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ma ferramenta computacional 
desenvolvida recentemente 
pela arquiteta Vanessa Fáti-
ma de Medeiros Takahashi, 

pesquisadora da Faculdade de 
Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo 
(FEC) da Unicamp, permite avaliar o desem-
penho acústico de edificações habitacionais. 
O desempenho acústico pode ser definido, 
de acordo com a pesquisadora da Unicamp, 
como o comportamento de uma edificação 
para atender aos usuários, ao longo do tem-
po, em relação ao isolamento dos ruídos.

O programa analisa, por exemplo, se as 
paredes (internas e externas), o piso e o te-
lhado de uma casa ou prédio, possuem um 
isolamento acústico adequado dos ruídos, 
conforme critérios e parâmetros exigidos 
por norma técnica elaborada pela Associa-
ção Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 
A normativa, também conhecida como Nor-
ma de Desempenho (NBR 15575), vigora no 
país desde julho de 2013.

“Programas de simulação acústica são fer-
ramentas muitos importantes para avaliar o 
que nós chamamos de desempenho acústico 
de uma edificação. Porém, os programas dis-
poníveis no campo da acústica foram desen-
volvidos, em sua maioria, em países da Euro-
pa e nos Estados Unidos. Eles são, portanto, 
inadequados à realidade da construção civil 
brasileira, principalmente, porque aqui no 
Brasil os materiais utilizados são diferentes”, 
considera a estudiosa da Unicamp. 

O “Hipnos Acústica”, como foi intitulado 
o programa, integrou tese de doutorado de 
Vanessa Takahashi, defendida em fevereiro 
deste ano junto ao Programa de Pós-Gradu-
ação em Construção Civil da FEC. A pesqui-
sa foi orientada pela professora Stelamaris 
Rolla Bertoli, que atua no Departamento de 
Arquitetura e Construção da Unidade. 

PREVISÃO E VERIFICAÇÃO
Conforme Vanessa Takahashi, a ferra-

menta formulada auxilia o profissional da 
área em duas frentes: prevendo o isolamento 
acústico adequado de um edifício habitacio-
nal, com base em dados de um determinado 
projeto; e verificando se determinada edifica-
ção já construída está dentro dos parâmetros 
adequados de isolamento acústico estabele-
cidos pela normatização brasileira. 

 “A ferramenta indica possíveis soluções 
de materiais que poderiam ser usados de 
modo a atender a norma de desempenho da 
ABNT. O programa também verifica o de-
sempenho de uma edificação construída e 
compara com o desempenho proposto pela 
norma. O sistema não diz qual é o material, 
mas aponta possibilidades diante da reali-
dade brasileira, até mesmo para os sistemas 
construtivos mais novos. Nós fizemos isso 
justamente para não fechar o processo de 
criação de um projeto arquitetônico”, res-
salva. 

Ainda de acordo com a arquiteta, o sis-
tema avalia ou verifica, separadamente, cada 
um dos quatro sistemas construtivos pre-
vistos na norma: paredes internas (vedação 
interna), parede externas (vedação externa), 
piso e telhado (cobertura). Outro ponto im-
portante destacado pela pesquisadora é a 
possibilidade de o usuário criar um banco de 
dados com materiais mais específicos para a 
realidade brasileira, inclusive materiais sus-
tentáveis e inovadores. 

Vanessa Takahashi informa que testes 
preliminares indicaram o bom funcionamen-
to da ferramenta, que ainda não está dispo-
nível aos usuários. Isso deve acontecer nos 
próximos meses, após ajustes finais, revela 
a autora da pesquisa. O programa foi desen-
volvido para usuários que utilizam a platafor-
ma Windows e MAC.
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INTERFACE
A interface gráfica do “Hipnos Acústica” 

está dividida nas situações “Simulação do 
desempenho acústico da edificação” e “Ve-
rificação do desempenho acústico da edifi-
cação”. Para cada uma das situações foram 
desenvolvidas telas para os quatro tipos de 
sistemas: Sistema de Vedação Vertical Ex-
terna (SVVE), Sistema de Vedação Vertical 
Interna (SVVI), Sistema de Piso (SP) e Sis-
tema de Cobertura (SC).

As telas do programa para cada sistema 
foram desenvolvidas e divididas em telas 
principais, telas auxiliares, telas de informa-
ção e telas de tutorial. Cada um dos sistemas 
possui seis telas principais: uma tela de apre-
sentação do sistema, quatro telas de inserção 
de dados e cálculos e uma última tela com o 
relatório parcial com os resultados obtidos. 
Essas telas podem ser vistas como etapas que 
o usuário deve passar para que ele consiga 
um resultado final.

“Procuramos elaborar uma interface grá-
fica didática e intuitiva, tanto para usuários 
especialistas, como não especialistas na área 
de desempenho acústica de edificações. O 
programa foi desenvolvido no software Fi-
lemaker, plataforma de desenvolvimento de 
sistemas de banco de dados”, acrescenta Va-
nessa Takahashi. 

Neste ponto, a orientadora do trabalho, 
professora Stelamaris Rolla Bertoli, destaca a 
contribuição do docente Daniel de Carvalho 
Moreira, do mesmo departamento da FEC, 
sobretudo no aspecto envolvendo a organiza-

ção das informações por banco de dados. Os 
dois professores integram grupo de pesquisa 
sobre o tema.

RELEVÂNCIA E CONTEXTO
Com experiência na área da pesquisa em 

acústica, a professora Stelamaris Bertoli ex-
plica que, entre os profissionais especiali-
zados neste campo, os cálculos são, muitas 
vezes, triviais.  Estas operações se tornam, no 
entanto, trabalhosas para profissionais que 
não são deste ramo específico. 

“Neste aspecto, ao sistematizar os conhe-
cimentos existentes, como cálculos, critérios 
e requisitos, o programa trará ganhos rele-
vantes. É como se nós disséssemos ao arqui-
teto ou projetista: use sua criatividade e dei-
xe que ‘nós garantimos os cálculos’”, brinca 
a docente da FEC. “Além disso, a ferramenta 
é bastante didática e permite uma boa com-
preensão da norma no aspecto do isolamen-
to. Ou seja, é possível aprender utilizando o 
programa”, complementa. 

A orientadora situa que a aprovação da 
norma surgiu a partir de uma demanda da 
Caixa Economia Federal, que não dispunha 
de critérios para um projeto ou construção 
sob o ponto de vista acústico. A Caixa é ges-
tora e o principal banco financiador na área 
habitacional do país.

 
DEMANDA CONTEMPORÂNEA
Vanessa Takahashi acrescenta que o tema 

envolvendo o desempenho acústico de edifi-
cações tornou-se uma demanda contemporâ-

nea devido ao aumento da poluição sonora e 
do consequente incômodo gerado nas habita-
ções. “O ruído gerado pelo tráfego de veícu-
los, pelas atividades na área de lazer, música, 
eletrodomésticos, dentre outros, são causas 
de desentendimentos e de estresse entre mo-
radores. Daí a necessidade do adequado iso-
lamento acústico”, considera.

O estudo de Vanessa Takahashi contou 
ainda com bolsa de pesquisa concedida pela 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pesso-
al de Nível Superior (Capes). Atualmente, 
a pesquisadora, com iniciação científica, 
mestrado e doutorado pela FEC, leciona no 
curso de Arquitetura da Universidade Pau-
lista (Unip), campi de Jundiaí (SP) e Limei-
ra (SP).

Vanessa Fátima de Medeiros
Takahashi, autora da tese:
“A ferramenta indica possíveis
soluções de materiais
que poderiam ser usados
de modo a atender a norma
de desempenho da ABNT”


