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RESUMO 

O ruído ambiental é um problema observado em grande escala nos espaços 

urbanos do mundo todo. Demandando caracterização e mitigação, as quais 

podem ser realizadas com base em medições do índice de pressão sonora dos 

locais de interesse. O objeto desta pesquisa é verificar, por meio da medição dos 

níveis de ruído, se as queixas dos residentes do entorno a respeito de seu 

desconforto acústico são fundamentadas. Equipamentos apropriados realizam 

as leituras que são compiladas por softwares específicos. De posse dos dados 

aferidos, o equacionamento do nível de pressão sonora, descritores estatísticos 

e outros indicadores, pode ser efetuado e demonstrado de maneira quantitativa 

a condição sonora do ambiente em estudo. Neste trabalho, a área em estudo 

corresponde aos ensaios das baterias estudantis dos graduandos da 

Universidade Estadual de Maringá (UEM). Tal atividade soma forças ao ruído de 

tráfego da Avenida Colombo para compor um ambiente sonoro desagradável. 

Esta área, entre outros usos, é também residencial, motivo pelo qual os efeitos 

do ruído tornam-se ainda mais preocupantes e têm gerado reclamações dos 

moradores locais. A caracterização do ruído ambiental da área apresenta que os 

níveis sonoros estão acima dos limites estabelecidos em norma e legislação 

municipal. Resultados estes que indicam a necessidade de intervenções no 

ambiente. Sugere-se o planejamento da construção de barreiras acústicas em 

torno dos espaços destinados aos ensaios das baterias visando a possível 

atenuação dos níveis de ruído destes. Embora os valores normatizados não 

sejam ainda completamente atendidos, é conseguida significativa diminuição 

dos níveis de ruído monitorados segundo os cálculos efetuados. 

Palavras-chave: ruído ambiental urbano; ruído de baterias; percepção sonora; 

indicadores de ruído; mitigação do ruído; barreira acústica. 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Environmental noise is a problem seen on a large scale in urban spaces around 

the world. Demanding characterization and mitigation, which can be performed 

based on measurements of the sound pressure index of the places of interest. 

This research aimsn to verify, through the measurement of noise levels, if the 

complaints of the surrounding residents regarding their acoustic discomfort are 

substantiated. Appropriate equipment performs readings that are compiled by 

specific software. With the collected data, the sound pressure level equation, 

statistical descriptors and other indicators, can be performed and demonstrated 

in a quantitative way the environmental noise condition of the place. In this 

research, the area under study corresponds to the rehearsals of student drums 

of State University of Maringá’s (UEM) undergraduates. Such activity plus the 

traffic noise of Avenida Colombo compose an unpleasant environment in noise 

terms. This area, among other uses, is also residential, which is why the effects 

of noise become even more worrying and have brought on complaints from local 

residents. The characterization of the environmental noise in the area showed 

that the sound levels are above the limits established in municipal regulations 

and legislation. These results indicate the need for interventions in the 

environment. It is suggested to plan the construction of acoustic barriers around 

the spaces destined to the tests of the batteries, aiming at the possible 

attenuation of the noise levels of these. Although the standardized values are not 

yet fully met, a significant reduction in the monitored noise levels is achieved 

according to the calculations performed. 

Keywords: urban environmental noise; drums noise; sound perception; noise 

indicators; noise mitigation; noise barrier. 
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1. INTRODUÇÃO 

Os centros urbanos estão saturados de sons que variam de extremamente 

desagradáveis a alegres, de subprodutos completamente não intencionais de 

atividades humanas, como obras de construção, até formas calculadas, como 

comerciais, alarmes e obras de arte destinadas ao prazer (OBERMAN; 

SCITAROCI; JAMBROSIC, 2014; HAN et al., 2018). Este é o caso da música. 

Pois, quando muito intensa, a música pode ser uma ameaça à saúde das 

pessoas, causar incômodos e conflitos entre aqueles que a utilizam em 

ambientes públicos ao ar livre e aqueles que se sentem desconfortáveis (ZHOU, 

2014). Desse modo, não há uma delimitação precisa: dependendo da época 

histórica, a música foi classificada como som e, em outras, como ruído (SALLAS 

et al., 2013).   

O ruído ambiental corresponde ao som externo que afeta os seres humanos e, 

geralmente, é provocado por atividades industriais, sociais, recreativas e de 

transporte. É considerado um poluente ambiental, cujo impacto negativo na 

saúde humana é reconhecido (MURPHY; KING, 2014; MÜNZEL et al., 2014; 

TORIJA; RUIZ, 2015). A poluição sonora compromete o equilíbrio ambiental, 

deteriora o ambiente das áreas residenciais - afetando seus moradores -, tem 

relação direta com o processo de urbanização e pode apresentar consequências 

mais graves em situações de falta de controle e gerenciamento do poder público, 

que não atua mais efetivamente na gestão urbanística (SILVA et al., 2017; 

SULAIMAN et al., 2018).  

O ruído é um fenômeno quantificável e perceptível, que deve ser abordado de 

forma técnica, avaliado e analisado para posterior tomada de ações (SILVA et 

al., 2017). A caracterização do ruído proveniente das diversas fontes emissoras 

pode servir como base conceitual e definitiva para melhorias da gestão 

ambiental, planejamento urbano e de normas da construção civil para maior 

conforto acústico e melhor qualidade de vida (OBERMAN; SCITAROCI; 

JAMBROSIC, 2015; SILVA et al., 2017). Por isso a importância da identificação 

e avaliação do ruído não-residencial associado ao transporte, indústria, 

construção, atividades humanas e comerciais, de modo que o ruído ambiental 

seja um dos fatores considerados no desenvolvimento de projetos urbanos 

sustentáveis (BOTTERO, 2015; HARMAN; KOSEOGLU; YIGIT, 2016). 
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Os efeitos negativos da poluição sonora, associados ao aumento e adensamento 

das fontes de ruído, tornam medidas de mitigação e controle, que regulem a 

paisagem sonora urbana por meio de ferramentas de planejamento urbano com 

objetivo de alcançar o conforto acústico, tão complexas tanto quanto urgentes 

(OBERMAN; SCITAROCI; JAMBROSIC, 2014; BRESSANE et al., 2016). Dessa 

forma, este trabalho visa verificar o ruído ambiental provocado pelos ensaios das 

baterias universitárias maringaenses de modo a averiguar se o desconforto dos 

cidadãos é real e contribuir com o planejamento e gestão urbana do município 

em termos de qualidade ambiental sonora. 

1.1 Justificativa 

De acordo com Diretiva Europeia 2002/49/CE, é necessário que um elevado 

nível de manutenção da saúde e do ambiente seja alcançado, sendo a proteção 

contra o ruído um dos objetivos a atingir (EUROPEAN COMMISSION, 2002).  

Segundo Mietlicki et al. (2015), entre as diversas fontes sonoras que contribuem 

para a poluição sonora, têm-se o tráfego veicular, as atividades industriais, 

comerciais e, até, de lazer. Com a alta densidade populacional, a poluição 

sonora em áreas urbanas é ainda mais grave (WANG, CHEN; CAI, 2018), 

demandando uma melhor compreensão da magnitude e da variação espacial 

nos níveis de exposição ao ruído (HAN et al., 2018; OIAMO et al., 2018). Assim 

sendo, é essencial avaliar a população exposta ao ruído em áreas urbanas e 

fornecer os dados básicos para redução do ruído (WANG, CHEN; CAI, 2018). 

