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Sobre a norma técnica

A norma NBR 15.575, vigente desde julho de 2013, é a 

referência nacional para o desempenho de edificações 

residenciais.

A norma apresenta critérios obje(vos de desempenho 

dos principais elementos que compõe uma edificação, 

tais como:

● Segurança: Estrutural; Contra o fogo; Segurança no 

uso e na operação;

● Habitabilidade: Estanqueidade; Desempenho 

térmico; Acús�co; Lumínico; Saúde, Higiene e 

qualidade do ar; Funcionalidade e acessibilidade; 

Conforto tá(l e antropodinâmico.

● Sustentabilidade: Durabilidade; Manutenibilidade; 

Impacto ambiental.



Dentre  os   diversos   parâmetros   assis(dos  pela 

NBR 15.575:2013, a GROM se concentra nas questões 

ligadas a acús�ca e vibração, nas a(vidades de 

medição de desempenho, consultoria e revisão de 

projeto.

Em acús(ca a norma trata do desempenho das 

fachadas, pisos, paredes, sistemas de coberturas e 

instalações hidrossanitárias das edificações.

Nossa equipe conta com equipamentos de primeira 

linha do mercado mundial, que são calibrados em 

laboratório próprio credenciado à RBC.

Alguns dos equipamentos u(lizados nos ensaios, 

como a fonte direcional e a omnidirecional 

(dodecaedro) são de fabricação própria.

A Empresa



Os equipamentos prediais de uso 

cole(vo e as instalações hidrossa-

nitárias são frequente foco de 

reclamação, por isso recomenda-

se a execução do ensaio.

A norma avalia o nível sonoro 

equivalente padronizado (LAeq,nT) 

e o nível máximo padronizado 

(LASmax,nT).

A GROM, sempre que possível, 

opta por realizar u(lizar o Método 

de Engenharia (ISO 16.032), por 

ser mais preciso.

Instalações, Equipamentos Prediais e 
Sistemas Hidrossanitários

(NBR 15.575-1 e 6)

As partes 1 e 6 desta norma refe-

rem-se aos efeitos dos sistemas de 

uso cole(vo nos dormitórios.

● Aplica-se: Elevadores, sistemas 

hidráulicos, descargas, esgoto, 

bombas, exaustores e ven(lado-

res 

● Não se aplica: Caixa d´água, 

trituradores de alimento, Gera-

dores de emergência e Sirenes

O critério possui carácter informa-

�vo (não obrigatório).



 

 

Sistemas de Pisos
(NBR 15.575-3)



Sistemas de Vedações Ver(cais 
Internas - Parede

(NBR 15.575-4)

O sistema de vedação ver(cal 

interna - SSVI (parede) entre 

unidades habitacionais autônomas 

deve garan(r o adequado isola-

mento ao ruído aéreo (conversa, 

TV e música).

O critério Mínimo é obrigatório, 

enquanto os demais índices são 

informa(vos. 

A GROM, sempre que possível, 

opta por realizar u(lizar o Método 

de Engenharia (ISO 16.283 e  

ISO 717), por ser mais preciso.



Sistemas de Vedações Ver(cais 
Externas - Fachada

(NBR 15.575-4)

O sistema de vedação ver(cal 

externa (fachada) que separa os 

dormitórios da área externa, deve 

garan(r o adequado isolamento 

ao ruído aéreo (tráfego, aviões e 

trens).

As janelas demandam maior 

cuidado com a especificação e ins-

talação, por serem mais frágeis 

que as paredes. E os condiciona-

dores de ar do (po parede 

comprometem a eficiência do 

isolamento acús(co.

O critério Mínimo é obrigatório, 

enquanto os demais índices são 

informa(vos. 

A GROM, sempre que possível, op-

ta por realizar u(lizar o Método de 

Engenharia, por ser mais preciso.



Classificação AQUA-HQE

O projeto da fachada da edificação está associado a sua 

localização, onde o nível de isolamento acús(co deve ser 

compaLvel com o som ambiente da região.

O nível de isolamento é determinado pela Classe de Ruído 

incidente na fachada, cujo o primeiro passo é a determinação 

nos níveis de pressão sonora no interior do terreno.

A par(r das medições acús(cas pode-se projetar o som na 

fachada, seja a par(r do cálculo teórico de decaimento sonoro 

ou a par(r de simulação acús(ca.





A GROM trabalha com os mais modernos, precisos e robustos equipamentos 

do mercado.

Dentre os quais podemos destacar:

831 - Marca Larson Davis: O medidor e analisador em tempo real 831, possui 

classe de precisão 1, atende a IEC 61672, é robusto, versá(l e pode ter sua 

configuração ampliada mesmo depois da aquisição.

LxT1 - Marca Larson Davis: O medidor e analisador em tempo real LxT, possui 

classe de precisão 1 ou 2, atende a IEC 61672, é robusto, versá(l e pode ter 

sua configuração ampliada mesmo depois da aquisição. O medidores classe 

de precisão 1 e 2 atendem a NBR 10.151:2019

Tapping Machine EOS - Marca Sources Line: A EOS é uma máquina de 

impacto para teste de performance de piso entre edificações, desenvolvida 

para atender aos requisitos de ensaio da NBR 15.575 - Parte 3.

Fonte Sonora Omnidirecional - Marca GROM: O DDC-100 é uma fonte sonora 

omnidirecional de banda larga, construído a par(r de 12 alto-falantes 

dispostos na forma de dodecaedro regular, desenvolvido pela GROM para 

atender às exigências de espectro e direcionalidade das normas da série ISO 

140 e da NBR 15.575.

Infraestrutura



Laboratório de Calibração 

O GROM-LAB, acreditado pela RBC desde 2008, zela 

pela qualidade no atendimento e excelência técnica. 

Os padrões são periodicamente calibrados por 

referências primárias e a gestão, que segue a norma 

NBR 17025, é auditada sistema(camente pelo 

INMETRO.

A equipe do GROM-LAB está em constante evolução e 

em Fev/2018 passou a calibrar os medidores sonoros 

pela IEC 61.672.

● Sonômetros ou Medidores Sonoros - IEC61672 e 

IEC60651

● Audiodosímetros - ANSI S1.25 e IEC60651

● Calibradores Sonoros - IEC60942
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