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Escopo do documento
Este memorial descreve as proposições feitas a nível de tratamento acústico para o projeto

arquitetônico em desenvolvimento pela contratante. As proposições feitas são

categorizadas da seguinte forma:

● Especificações de condicionamento: Para alguns dos ambientes do projeto (listados

na seção seguinte) são especificados materiais de revestimento para que alcancem valores

de tempo de reverberação (T60) adequados, com base em simulações. São indicados os

modelos, dimensões e forma de instalação dos materiais.

● Diretrizes gerais: Para alguns dos ambientes do projeto (listados na seção seguinte)

são feitas recomendações gerais de estratégias de atenuação da reverberação.

Caracterização do projeto

O projeto arquitetônico que é objeto de estudo é o de reforma da sede do Conselho de

Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Norte, localizado na Rua Cons. Morton Farias,

1440, Lagoa Nova, Natal (RN). A edificação de 232.63 m² conta com um único pavimento,

construído em sistema de alvenarias de tijolo cerâmico e estrutura em concreto armado.

Os ambientes cuja especificação de condicionamento foram requisitados foram: (1)

Auditório (configuração conjunta da Recepção com a Sala de Reuniões); e (2) Coworking.

As diretrizes gerais foram solicitadas para a (3) Sala da Presidência. Os ambientes são

evidenciados nas Figuras 1 a 3. As dimensões dos ambientes são:

● Auditório:

○ Área: 50,29 m²

○ Pé direito: 2.63 m

○ Volume: 132,26 m³

● Coworking:

○ Área: 6,09 m²

○ Pé direito: 2.63 m

○ Volume: 16,02 m³



● Sala da Presidência:

○ Área: 13,97 m²

○ Pé direito: 2.63 m

○ Volume: 36,74 m³

Os revestimentos dos ambientes especificados pelo projeto  são:

● Parede: Reboco pintado;

● Piso: Piso vinílico;

● Forro: Gesso acartonado;

● Esquadrias:

○ Portas: Madeira de giro (Sala da Presidência), alumínio de correr com folha de vidro;

○ Janelas: Alumínio de correr com folha de vidro.

Figura 1 - Ambientes selecionados para consultoria: (1) Auditório, (2) Coworking e (3) Sala da Presidência.



Figura 2 - Auditório (junção da Sala de Reuniões com Recepção).

Figura 3 - Coworking, à esquerda, e Sala da Presidência, à direita.

Especificações de condicionamento

Para os coeficientes de absorção utilizados para os cálculos de T60, vide Anexo I. Todos os

cálculos e simulações pressupõem que os ambientes estão com suas esquadrias

fechadas.

Os T60 de cada ambiente (Auditório) antes da reforma, comparados ao que é indicado

como ideal pela NBR 12.179 são apresentados a seguir:



TABELA 1 - T60 atual e ideal dos ambientes.

AMBIENTE
T60 (s) POR FREQUÊNCIA (Hz)

125 250 500 1000 2000 4000

Auditório
Ideal 0,75 0,75 0,50 0,50 0,50 0,50

Atual 2,10 2,22 1,90 2,11 2,25 1,98

Coworking
Ideal 0,60 0,60 0,40 0,40 0,40 0,40

Atual 1,24 1,70 1,65 1,67 1,72 1,51

A partir de simulações no software EASE, o forro indicado para ser aplicado em cada um

dos ambientes é dado a seguir:

● Auditório:

○ Forro: AMBI CFQ 18x18 (NRC 0,85 e Taxa de Perfuração de 27,91%)

○ Área: 31,07 m²

● Coworking:

○ Forro: AMBI CF 8 16/16 (NRC 0,75 e Taxa de Perfuração de 18,40%)

○ Área: 6,09 m²

Ambos os forros são mostrados na Figura 4, da fabricante AMBI, a serem

instalado a no mínimo 12 cm da laje (superfície inferior a superfície inferior).