A avaliação da qualidade do ambiente acústico urbano é um importante desafio 

para o planejamento e gerenciamento da urbe (LAKES; BRÜCKNER; KRÄMER, 

2013; DI et al., 2018; OIAMO et al., 2018; XU; ZHU; QIN, 2019). Pesquisas sobre 

a paisagem sonora e a acústica ambiental podem contribuir para o planejamento 

espacial e urbano, arquitetura e proteção do patrimônio cultural, principalmente 

definindo a demanda por conforto acústico e a influência da paisagem sonora no 

espírito do lugar (OBERMAN; SCITAROCI; JAMBROSIC, 2014). 

Realizou-se um levantamento bibliométrico no Portal da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) na seção Periódicos - 

para publicações dos últimos cinco anos. A bibliometria visou quantificar os 
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trabalhos que estivessem na intersecção ruído ambiental e baterias 

estudantis/universitárias.  

Constatou-se que no tratamento do ruído ambiental urbano, estudos têm 

direcionado seus esforços ao tráfego veicular e ao mapeamento do ruído (WARE 

et al., 2015; BASTIÁN-MONARCA; SUÁREZ; ARENAS, 2016; GUILLAUME et 

al., 2016; THOTA; WANG, 2017; BOSTANCI, 2018; MARGARITIS et al., 2018; 

WANG; CHEN; CAI, 2018; XU; ZHU; QIN, 2019).  

Da relação de baterias estudantis e ruído, somente um trabalho foi verificado. 

Este, porém, estuda distúrbios cocleares devido à exposição ao ruído (SILVA; 

FIORINI; AZEVEDO, 2017). Ou seja, não foram identificadas publicações que 

estudassem o ruído ambiental relacionado a baterias estudantis. O que denota 

uma possível lacuna, na qual se insere o presente trabalho. Ademais, a situação 

estudada é específica e de interesse do local em questão. 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo Geral  

Caracterizar o ruído causado pelas baterias universitárias em Maringá, Paraná, 

para verificar o incômodo à população do entorno, de modo a contribuir com o a 

caracterização da qualidade ambiental sonora do município. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

- Monitorar o ruído das baterias universitárias em Maringá; 

- Avaliar o ruído ambiental da área em questão; 

- Sugerir uma alternativa para mitigação do ruído caracterizado; 

- Apresentar contribuições com a gestão e o planejamento urbano. 
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2. REVISÂO DE LITERATURA 

Neste tópico será discorrido sobre os assuntos pertinentes e necessários para o 

desenvolvimento e compreensão do trabalho. 

2.1 Cenário 

Onipresente nas culturas humanas em toda a extensão da vida do homem, a 

música faz parte de uma grande variedade de situações sociais, como elemento 

de diversão, ligação social e regulação do humor (LOUI et al., 2018). 

De acordo com Souza et al. (2018), alguns autores definem música como a 

combinação organizada de sons e silêncios; porém, deve-se complementar que 

a música é formada por melodia, harmonia e ritmo. A música está presente na 

vida do homem, seja de modo ativo (em que este toca, canta ou ouve) ou 

passivamente, quando não há decisão por ouvir, mas esta condição lhe é 

imposta, pois a música faz parte do ambiente (FONTERRADA, 2004). 

A música tem sido empregada pela sociedade de diversas maneiras, com 

funções variadas: músicas para inclusão, para socialização, para integração, 

para atividades físicas, para métodos terapêuticos, etc.; além de haver música 

nos carros, nas ruas e vários outros lugares (SOUZA et al., 2018). 

De acordo com Mestrinel (2018), as agremiações de baterias produzem música, 

cujo ritmo pode ser designado como batucada ou batuque: ritmo tocado por 

instrumentos de percussão. 

Os instrumentos da família de percussão são tímpanos, bumbos, caixas, pratos 

xilofone, celestes, gongos, etc. São instrumentos que precisam ser agitados ou 

percutidos para produzirem som. Alguns têm origem bastante remota, desde o 

início da história do homem, período em que eram utilizados para rituais, danças 

e para enviar sinais de comunicação e de guerra. São instrumentos cuja 

intensidade sonora é bastante superior aos das demais famílias (como de cordas 

e madeiras). Além disso, muitos deles apresentam frequência de ressonância na 

faixa baixa do espectro sonoro (como os tambores) (FAZZIO, 2018). 
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Os instrumentos de percussão podem ser agitados, batidos, friccionados ou 

raspados com as mãos, baquetas ou um contra o outro para que soem 

(BERKLEY; JENKINS, 2009). 

A relação entre baterias de escola de samba e o esporte (o futebol em princípio) 

é histórica e significativa (AZEVEDO; OLIVEIRA, 2018). Com o tempo, as 

baterias ganharam espaço e cada vez mais adeptos nas universidades. 

Atualmente, de acordo com Santos (2015), a atividade das baterias é um 

componente essencial para motivar as equipes esportivas (modalidades 

diversas) e animar as torcidas durante as competições. 

Somado ao fato de serem importante apoio nas competições das equipes das 

atléticas, participando nas arquibancadas motivando a torcida, as baterias 

universitárias participam de competições locais, estaduais e nacionais, além de 

se apresentarem como atrações musicais de grandes festas, eventos e 

formaturas (INTEGRAE, 2017). 

A formação dos grupos de baterias universitárias promove a integração, a 

inclusão e a socialização entre os acadêmicos, o que contribui para preservar 

sua saúde emocional e psicológica (SOUZA et al., 2018). Além de serem 

movimentos de manifestação cultural, conferindo às baterias um papel 

sociocultural no ambiente das universidades (VARGAS, 2018). 

A Constituição Federal Brasileira assegura a proteção, promoção e valorização 

das manifestações culturais populares nacionais, afirmando em seu Artigo 215 

que “O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso 

às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão 

das manifestações culturais” (BRASIL, 1988). Dessa forma, os ensaios das 

baterias universitárias são expressões musicais garantidas. Também é 

constitucional o direito a um ambiente confortável e seguro, segundo o Artigo 

225:  

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de 

vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de 

defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações 

(BRASIL, 1988). 
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O Inciso V do mesmo artigo atribui ao poder público “controlar a produção, a 

comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que 

comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente” (BRASIL, 

1988). O ruído ambiental é considerado elemento nocivo à saúde humana e ao 

ambiente, de modo que deve ser evitado e combatido.  

Estabelece-se assim um cenário conflituoso: de um lado a liberdade de 

expressão cultural que as baterias universitárias representam e de outro o 

incômodo pelo ruído gerado pelos ensaios a céu aberto. Pois, embora as normas 

brasileiras (ABNT NBR  10151:2019 e ABNT NBR  10152:2017) apresentem 

diretrizes no tratamento do ruído em diferentes situações, não há determinação 

de valor específico de níveis de ruído aceitável ou confortável para espaços 

públicos (PANETO; ALVAREZ; ZANNIN, 2017). 

Atributos físicos do ambiente podem influenciar níveis relativos de exposição ao 

ruído, enquanto contextos socioculturais e a sensibilidade pessoal podem 

influenciar percepções ambientais, de modo que os efeitos do ruído do tráfego 

em grandes áreas urbanas pode ocultar fenômenos importantes que ocorrem no 

nível da vizinhança (OIAMO et al., 2015). O som, enquanto elemento de 

percepção, faz parte do arranjo dos espaços, da composição de paisagens e da 

identidade dos lugares (MALANSKI, 2017). 

Segundo Tunes (2015), da iniciativa brasiliense “Quem desligou o som?”, tem 

havido nos últimos anos uma tendência ao endurecimento nas normas de 

convivência na cidade, motivado por reclamações e denúncias de cidadãos que 

não aceitam compartilhar os espaços públicos, exigindo um direito ao silêncio 

absoluto ou aos espaços vazios.  

