
Curiosidade: O Conforto Acústico 

A noção de "conforto acústico", como a de 

"qualidade do meio sonoro" de um local, pode ser 

caracterizada fazendo-se uso de duas dimensões ou facetas 

complementares. A qualidade e quantidade da energia 

emitida pelas fontes e a qualidade e quantidade dos 

eventos sonoros do ponto de vista do receptor são 

fundamentais. Tal ponto de vista depende não somente da 

história individual, mas também dos valores próprios do 

grupo social a que ele pertence.  

Esta qualidade e o conforto que ele almeja podem ter 

uma influência sobre a qualidade do trabalho, do sono e 

sobre as relações entre os usuários do edifício.  

Quando a qualidade do meio sonoro se deteriora e o 

conforto se degrada, os efeitos observados podem se 

revelar rapidamente muito negativos, como a queda de 

produtividade, conflitos de vizinhança e mesmo problemas 

de saúde. 

As expectativas do usuário a respeito do conforto 

acústico consistem geralmente em querer conciliar suas 

necessidades. De um lado, não ser prejudicado ou 

perturbado em suas atividades cotidianas por ruídos aéreos 

(provenientes de outros espaços vizinhos), por ruídos de 

impacto ou de equipamentos (provenientes de diferentes 

partes do edifício) e por ruídos do espaço externo 

(transporte, transeuntes, rotinas operacionais, etc.).  
 

 

 

 



ESTUDO OCUPACIONAL E AMBIENTAL 

Aspectos técnicos e Legais: 

 

Para a questão do ruído há duas questões que 

merecem destaque e que são contempladas por 

diferentes normas e legislação: as ocupacionais 

atendidas pelo MTE e MPAS: relacionado a perda 

auditiva,a insalubridade e proficiência no ambiente de 

trabalho,e, as ambientais que são relacionadas a 

poluição sonora. 

 

É de conhecimento da sociedade os malefícios da 

exposição a níveis de pressão sonora elevados(NPSE) ou 

aqueles barulhos que incomodam interferindo no nosso 

bem estar. Existem Leis e Regulamentações que 

estabelecem limites admissíveis conforme o objetivo da 

análise: Ruído Elevado ou Barulho (incômodo). 

Destacamos as Normas NBR10151(ambiente externo), 

aNBR10152(ambiente interno), NBR13368(ruído 

aeronáutico), aISO1996(método de estudo e análise do 

impacto) recentemente a Norma de Desempenho 

NBR15575, esta última estabelece recomendações 

mínimas de parede, pisos, forros e fachadas para as novas 

construções. 

Também destacamos a Resolução Conama01, que 

exige o atendimento a NBR10151 para fachada (ruídos 

externos) e a NBR10152 entre vizinhos (ruído interno). 

Conforme o Legislador a Poluição Sonora como todas as 

outras, devem ser monitoradas continuamente e os 

responsáveis punidos com detenção e multas. Não os 

eximindo de indenizações coletivas. 

 



RUIDO AERONÁUTICO UM RISCO A 

SAÚDE 

 

 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL 
Realidade, Estratégias e Práticas. 

Níveis Normativos e de Zoneamento Urbano: 

 

 



ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL 
Zoneamento Urbano da Área do Alfa Barra 
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