Os forro são compostos de placas de de 595 x 595 mm, com espessura de 15

mm. Acima dos forros deve ser colocada uma camada de lã de rocha, vidro ou

mineral de densidade de 40 kg/m³. A Tabela 2 mostra o T60 (com tolerância

de no máximo 10% acima do ideal) aplicando-se o forro nas configurações

das Figura 5 e 6:



Figura 4 - Forro AMBI CFQ 18x18, à esquerda, e forro AMBI CF 8 16/16 à direita.

Figura 5 - Configuração do forro do Auditório.

Figura 6 - Configuração do forro do Coworking.



TABELA 2 - T60 ideal e simulada com forro nos ambientes.

AMBIENTE
T60 POR FREQUÊNCIA (Hz)

125 250 500 1000 2000 4000

Auditório

Ideal 0,75 0,75 0,50 0,50 0,50 0,50

C/ forro
ac. 0,48 0,47 0,43 0,45 0,51 0,51

Coworking

Ideal 0,60 0,60 0,40 0,40 0,40 0,40

C/ forro
ac. 0,23 0,35 0,35 0,34 0,41 0,43

A instalação do forro se dá por sistema bate/espera, sustentado por arame 10 galvanizado,
ligado a um perfil T, com mostra a Figura 7.

Figura 7 - Detalhamento do suporte do forro.



Diretrizes gerais

Para atenuação do tempo de reverberação dentro de um recinto, há algumas estratégias
que não empregam materiais especializados que contribuem em alguma medida. O uso de
cortinas pesadas, que absorvem o som, é um exemplo. É importante frisar que tais cortinas
precisam necessariamente ter uma massa significativa (e.g. cortinas blackout de tecido,
ver Figura 8), e cortinas comuns, mais leves, não possuem o mesmo efeito.

Figura 8 - Cortina leve, não indicada, à esquerda, e cortina pesada, indicada, à direita.

Tapetes também podem ser usados como superfícies absorventes, desde que, assim como
as cortinas, tenham uma massa significativa e tenham fios longos (conferindo uma
superfície mais “felpuda”), como o exemplo da Figura 9. Tapetes mais lisos (fios mais
baixos) absorverão menos as ondas reverberantes.

Figura 9 - Exemplo de tapete utilizável para ajudar a atenuar a reverberação.



No geral, o mobiliário também ajuda na diminuição do tempo de reverberação, uma vez que
superfícies comuns dificilmente são completamente refletoras, e aumentando a área de
superfície de contato para um mesmo volume diminuirá o tempo de reverberação.
Mobiliário feito de materiais mais absorventes (madeira maciça ao invés de plástico ou
metal) e com estofados contribuem mais significativamente.

Em relação a atenuação de ruído, é importante que condensadores de ar-condicionado não
sejam posicionados próximo às janelas e aberturas. O uso de esquadrias de vidro com
vidro duplo (Figura 10), com conexões elásticas à moldura (e.g. silicone, borracha), é
recomendável. Esquadrias de madeira maciça no geral demonstram bom desempenho de
isolamento, desde que se garanta que não fiquem frestas enquanto a esquadria está
fechada. Também é recomendável que se dê preferência a esquadrias de giro ao invés de
esquadrias de correr, uma vez que estas últimas demandam certas frestas no fechamento
que comprometem o isolamento.

Figura 10 - Exemplo de detalhamento de esquadria com isolamento acústico.

Para as divisões entre ambientes que compartilhem forro entre si, é necessário atentar para
que não seja um canal de ruído. No espaço acima do forro, junto às divisórias, é necessário
então aplicar um septo acústico. Este septo pode ser de drywall com material isolante entre
as chapas (como lã de vidro ou lã de rocha) (Figura 11).



Figura 11 - Indicação de septo acústico entre ambientes com um espaço acima do forro os conectando.