O espaço público é uma tradução espacial da esfera pública, relativo à 

combinação entre o material físico e as diferentes formas de utilizá-lo 

socialmente. Podem ser divididos em espaços institucionais (destinados ao 

funcionalismo público) e os espaços abertos (ruas, praças e parques). Esses 

espaços têm visibilidade e têm como prerrogativa de existência a utilização 

compartilhada de caráter público, ou seja, aquilo que é de todos (CATALÃO; 

MAGRINI, 2017).  
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Segundo Ramlee et al. (2015), espaços públicos são importantes para as 

cidades e equivalem a locais dispostos ou reservados para o uso total ou parcial 

como jardim público, parque, campo desportivo e de recreação, local de 

diversão, passeio ou caminhada. De acordo com Ventura (2016), os espaços 

públicos são locais onde pode-se promover encontros e socialização de pessoas 

diferentes, propiciando o exercício da tolerância e da convivência entre estas. 

Para Paneto, Alvarez e Zannin (2017), uma das maneiras mais democráticas em 

que o espaço urbano é usado corresponde às atividades relacionadas à saúde 

e bem-estar em áreas públicas das cidades. 

Para Díaz Del Castillo et al. (2017), os espaços públicos (parques, trilhas, 

ciclovias, ruas e praças) provêm oportunidades para recreação e promoção de 

atividades físicas (como caminhadas e ciclismo). De acordo com Thin, Brookfield 

e Scott (2018), espaços públicos, que podem incluir equipamentos para 

exercícios, são de interesse para a realização de atividades físicas, 

principalmente idosos.  

 

2.2 Som e Ruído 

A acústica é a ciência do som, o qual é uma onda em movimento. Em uma onda, 

a ocorrência de uma mudança ou distúrbio em alguma propriedade física do meio 

é transmitida por esse meio, assim, quando um som ocorre no ar, a onda sonora 

causa vibrações nas moléculas do ar. Devido a tais moléculas serem 

elasticamente conectadas, uma vez que o ar é um meio elástico, esta vibração 

é propagada pelo ar, cujas camadas vibrantes contêm energia. A principal 

característica do meio capaz de transmitir ondas sonoras é que este deve possuir 

elasticidade e inércia, sendo que as referidas ondas podem se propagar através 

de sólidos, líquidos e gases, mas não no vácuo (PETERS; SMITH; HOLLINS, 

2013). 

Segundo Bistafa (2018), o som é um fenômeno que ocorre pela vibração das 

moléculas do ar, a partir de estruturas que vibram, causando a sensação de 

audição e está também relacionado ao princípio físico análogo. Por esse motivo, 

infrassons e ultrassons são perturbações de frequências tão baixas ou altas, 

respectivamente, que são consideradas sons, embora não sejam ouvidas por um 
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ser humano em condições de normais. Enquanto ruído é um som indesejável e 

sem harmonia, capaz de comprometer a saúde humana.  

Segundo Gerges (2000), o som é caracterizado por flutuações de pressão em 

meio compressível, gerando sensação de audição no ouvido humano. Porém, 

flutuações de pressão inferiores 20Hz não são audíveis aos seres humanos, 

assim como flutuações de pressão superiores a 20kHz, que provocam sensação 

de dor e não de som (por exemplo, mísseis ou turbinas movidas à gás). Os ruídos 

são gerados pela variação da pressão ou velocidade das moléculas no meio são 

e são considerados sons indesejáveis ou desagradáveis.  

Segundo Murphy e King (2014), o som resulta de variações de pressão em um 

meio, geralmente o ar - podendo ser propagado através da água e de sólidos. 

As flutuações de pressão acima e abaixo da pressão atmosférica são percebidas 

pelo ouvido humano, o que gera a sensação de audição. O ruído é o som 

indesejado, capaz de provocar danos e perturbações aos seres humanos e aos 

animais. Ou seja, o som é um fenômeno que ocorre pela vibração das moléculas 

do ar, a partir de estruturas que vibram. Tais flutuações de pressão acima e 

abaixo da pressão atmosférica são percebidas pelo ouvido humano, causando a 

sensação de audição. Enquanto o ruído é um som desagradável, indesejável e 

sem harmonia, capaz de provocar danos e perturbações à saúde humana 

(GERGES, 2000; MURPHY; KING, 2014; BISTAFA, 2018).  

Como o som é uma forma de energia que é transmitida devido às colisões entre 

as moléculas do meio de maneira consecutiva, a etapa de transmissão pode ser 

representada por compressões e rarefações em série, partindo da fonte sonora 

e se propagando pelo meio (GERGES, 2000), como demonstrado na Figura 1.  
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Figura 1 – Propagação sonora 

 
Fonte: GERGES (2000) 

A orelha humana compreende o sistema responsável por transmitir os sons e 

ruídos ao cérebro. Primeiramente, tem-se a geração do som, este é propagado 

até a aurícula e ao interior do conduto auditivo externo. Então, o tímpano vibra, 

seguido pela vibração dos ossículos da orelha média. São transmitidas ondas de 

pressão para o líquido no interior da cóclea, esta, por sua vez, codifica o som, o 

qual é transmitido ao cérebro por meio do nervo auditivo (BISTAFA, 2018).  

A orelha pode ser dividida em orelha externa, orelha média e orelha interna. A 

primeira é composta pela aurícula e pelo conduto auditivo externo, que têm 

função de transmissão sonora, proteção do tímpano e manutenção de um 

percurso não-obstruído para o som. A orelha média é composta pelo tímpano e 

pelos ossículos martelo, bigorna e estribo, e sua função é equilibrar as 

impedâncias (razão entre a pressão sonora e a velocidade das partículas, que 

caracteriza a resistência à passagem do som) do ar e da cóclea ao transmitir 

para esta a energia sonora incidente no tímpano. A orelha interna é constituída 

pelo labirinto ósseo e pelo labirinto membranáceo e sua atribuição é, finalmente, 

transmitir os sinais elétricos codificados em sons para o cérebro (GERGES, 

2000; BISTAFA, 2018). Este sistema está representado na Figura 2. 
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Figura 2 – Anatomia da orelha humana 

 
Fonte: BISTAFA (2018) 

 

2.3 Unidade de medida do som 

O Bel (𝐵) é uma medida do nível de potência em relativa à potência de referência, 

em relação logarítmica, como descrito pela Equação 1, e admite tanto valores 

positivos quanto negativos (BISTAFA, 2018). 

𝑏𝑒𝑙 = 𝑙𝑜𝑔 (
𝑊

𝑊0
)               (1) 

Em que 𝑊 é a potência do sistema e 𝑊0 é a potência de referência. 

Como zero bel equivale a 𝑊 =  𝑊0, o Bel é uma unidade relativa dependente de 

𝑊0, o que demanda que um valor de referência seja apontado. Como 1 𝐵 

equivale a 𝑊 =  10 . 𝑊0, ficou clara a necessidade de se demonstrar as variações 

menores de potência. Assim, em 1929, engenheiros da Bell Telephone 

Laboratories (Bell Labs), criaram o “decibel” (𝑑𝐵) como submútiplo do bel, tal que 

1 𝐵 = 10 𝑑𝐵. Assim, quando dos cálculos relacionados ao som, utiliza-se da 

escala logarítmica (BISTAFA, 2018). 

A escala decibel relaciona-se a quantidade de intensidade e pressão sonora, que 

é o estímulo físico mais bem correlacionado com a sensação de som. Dessa 

forma, o nível de pressão sonora (𝑁𝑃𝑆) é uma medida física que caracteriza a 

sensação subjetiva dos sons, determinando o grau de pressão de uma onda 

sonora (que é toda a energia acústica emitida por uma fonte sonora por unidade 
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de tempo) por meio da Equação 2. A intensidade sonora corresponde a quanto 

de energia em média atravessa a área unitária perpendicular à direção em que 

a onda se propaga, por unidade de tempo. Esta é demonstrada na Equação 3 

(GERGES, 2000; PETERS; SMITH; HOLLINS, 2013; BISTAFA, 2018). 

