, forros e absorvedores especiais. Além disso, também serão 
abordadas questões relativas às medições e às normas técnicas em vigor e sua 
aplicabilidade ao projeto de edifícios residenciais e comerciais, hotéis, hospitais, 
escolas, museus, shopping-centers, igrejas e templos, estúdios, cinemas, auditórios, 
teatros e salas de espetáculo. 

OBJETIVO 

O objetivo do curso é instrumentalizar os alunos com o estado da arte relativo às 
informações teóricas, técnicas e normativas referentes à resolução acústica de 
edifícios em geral, municiando-os com o repertório necessário à condução de 
projetos e ao acompanhamento das respectivas obras, a fim de assegurar sua 
eficiência acústica e o conforto de seus usuários. 

PROGRAMA DO CURSO 

1. Noções básicas sobre sons, vozes, ruídos, vibrações, barulho e poluição sonora. 
2. Intensidade sonora e sua variação em relação à distância da fonte – pontual ou 

linear. 
3. Nível sonoro – o decibel (dB). Conversão de intensidade para nível e vice-versa. 

Soma de níveis sonoros. Desmembramento de níveis sonoros por faixas de 
frequência de oitava e terço de oitava. 

4. A experiência de Fletcher & Munson. Nível sonoro ponderado – o decibel “A” 
(dBA). 

5. Normas e recomendações para adequação dos níveis sonoros à função 
predominante de cada recinto: avaliações em NC e NR. 
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6. Controle da poluição sonora ambiental. Legislação. Ruído de trânsito. Ruído de 
aeronaves. Ruído urbano. Instrumentos e procedimentos de medição. Avaliações 
estatísticas. 

7. O papel dos edifícios no controle passivo da poluição sonora. Afastamento das 
fontes, quando possível. Orientação das fachadas para evitar o ruído. 

8. Aproveitamento de barreiras acústicas naturais. Sombra acústica. 
Dimensionamento, vantagens e desvantagens da construção de barreiras 
acústicas. 

9. Isolação sonora. Conceitos e fundamentos. Isolação sonora da fachada, da 
cobertura, das paredes, das divisórias, das portas, do piso, do teto ou do forro. 
Desempenho de materiais, componentes e elementos construtivos quanto à 
isolação sonora. Classe de Transmissão de Som (STC). 

10. Índice de redução sonora composto. Efeito conjunto das isolações sonoras de 
dois ou mais componentes construtivos. Isolamento sonoro de recintos. 
Recomendações e exigências legais. 

11. Tratamentos acústicos de fachada. Cuidados acústicos com instalações de ar-
condicionado e geradores. Atenuadores de ruído. Mascaramento de vozes e 
ruídos. Controle de ruídos de impacto e vibrações. Coxins e bases antivibratórias 

12. Absorção sonora. Conceitos e fundamentos. Tempo de reverberação. 
Desempenho de revestimentos, forros, biombos, poltronas, etc. Sistemas de 
absorção sonora. Efeito conjunto das absorções sonoras internas aos recintos. 

13. Principais condicionantes acústicas que devem ser levadas em conta nos 
projetos de edifícios residenciais e comerciais, hotéis, hospitais, escolas, 
museus, shopping-centers, igrejas e templos, estúdios, cinemas, auditórios, 
teatros e salas de espetáculo. 
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� LORD, Peter and Duncan Templeton. The architecture of sound. Architectural 
Press, London, 1986. 

� TEMPLETON, Duncan and David Saunders. Acoustic design. Architectural 
Press, London, 1986. 

� Normas da ABNT-Associação Brasileira de Normas Técnicas: 
� NBR 6.401: Instalações de centrais de ar-condicionado para conforto. 

Parâmetros básicos de projeto. 
� NBR 8.572: Fixação de valores de redução de nível de ruído para 

tratamento acústico de edificações expostas ao ruído aeronáutico. 
� NBR 10.151: Avaliação do ruído em áreas habitadas, visando o conforto 

da comunidade. 
� NBR 10.152: Níveis de ruído para conforto acústico. 
� NBR 15.575: Edificações habitacionais – desempenho.  

� Resoluções do CONAMA-Conselho Nacional do Meio-Ambiente: 
� Resoluções no. 1 e no. 2, de 08/03/90 (assunto: poluição sonora 

ambiental). 
� Resoluções no. 1 e no. 2, de 11/02/93 (assunto: poluição sonora veicular). 
� Resolução no. 20, de 07/12/94 (assunto: “selo ruído”). 

� Portarias do Ministério do Trabalho: 
� Portaria 3.214, de 08/06/78 – NR 15. Atividades e operações insalubres: 

proteção no ambiente de trabalho contra ruídos acima de 85 dB(A). 
� Portaria 3.751, de 23/11/90 – NR 17. Ergonomia: proteção contra ruídos 

excessivos no ambiente de trabalho intelectual. 
� Legislação do município de São Paulo: 

� Lei 8.106, de 30/08/74 e Decreto 11567, de 30/10/74. Controla a emissão 
de ruídos em geral. 

� Lei 11.501, de 11/04/94. Controla a emissão de ruídos por 
estabelecimentos de diversão e outros. 

� Lei 11.780, de 30/05/95. Cria responsabilidade técnica dos projetistas de 
edificações e obras públicas quanto à proteção dos usuários de 
determinados edifícios contra excessos de ruído provenientes do meio 
externo. 

� Lei 13.885, de 25/08/2004. Estabelece normas complementares ao PDE-
Plano Diretor Estratégico e dá outras providências. 

� Legislação do estado de São Paulo: 
� Lei 997, de 31/05/76 e Decreto 8.468/76. Poluição do meio-ambiente. 
� Decreto 38.789, de 17/06/94. Programa de inspeção e manutenção de 

veículos em uso. 
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� Legislação de outros municípios: 
� Campinas (SP): Lei 2.516, de 16/06/61 e Decreto 5.441, de 30/06/78. 
� Bauru (SP): Lei 2.423/82. 
� Rio de Janeiro (RJ): Lei 646, de 05/11/84 e Decreto 5.412, de 24/10/85. 
� Porto Alegre (RS): Lei complementar 65, de 22/12/81 e Decreto 8.185, de 

07/03/83. 

MINISTRANTE 

Lineu Passeri Júnior, arquiteto, mestre e doutor em acústica formado pela FAUUSP-
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, músico 
formado pela FASCS-Fundação das Artes de São Caetano do Sul, diretor técnico da 
Passeri Acústica e Arquitetura (www.passerieassociados.com.br). 

DURAÇÃO DO CURSO 

12 (doze) horas, divididas em até 4 encontros com 3 horas de duração cada um. 

NÚMERO MÍNIMO DE ALUNOS 

Não há. 

PREÇO 

R$ 4.000,00 (quatro mil reais). 

FORMA DE PAGAMENTO 

� 50% de sinal, no ato da contratação do curso 
� 50% no término do curso 

MATERIAL A SER FORNECIDO PELO MINISTRANTE 

Certificado de participação e apostila do curso em arquivo digital – PDF. 

RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 

� Local e acomodações para as aulas 
� Impressão das apostilas e dos certificados de participação 
� Computador (desktop ou notebook) 
� Tela e projetor 
� Lousa, flip-chart ou quadro branco 
� Coffe-break 

� Despesas com transporte, hospedagem e alimentação do ministrante para 
cursos realizados fora do perímetro da Grande São Paulo 