__________________________________

David Alexandre Sicolo
CAU/RN A262167-3





ANEXO I - TABELA DE COEFICIENTES DE ABSORÇÃO UTILIZADOS NAS SIMULAÇÕES

MATERIAL
COEFICIENTE DE ABSORÇÃO POR FREQUÊNCIA (Hz)

125 250 500 1000 2000 4000

Cadeiras plásticas 0,10 0,16 0,22 0,18 0,16 0,12

Forro AMBI CF 8 16/16 0,98 0,78 0,78 0,84 0,68 0,60

Forro AMBI CFQ 18x18 0,74 0,81 0,91 0,91 0,78 0,74

Gesso acartonado 0,15 0,11 0,04 0,04 0,07 0,08

Janela envidraçada 0,25 0,15 0,10 0,05 0,03 0,03

Laje de concreto 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02

Mesa de MDF 0,02 0,02 0,03 0,04 0,06 0,08

Piso vinílico 0,02 0,03 0,04 0,05 0,05 0,10

Porta envidraçada 0,25 0,15 0,10 0,05 0,03 0,03

Reboco pintado 0,02 0,02 0,03 0,04 0,04 0,03
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1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

1.1 Arquiteto(a) e Urbanista

Nome Civil/Social: DAVID ALEXANDRE SICOLO CPF: 082.707.494-86 Tel: (84) 988106099
Data de Registro: 06/09/2021 Registro Nacional: 00A2621673 E-mail: DAVIDSICOLO@GMAIL.COM

2. DETALHES DO RRT

Nº do RRT: SI11269720I00CT001 Forma de Registro: INICIAL
Data de Cadastro: 20/10/2021 Tipologia:

Institucional 
Modalidade: RRT SIMPLES Forma de Participação: INDIVIDUAL
Data de Registro: 21/10/2021

2.1 Valor do RRT

Valor do RRT: R$97,95 Pago em: 20/10/2021

3.DADOS DO CONTRATO

3.1 Contrato

Nº do RRT: SI11269720I00CT001 CPF/CNPJ: 018.344.504-03 Nº Contrato: Data de Início:
03/10/2021

Contratante: Yanka Ferreira de Oliveira
Dantas

Valor de Contrato: R$
1.500,00

Data de Celebração:
03/10/2021

Previsão de Término:
20/10/2021

3.1.1 Dados da Obra/Serviço Técnico

CEP: 59075730 Nº: 1440
Logradouro: CONSELHEIRO MORTON FARIA Complemento:
Bairro: LAGOA NOVA Cidade: NATAL
UF: RN Longitude: Latitude:

3.1.2 Descrição da Obra/Serviço Técnico

Consultoria na área de tratamento acústico arquitetônico para projeto de reforma.

3.1.3 Declaração de Acessibilidade

Declaro a não exigibilidade de atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas
pertinentes para as edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da
Lei n° 13.146, de 06 de julho de 2015.

3.1.4 Dados da Atividade Técnica

Grupo: ATIVIDADES ESPECIAIS EM ARQUITETURA E URBANISMO Quantidade: 12.5
Atividade: 5.2 - CONSULTORIA Unidade: hora

4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

http://www.caubr.gov.br/


A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, ou via QRCode. Documento Impresso em:
17/11/2021 às 21:25:23 por: siccau, ip 10.128.0.1.
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4.1.1 RRT's Vinculados

Número do RRT Forma de
Registro

Contratante Data de Registro Data de Pagamento

Nº do RRT: SI11269720I00CT001 INICIAL Yanka Ferreira de
Oliveira Dantas

20/10/2021 20/10/2021

5. DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigações, sob as penas previstas na legislação vigente, que as informações
cadastradas neste RRT são verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista DAVID ALEXANDRE SICOLO, registro
CAU nº 00A2621673, na data  e hora: 20/10/2021 16:28:07, com o uso de login e de senha.  A autenticidade deste RRT
pode ser verificada em: https://servicos.caubr.gov.br/ - Verificar autenticidade de RRT ou via QRCode. 

http://www.caubr.gov.br/