𝑁𝑃𝑆 = 10 log(
𝑃

𝑃0
)2   [𝑑𝐵]         (2) 

Em que 𝑃 é a pressão sonora e 𝑃0 é a pressão sonora de referência 

(2𝑥10−5𝑁𝑚−2). 

𝐿𝑖 = log (
𝐼

𝐼0
)   [𝑑𝐵]             (3) 

Em que 𝐿𝑖é o nível de intensidade sonora e 𝐼0 =  10−12 𝑊𝑚−2. 

A intensidade sonora (𝐼) é a quantidade média de energia que atravessa uma 

unidade de área perpendicular à direção que a onda se propaga, pela unidade 

de tempo, por isso 𝑊𝑚−2. Para ondas esféricas, ao se multiplicar a área da 

esfera (4𝜋𝑟²), tem-se a potência sonora (𝑊); tal relação é expressa pela Equação 

4  (KANG, 2007; BISTAFA, 2018). 

𝐼 =  
𝑊

4𝜋𝑟2   [𝑊𝑚−2]            (4) 

Segundo Kang (2007), pode-se calcular o índice de pressão sonora a partir do 

índice de potência sonora, conforme a Equação 5. 

𝐿𝑝 =  𝐿𝑤 − 20 log(d) − 11    [𝑑𝐵]            (5) 

Em que: 

𝐿𝑝: índice de pressão sonora; 

𝐿𝑤: índice de potência sonora; 

d: distância de uma fonte pontual. 

Ainda conforme Kang (2007) e López e Martín (2017), para fontes lineares, 

próximas a solo duro e que reflexões podem ocorrer, o índice de potência sonora 

pode ser obtido por meio da Equação 6. 

𝐿𝑝 =  𝐿𝑤 − 20 log(d) − 8      [𝑑𝐵]           (6) 
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A ISO 3744 (Acoustics — Determination of sound power levels and sound energy 

levels of noise sources using sound pressure — Engineering methods for an 

essentially free field over a reflecting plane) de 2010, especifica métodos para 

determinar o nível de potência sonora de uma fonte de ruído a partir dos níveis 

de pressão sonora medidos em uma superfície que envolve essa fonte 

(máquinas ou equipamentos) em um ambiente que se aproxima de um campo 

livre próximo a um ou mais planos refletores. Pode-se calcular o nível da potência 

sonora (Equação 8) da fonte sonora a partir da medição de sua pressão sonora 

(Equação 7). A superfície de medição é a área da caixa referência (Figura 3), 

que corresponde ao menor polígono possível que contenha a fonte de interesse, 

e pode assumir os formatos esférico, cilíndrico, paralelepipedal, ou uma 

combinação desses, podendo, ainda ser subdivididos para as leituras (ISO 3744, 

2010).  

A distância de medição (𝑑), que diz respeito ao posicionamento do microfone do 

aparelho de medição, deve ser de, pelo menos, 0,25 m; porém, 

preferencialmente, 𝑑  deve ser de, no mínimo, 1 metro, (ISO 3744, 2010). 

Figura 3 – Distâncias (𝑑) de posicionamento do microfone 

 
Fonte:  ISO 3744 (2010) 

Em que: 
Posições do microfone 

𝐴 - plano refletor 

𝐵 - Caixa de referência 
2𝑎 - comprimento da superfície de medição 
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2𝑏 - largura da superfície de medição 

𝑐 - altura da superfície de medição 
𝑑 - distância da medição 

𝑙1 - comprimento da caixa de referência 
𝑙2 - largura da caixa de referência 

𝑙3 - altura da caixa de referência 
Caminhos 1 e 2 - 𝑃1, 𝑃2 

 

𝐿′̅𝑝(𝑆𝑇) = 10log (
1

𝑆
∑ 𝑆𝑖

𝑁𝑚
𝑖=1 x 100,1𝐿′

𝑝𝑖(𝑆𝑇))         [𝑑𝐵]          (7) 

Em que 

𝑁𝑚: número de pontos de medição; 

𝑆: a área total da superfície de medição; 

𝑆𝑖: a área parcial associada à posição de microfone; 

𝐿′
𝑝𝑖: nível de pressão sonora equivalente para cada ponto de medição. 

Para o cálculo da potência sonora, tem-se a Equação 8 (ISO 3744, 2010). 

𝐿𝑤 ≈ 𝐿𝑝
̅̅ ̅ + 10 log(

𝑆

𝑆0
)       [𝑑𝐵]           (8) 

Em que 

𝑆: área da superfície de medição, em metros quadrados;   

𝑆0: área de referência, 1 m². 

 

2.4 Ondas sonoras 

A menor variação de pressão ambiental detectável pelo sistema auditivo humano 

é de 2 𝑥 10−5 𝑃𝑎, que corresponde ao limiar da audibilidade; a variação da 

pressão ambiente que pode ser dolorosa é de 60 𝑃𝑎, denominada liminar da dor, 

em uma frequência de 1000 𝐻𝑧 de referência (Figura 3) (BISTAFA, 2018).  
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Figura 3 – Audibilidade humana 

 
Fonte: Adaptado de SCHEIFELE et al. (2012) 

Embora as ondas sonoras sejam propagadas sucessivamente, não há 

transferência de matéria (salvo nas cercanias de explosões, por exemplo), existe 

somente a transferência de energia. A taxa para a flutuação completa da pressão 

é denominada de frequência (𝑓), cuja unidade é o Hertz (𝐻𝑧). Esta equivale aos 

ciclos (ou número de períodos) por segundo e permite distinguir sons graves de 

sons agudos. O período (𝑇) corresponde ao intervalo de tempo que um ciclo leva 

para completar a curva de variação da pressão ambiente com o tempo. A 

Equação 9 apresenta a fórmula para o cálculo da frequência (GERGES, 2000; 

GOMES; RODRIGUES, 2017; BISTAFA, 2018). 

𝑓 =  
1

𝑇
   [𝐻𝑧]               (9) 

Quando a pressão ambiental variar de maneira cíclica, com período 𝑇 

compreendido entre 𝑇1e 𝑇2, com amplitude (𝐴) maior que o limiar de audibilidade, 

o sistema auditivo será capaz de detectar o som. Em tais condições, a variação 

da pressão ambiente é denominada de pressão sonora ou pressão acústica (𝑝). 

A amplitude de uma onda sonora, demonstrada na Figura 7, pode ser entendida 

como a intensidade das compressões e descompressões do ar, que possibilita 

a distinção entre sons fracos e sons fortes. É considerada uma conveniente 

medida da magnitude do som e pode ser relacionada à intensidade e sonoridade 

deste. A faixa audível ao ouvido humano está entre 20 𝐻𝑧 e 20000 𝐻𝑧, porém o 

ser humano não é uniformemente sensível ao longo dessa faixa de frequência, 

por isso, esta é levada em conta juntamente com a amplitude do som quando da 
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determinação da audibilidade humana. A amplitude de pressão acústica 𝑃(𝑡) 

alude à magnitude da flutuação da pressão total 𝑃𝑡(𝑡) em relação a pressão 

atmosférica estática 𝑃𝑎. A potência sonora (𝑊) corresponde a quantidade de 

energia sonora gerada pela fonte sonora (GERGES, 2000; PETERS; SMITH; 

HOLLINS, 2013; GOMES; RODRIGUES, 2017; BISTAFA, 2018). 

O fator que permite a distinção entre um som grave e um som agudo é a altura, 

a qual depende da frequência: quanto maior esta for, mais agudo será o som, 

assim como este será mais grave quando a frequência for menor. Os sons 

considerados graves apresentam frequência inferior a 200 𝐻𝑧, os sons agudos 

estão acima de 2000 𝐻𝑧, enquanto os sons médios situam-se neste intervalo 

(entre 200 e 2000 𝐻𝑧). Os sons de frequência única são os tons puros, porém, 

geralmente o que se ouve é a combinação destes em frequências diversas 

(BISTAFA, 2018).  

A unidade do nível de audibilidade é denominada fon. O valor unitário do fon é 

numericamente igual ao nível de intensidade sonora, em 𝑑𝐵, na frequência de 

referência de 1000 𝐻𝑧 (MAGALHÃES; ALVES FILHO, 2017). As curvas de 

audibilidade são representadas na Figura 4. 

Figura 4 – Curvas de audibilidade 

 
Fonte: BISTAFA (2018) 
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O sistema auditivo do ser humano é capaz de detectar sons entre as faixas de 

0 𝑑𝐵1 (limiar da audição) até 140 𝑑𝐵 (limiar da dor) a 1000 𝐻𝑧  de frequência de 

referência. Como o ouvido humano responde a uma ampla faixa de níveis 

sonoros, torna-se difícil expressar ordens de grandeza tão distantes em uma 

mesma escala linear. Dessa forma, adota-se a escala logarítmica para expressar 

os níveis sonoros, o 𝑑𝐵 (GERGES, 2000; BISTAFA, 2018). 

Segundo Magalhães e Alves Filho (2017), qualificar o som depende das 

propriedades físicas das ondas sonoras amplitude e frequência, sendo que a 

intensidade do som varia com o quadrado da amplitude da onda sonora. Em 

relação à intensidade, o que um ouvinte sente não necessariamente coincide 

com as leituras feitas com um aparelho e seu valor depende da frequência da 

onda sonora. Como o espectro sonoro da frequência perceptível pelo ser 

humano está entre 20 𝐻𝑧 e 20000 𝐻𝑧, um som acima de 0 𝐻𝑧 e menor que 20  

𝐻𝑧 são ditos infrassom, acima de 20000 𝐻𝑧 tem-se o ultrassom. Entre os fatores 

que influenciam na sensação auditiva do homem têm-se a distância do ouvinte 

em relação à fonte sonora, a intensidade do som e a estrutura fisiológica dos 

ouvintes.  

Bond, Souza e Fernandes (2018) consideram frequências graves o intervalo de 

16 Hz a 315 Hz, médias de 400 Hz a 1250 Hz e agudas de 1600 Hz a 20000 Hz. 

Enquanto Ortins (2016), adotam frequências graves de 20 a 355 Hz, frequências 

médias de 355 a 1410 Hz e frequências aguas de 1410 a 20000 Hz. Os sons 

agudos (de alta frequência) são mais nocivos ao aparelho auditivo humano, por 

outro lado, os graves (baixa frequência), mesmo que suportáveis pela orelha, 

geram efeitos orgânicos mais acentuados (OLIVEIRA, 2014). 

O ruído é uma complexa mistura de sons com diferentes frequências, cujas 

bandas analisadas em relação aos níveis de pressão sonora correspondentes 

formam o espectro sonoro (SOARES, 2018).  

Instrumentos de medição acústica geralmente fornecem o espectro sonoro em 

bandas de frequência. A banda de frequência é caracterizada por sua largura: 

                                                           
1 O uso do pós-escrito para indicar a ponderação em frequência (𝑑𝐵(𝐴)) foi abolido. Esta informação 

deve ser incluída no símbolo de grandeza (como o 𝐿𝐴𝑒𝑞), e o seu resultado expresso em decibels (𝑑𝐵), 

em conformidade com a NBR 10152:2017. 
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estreita ou larga. Uma banda de frequência larga pode ser constante ou variável, 

como é o caso da banda de oitava. Esta apresenta um espectro de banda larga 

com largura variável bastante utilizado, no qual a largura da banda corresponde 

a, mais ou menos, 70% da frequência central. As frequências centrais da banda 

de oitava são 63, 125, 250, 500, 1.000, 2.000, 4.000 e 8.000 𝐻𝑧 (LISOT, 2008; 

BISTAFA, 2018). 

A maioria das medições de ruído é efetuada em decibels em 𝐴 −ponderado (𝑑𝐵). 

O 𝐴 −ponderado é o resultado de uma rede de ponderação da frequência 

eletrônica no medidor de nível sonoro, que tenta construir a resposta humana a 

diferentes frações na leitura indicada pelo medidor, de modo haja relação com a 

intensidade do ruído. Ou seja, esta unidade permite registrar o nível de pressão 

sonora de acordo com o comportamento da audição humana (PERU, 2003; ISO 

1996-1, 1996; PETERS; SMITH; HOLLINS, 2013; WANG; CHEN; CAI, 2018). A 

curva A da audibilidade humana está representada na Figuras 5. 

Figura 5 – Curva 𝐴 de audibilidade humana 

 
Fonte: USP (2017) 

Para medidores não ponderados, com dB linear recebem uma correção em 

função da frequência, para os filtros ponderadores; como o filtro 𝐴, apresentado 

na Tabela 1 (em que são destacadas as bandas de oitava). 
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Tabela 1 – Ganho em função da frequência do filtro ponderado 𝐴 

Frequência 
central da 

banda (𝑯𝒛) 

Ganho do 

filtro 𝑨 

Frequência 
central da 

banda (𝑯𝒛) 

Ganho do 

filtro 𝑨 

10 -70,4 500 -3,2 

12,5 -63,4 630 -1,9 

16 -56,7 800 -0,8 

20 -50,5 1000 0 

25 -44,7 1250 0,6 

31,5 -39,4 1600 1 

40 -34,6 2000 1,2 

50 -30,2 2500 1,3 

63 -26,2 3150 1,2 

80 -22,5 4000 1 

100 -19,1 5000 0,5 

125 -16,1 6300 -0,1 

160 -13,4 8000 -1,1 

200 -10,9 10000 -2,5 

250 -8,6 12500 -4,3 

315 -6,6 16000 -6,6 

400 -4,8 20000 -9,3 

Fonte: BISTAFA (2018) 

Segundo a International Organization for Standardization (ISO, 1996), na Norma 

ISO 1996-1: Acoustics – Description and measurement of environmental noise 

Part 1: Basic quantities and procedures (ISO 1996-1), o nível de pressão sonora 

equivalente contínuo ponderado com a curva 𝐴 é o melhor descritor do ruído 

ambiental. Por esse motivo as medidas do ruído devem ser sempre expressas 

em termos desta grandeza.  
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A velocidade com que se propagam as ondas sonoras é denominada de 

velocidade do som, a qual, à temperatura ambiente é de 340 𝑚𝑠−1 no ar. O 

comprimento da onda (λ), demonstrado na Figura 6 é definido como a distância 

entre duas frentes de ondas sucessivas, isto é, a distância que a onda percorre 

no período.  A Equação 10 apresenta a maneira de calcula-lo (DE MARCO, 2002; 

BISTAFA, 2018). 

λ =  
𝑐

𝑓
      [𝑚]       (10) 

Em que c é a velocidade do som em metros por segundo, conforme a Equação 

11 (BENENSON et. al, 2002). 

𝑐 = (331,5 + 0,6. 𝑇)  [𝑚𝑠−1]      (11) 

Em que 𝑇 corresponde a temperatura atmosférica em °𝐶, a qual, para a Equação 

11, deve estar entre −20 °𝐶 e 40 °𝐶 (BENENSON et. al, 2002). 

Figura 6 - Comprimento de onda de ondas de diferentes frequências 

 
Fonte: KNIRSCH (2018) 

 

De acordo com Knirsch (2018), na Figura 6 o comprimento de onda representado 

na parte superior da imagem é três vezes maior que o comprimento de onda 

representado na porção inferior. Já a frequência da onda superior corresponde 

a um terço da frequência da onda inferior e as duas ondas possuem a mesma 

amplitude.  
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2.5 Propagação sonora 

De acordo com Bistafa (2018), costuma-se estudar a propagação do som ao ar 

livre no âmbito de três componentes: a fonte sonora, a trajetória da transmissão 

e o receptor, como representado pela Figura 7. A fonte emite determinada 

potência sonora, o que gera um nível sonoro passível de medição nas 

proximidades da fonte. O nível do som vai sendo atenuado ao passo que o som 

é propagado entre a fonte e o receptor, isto é, ao longo de sua trajetória. 

Figura 7 – Propagação do som ao ar livre até o sistema auditivo humano 
 

 
Fonte: PATRÍCIO (2012) 

As fontes sonoras podem ser omnidericionais, quando não apresentam suas 

direções preferenciais radialmente. Quando as fontes apresentam formas não-

esféricas e/ou suas amplitude e fase de vibração de suas superfícies não são 

uniformes, se trata de uma fonte direcional (DE MARCO, 2002; BISTAFA, 2018). 

As fontes são dotadas, então, de um í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 (𝐷𝐼) e de 

um 𝑓𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 (𝑄𝜃) (LICITRA, 2013; FARINA, 2014), como 

apresentado na Figura 8 e no Quadro 1. 

Figura 8 - 𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 (𝑄𝜃) de acordo com a posição da fonte

 
Fonte: FARINA (2014) 



27 
 

O í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 (𝐷𝐼) é definido em função do 𝑓𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 

(𝑄𝜃) conforme a Equação 12 (LÓPEZ; MARTÍN, 2017). 

𝐷𝐼= 10log𝑄𝜃          (12) 

Quadro 1 – Valores do í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 (𝐷𝐼) e 

do 𝑓𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 (𝑄𝜃) em função da posição da fonte 

Posição da fonte 𝑸𝜽 𝑫𝑰 

Centro do ambiente 1 0 

Centro de parede, piso ou teto 2 3 

Centro da aresta formado pela junção de duas superfícies 
adjacentes 

4 6 

Vértice formado pelo encontro de três superfícies 
adjacentes 

8 9 

Fonte: Adaptado de SHARLAND (2005) 

Quando as dimensões da fonte sonora são inferiores ao comprimento da onda 

do som que emitem, distribuindo suas ondas de maneira uniforme em todas as 

direções, são chamadas de adirecionais ou oniderionais (DE MARCO, 2002; 

BISTAFA, 2018). 

De maneira geral, pode-se considerar que as ondas se propagam no ar em um 

formato mais ou menos esférico. Da mesma forma, pode-se dizer admitir que as 

fontes têm uma redução de sua intensidade de forma que a cada duplicação de 

distância da fonte, divide-se a intensidade por quatro. Quando se aplica esta 

propriedade aos níveis sonoros para fontes pontuais (Figura 9 (a)), tem-se uma 

redução de 6 𝑑𝐵, como ilustrado na Figura 10 (DE MARCO, 2002). Para fontes 

lineares (Figura 9 (b)), como o tráfego veicular, em que as ondas propagam-se 

em um plano perpendicular à fonte, a redução para dobro da distância desta é 

de 3 𝑑𝐵 (GERGES, 2000). 
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Figura 9 – Fontes sonoras pontual (a) e linear (b) 
 

 
Fonte: Adaptado de LÓPEZ e MARTÍN (2017) 

 

Figura 10 – Decréscimo do nível sonoro com a distância 

 

Fonte: DE MARCO (2002) 

Segundo Bistafa (2018), existem diversas componentes que influenciam e 

contribuem para a atenuação sonora ao longo do percurso das ondas, como 

demonstrado na Figura 11.  

 

Figura 11 – Mecanismos mais significativos da atenuação sonora ao ar livre 

 
Fonte: ANDERSON E KURZE (1992 apud BISTAFA, 2018) 
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Por ser um meio heterogêneo, o ambiente externo tem sua atenuação sonora 

devida a fatores diversos, os quais podem atuar em conjunto, como o ar, a 

absorção pelo solo e as condições meteorológicas e climáticas (cujos efeitos 

como atenuadores são difíceis de serem previstos) (ORTINS, 2016). Bande e 

Nawathe (2013) acrescentam que a atenuação das ondas sonoras pode ocorrer 

pelo aumento da distância entre a fonte e o receptor, além da absorção pelo solo 

e/ou por obstrução de barreiras acústicas que podem existir. 

Segundo Gonçalves (2014), se solo sobre o qual há a propagação for refletor, 

ocorrerá um aumento da pressão sonora; do contrário, quando o solo for poroso, 

será promovida uma redução da pressão sonora devido à absorção sonora do 

solo. Dessa forma, o efeito do solo nos níveis de pressão sonora varia se este 

for duro (como o concreto), poroso (com vegetação, por exemplo) ou misto, como 

representado na Figura 12 (BRÜEL & KJAER, 2001). 

Figura 12 – Efeito do solo para uma distância de 100 metros entre fonte e 
receptor, com dois metros de altura cada um 

 
Fonte: Adaptado de BRÜEL & KJAER (2001) 

A atenuação atmosférica cresce linearmente com a distância e depende da 

frequência sonora, da umidade relativa do meio, da pressão atmosférica, do 

vento e da temperatura (NUCARA, 2011; GONÇALVES, 2014; LÓPEZ; 

MARTÍNS, 2017), como representado pelas Figuras 13, 14 e 15. 
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Figura 13 – Efeito da variação de temperatura na propagação sonora em 
condições normais 

 
Fonte: Adaptado de NUCARA (2011) 

A variação da temperatura faz variar a velocidade de propagação sonora, 

produzindo rarefações que curvam a trajetória das ondas (LÓPEZ; MRTÍNS, 

2017). Se a temperatura diminuir com a altitude (gradiente negativo), como 

normalmente acontece durante o dia, serão criadas zonas de sombra, onde os 

receptores estão expostos a níveis sonoros inferiores caso essa curvatura não 

existisse (NUCARA, 2011; LÓPEZ; MARTÍNS, 2017). 

 
Figura 14 – Efeito da variação de temperatura na propagação sonora em 

condições de inversão térmica 

 
Fonte: Adaptado de NUCARA (2011)  

Em condições de inversão térmica (gradiente positivo), a curvatura das ondas é 

alterada e os receptores passam a estar expostos a níveis sonoros mais 

elevados em relação as condições normais, os sons são audíveis mesmo a uma 

grande distância da fonte (NUCARA, 2011; LÓPEZ; MARTÍNS, 2017). 
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Figura 15 – Efeito do vento 

 
Fonte: Adaptado de NUCARA (2011) 

A presença de vento contribui para que as ondas se propaguem com mais 

facilidade na direção em que sopra, de modo um receptor percebe níveis sonoros 

mais elevados onde o vento sopra a favor e menores onde não há vento ou onde 

este sopra na direção contrária (LÓPEZ; MARTÍNS, 2017). 

A ISO 9613-2:1996 apresenta os cálculos para que a atenuação sonora em 

ambiente livre seja estimada ao passo que as ondas se afastam de sua fonte 

geradora (ISO, 1996). A norma considera que a atenuação sonora pode ser 

influenciada por diversas componentes: divergência geométrica, absorção 

atmosférica, efeito do solo, barreira acústica e efeitos diversos (áreas industriais 

ou vegetadas, por exemplo). Efeitos calculados, em termos das bandas de 63 

𝐻𝑧 a 8.000 𝐻𝑧, segundo as Equações de 13 a 26  (ISO, 1996). 

A atenuação (𝐴) é calculada por 

𝐴 =  𝐴𝑑𝑖𝑣 + 𝐴𝑎𝑡𝑚 + 𝐴𝑔𝑟 + 𝐴𝑏𝑎𝑟 + 𝐴𝑚𝑖𝑠𝑐       [𝑑𝐵]        (13) 

Em que  

𝐴𝑑𝑖𝑣: atenuação pela divergência geométrica; 

𝐴𝑎𝑡𝑚: atenuação pela absorção atmosférica; 

𝐴𝑔𝑟: atenuação pelo efeito do solo; 

𝐴𝑏𝑎𝑟: atenuação por efeito da barreira acústica; 

𝐴𝑚𝑖𝑠𝑐: atenuação por efeitos diversos. 

A atenuação devido ao efeito da absorção atmosférica é calculada segundo a 

Equação 14. 
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𝐴𝑑𝑖𝑣 = 20𝑥𝑙𝑜𝑔 (
𝑑

𝑑0
) + 11        [𝑑𝐵]           (14) 

Em que  

𝑑: distância entre a fonte e o receptor (𝑚); 

𝑑0: distância de referência (1 𝑚). 

A atenuação proporcionada pelo efeito da absorção atmosférica é calculada por 

meio da Equação 15. 

𝐴𝑎𝑡𝑚 =  𝛼𝑑/1000                     [𝑑𝐵]           (15) 

Em que 

α: coeficiente da atenuação atmosférica para cada banda de oitava, em 𝑑𝐵𝑘𝑚−1. 

O valor assumido por α é obtido do Quadro 2. 

Quadro 2 – Valores do coeficiente α para bandas de oitava 

Temperatura 

 

Umidade 
relativa 

α (𝒅𝑩𝒌𝒎−𝟏) 

Bandas de frequência (𝑯𝒛) 

ºC % 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000 

10 70 0,1 0,4 1,0 1,9 3,7 9,7 32,8 117 

20 70 0,1 0,3 1,1 2,8 5,0 9,0 22,9 76,6 

30 70 0,1 0,3 1,0 3,1 7,4 12,7 23,1 59,3 

15 20 0,3 0,6 1,2 2,7 8,2 28,2 88,8 202 

15 50 0,1 0,5 1,2 2,2 4,2 10,8 36,2 129 

15 80 0,1 0,3 1,1 2,4 4,1 8,3 23,7 82,8 

Fonte: Adaptado de ISO 9613-2 (ISO, 1996) 

A atenuação ocasionada pela ao efeito do solo deve considerar qual o tipo de 

solo da área: duro, poroso ou misto. Solos duros são, por exemplo, concreto e 

gelo (fator 𝐺 = 0), solos porosos podem ser exemplificados por grama e 
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vegetação ((𝐺 = 1) e solos mistos equivalem a mistura dos anteriores 

((𝐺 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 0 𝑒 1). A atenuação do solo é calculada conforme a Equação 16. 

𝐴𝑔𝑟 =  𝐴𝑠 + 𝐴𝑟 +  𝐴𝑚      [𝑑𝐵]           (16) 

Em que, conforme a ISO 9613-2:1996: 

Quadro 3 – Cálculo de 𝐴𝑠 , 𝐴𝑟 e 𝐴𝑚 de acordo com a frequência 

𝒇(𝑯𝒛) 𝑨𝒔 𝒐𝒖 𝑨𝒓 [𝒅𝑩] 𝑨𝒎 [𝒅𝑩] 

63 – 1,5 – 3𝑞² 

125 – 1,5 +  𝐺 𝑥 𝑎’(ℎ) 

– 3𝑞 (1 –  𝐺𝑚) 

250 – 1,5 +  𝐺 𝑥 𝑏’(ℎ) 

500 – 1,5 +  𝐺 𝑥 𝑐’(ℎ) 

1000 – 1,5 +  𝐺 𝑥 𝑑’(ℎ) 

2000 – 1,5 (1 –  𝐺) 

4000 – 1,5 (1 –  𝐺) 

8000 – 1,5 (1 –  𝐺) 

Fonte: Adaptado de ISO 9613-2 (ISO, 1996) 

Em que 

𝑎’(ℎ) = 1,5 + 3,0 𝑥 𝑒−0,12(ℎ−5)2
(1 − 𝑒−

𝑑𝑝
50

⁄ ) + 5,7 𝑥 𝑒−0,09ℎ2
(1 − 𝑒−2,8 𝑥10−6 𝑥 𝑑𝑝

2

); 

𝑏’(ℎ) = 1,5 + 8,6 𝑥 𝑒−0,09ℎ² (1 − 𝑒−
𝑑𝑝

50
⁄ ); 

𝑐’(ℎ) = 1,5 + 14,0 𝑥 𝑒−0,46ℎ² (1 − 𝑒−
𝑑𝑝

50
⁄ ); 

𝑑’(ℎ) = 1,5 + 5,0 𝑥 𝑒−0,9ℎ² (1 − 𝑒−
𝑑𝑝

50
⁄ ). 

Nas quais 

𝑑𝑝: distância entre a fonte e o receptor projetada no solo, em metros. 

A altura ℎ entre fonte e receptor é obtida segundo apresentado na Figura 16. 
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Figura 16 – Funções 𝑎’, 𝑏’, 𝑐’ e 𝑑’ em relação a distância 𝑑𝑝 e altura ℎ entre 

fonte e receptor 

 

Fonte: Adaptado de ISO 9613-2 (ISO, 1996) 

Para o cálculo de 𝐴𝑚, tem-se: 

𝑞 = 0 quando 𝑑𝑝 ≤  30(ℎ𝑠 + ℎ𝑟); 

𝑞 = 1 −
30(ℎ𝑠+ ℎ𝑟)

𝑑𝑝
  quando 𝑑𝑝 >  30(ℎ𝑠 + ℎ𝑟). 

Em que 

ℎ𝑠: altura da fonte (em relação ao solo), em metros; 

ℎ𝑟: altura do receptor (em relação ao solo), em metros. 

A atenuação proporcionada pela barreira deve ser calculada conforme a 

Equação 17, para difração no topo do obstáculo. 
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𝐴𝑏𝑎𝑟 =  𝐷𝑧 −  𝐴𝑔𝑟 > 0     [𝑑𝐵]            (17) 

Para difração lateral, tem-se a Equação 17. 

𝐴𝑏𝑎𝑟 =  𝐷𝑧 > 0            [𝑑𝐵]            (18) 

Em que 

𝐷𝑧 é a atenuação para cada banda de oitava, calculada pela Equação 19. 

𝐷𝑧 = 10𝑙𝑜𝑔[3 + (𝐶2/𝜆)𝐶3𝑧𝐾𝑚𝑒𝑡]      [𝑑𝐵]         (19) 

Na qual 

𝐶2 é igual a 20, quando se inclui os efeitos da reflexão do solo; ou 40, para casos 

especiais quando estas são consideradas separadamente. 

𝐶3 é igual a 1 para difração simples; para difração dupla, utiliza-se a Equação 20. 

𝐶3 = [1 + (5𝜆
𝑒⁄ )

2

/ [(1/3) + (5𝜆
𝑒⁄ )

2

]      [𝑑𝐵]             (20) 

𝑒 é a distância entre as duas difrações, em metros. 

𝜆 corresponde ao comprimento de onda de cada banda de frequência, em 

metros. 

𝑧 equivale à diferença entre os caminhos difrato e direto, em metros (Equação 

21) 

𝐾𝑚𝑒𝑡 é o fator de correção devido a efeitos meteorológicos (Equação 22). 

O cálculo de 𝑧 é efetuado conforme a Equação 21. 

𝑧 = [(𝑑𝑠𝑠 +  𝑑𝑠𝑟)2 + 𝑎2]1/2 − 𝑑       [𝑚]           (21) 

Na qual 

𝑑𝑠𝑠 é a distância da fonte ao topo, em metros; 

𝑑𝑠𝑟 é a distância do topo ao receptor, em metros. 

𝑎 é a distância paralela ao topo da barreira entre a fonte e o receptor, em metros. 
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O 𝐾𝑚𝑒𝑡 é calculado conforme a Equação 22. 

𝐾𝑚𝑒𝑡 = 1, para 𝑧 ≤ 0; 

𝐾𝑚𝑒𝑡 = exp[−(1
2000⁄ )√(𝑑𝑠𝑠𝑑𝑠𝑟𝑑)

2𝑧⁄  , para 𝑧 > 0         (22) 

As reflexões podem ter sua parcela de contribuição devido a coberturas externas 

e superfícies verticais (como fachadas de edifícios), as quais podem elevar os 

níveis de pressão sonora no receptor (ISO 9613-2, 1996). Para que a atenuação 

seja calculada, a norma especifica algumas condições, como a formação da 

reflexão especular, a magnitude do coeficiente de reflexão da superfície do 

obstáculo ser maior que 0,2 e que a relação expressa pela Equação 23 seja 

atendida. 

1 𝜆⁄ > [2 (𝑙𝑚𝑖𝑛⁄ 𝑐𝑜𝑠𝛽)2[𝑑𝑠,𝑜𝑑𝑜,𝑟 (𝑑𝑠,𝑜 + 𝑑𝑜,𝑟)]⁄          (23) 

Em que 

𝜆: é o comprimento da onda sonora (em metros) de cada banda de frequência; 

𝑑𝑠,𝑜: é a distância entre a fonte e o ponto de reflexão no obstáculo; 

𝑑𝑜,𝑟: é a distância entre o ponto de reflexão no obstáculo e o receptor; 

𝛽: ângulo de incidência (em radianos); 

𝑙𝑚𝑖𝑛: é a dimensão mínima (largura ou altura) da superfície refletora. 

Se qualquer uma dessas condições não for atendida para uma dada banda de 

oitava, então as reflexões serão desprezadas (ISO 9613-2, 1996). 

Ao ser considerada uma pressão sonora mais longa (meses ou anos), deve-se 

considerar o cálculo da correção das condições meteorológicas como a Equação 

24 (ISO 9613-2, 1996). 

𝐶𝑚𝑒𝑡 = 0, 

𝑠𝑒 𝑑𝑝 ≤ 10(ℎ𝑠 + ℎ𝑟); 

𝐶𝑚𝑒𝑡 =  𝐶0[1 − 10(ℎ𝑠 + ℎ𝑟) 𝑑𝑝⁄ ],         
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𝑠𝑒  𝑑𝑝 > 10(ℎ𝑠 + ℎ𝑟).            (24) 

Em que 

ℎ𝑠: é a altura da fonte (em metros); 

ℎ𝑟: é a altura do receptor (em metros); 

𝑑𝑝: é a distância entre a fonte e o receptor projetada no solo (em metros); 

𝐶0: é um fator, em 𝑑𝐵, que depende das condições meteorológicas de velocidade 

e direção de vento e gradiente de temperatura do local. Em geral, 𝐶0 varia de 0 

a + 5 𝑑𝐵 e pode-se consultar o gráfico apresentado na Figura 17 para obtenção 

estimada de 𝐶0 (ISO 9613-2, 1996). 

Figura 17 – Correção meteorológica 𝐶𝑚𝑒𝑡 

 

Fonte: Adaptado de ISO 9613-2 (1996) 

A atenuação por efeitos diversos (𝐴𝑚𝑖𝑠𝑐) compreende a contribuição da 

vegetação (𝐴𝑓𝑜𝑙), áreas industriais (𝐴𝑠𝑖𝑡𝑒) e área de edificações residenciais 

(𝐴ℎ𝑜𝑢𝑠) em atenuar o ruído (ISO 9613-2, 1996). 

A vegetação contribui para atenuar o ruído se for densa e aumenta com a 

distância, como apresentado no Quadro 4. 
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Quadro 4 – Atenuação de vegetação densa por banda de oitava em função da 
distância 

Distância de 
propagação 

(𝒅𝒇) [𝒎] 
Bandas de frequência (𝑯𝒛) 

 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000 

Atenuação (𝑑𝐵) 

10 ≤ 𝑑𝑓 ≤ 20 0 0 1 1 1 1 2 3 

 Atenuação (𝑑𝐵𝑚−1) 

20 ≤ 𝑑𝑓 ≤ 200 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,08 0,09 0,12 

Fonte: Adaptado de ISO 9613-2 (ISO, 1996) 

A atenuação proporcionada por áreas industriais depende das características 

destas e recomenda-se a realização de medições, porém, pode-se adotar uma 

estimativa como apresentado no Quadro 5.  

Quadro 5 – Coeficiente de atenuação por banda de oitava quando da 
propagação de ruído por plantas industriais 

Bandas de 
frequência 

(𝑯𝒛) 
63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000 

𝐴𝑠𝑖𝑡𝑒 (𝑑𝐵𝑚−1) 0 0,015 0,025 0,025 0,02 0,02 0,015 0,015 

Fonte: Adaptado de ISO 9613-2 (ISO, 1996) 

A atenuação cresce linearmente com a distância do caminho curvo (𝑑𝑠) através 

das instalações industriais até, no máximo, 10 𝑑𝐵 (Figura 18). 
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Figura 18 – A atenuação 𝐴𝑠𝑖𝑡𝑒 aumenta proporcionalmente ao percurso 𝑑𝑠 

 
Fonte: Adaptado de ISO 9613-2 (ISO, 1996) 

Quando a fonte, o receptor ou ambos estão localizados em regiões residenciais 

edificadas, ocorrerá atenuação, propagação e reflexão entre as construções 

habitacionais. Desse modo, 𝐴ℎ𝑜𝑢𝑠, que não deve exceder 10 𝑑𝐵, pode ter seu 

efeito estimado pela Equação 25. 

𝐴ℎ𝑜𝑢𝑠= 𝐴ℎ𝑜𝑢𝑠,1 +  𝐴ℎ𝑜𝑢𝑠,2        [𝑑𝐵]                   (25)  

Em que 

𝐴ℎ𝑜𝑢𝑠,1 = 0,1𝐵𝑑𝑏         [𝑑𝐵]    

𝐴ℎ𝑜𝑢𝑠,2 = −10lg [1 − (𝑝 100⁄ )]       [𝑑𝐵]    

Nas quais 

𝐵: densidade de construções na área de propagação; 

𝑑𝑏: trajetória da propagação pela área residencial construída; 

𝐴ℎ𝑜𝑢𝑠,2 deve ser considerado se houver corredores formados por edificações 

próximas a via; 

𝑝: percentual do comprimento de fachadas em relação ao comprimento total da 

via em questão, deve ser ≤ 90%. 

Segundo Magrini (2017), o efeito da reflexão (𝐴𝑟𝑒𝑓) deve ser incluído no 𝐴𝑚𝑖𝑠𝑐 e 

pode ser obtido de maneira gráfica, como demonstrado na Figura 19. 
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Figura 19 – Efeito da reflexão na atenuação sonora em função dos caminhos 
refletido e direto das ondas sonoras 

 

Fonte: Adaptado de MAGRINI (2017) 

Em que 

𝑟𝑟: caminho refletido, em metros; 

𝑟𝑑: caminho direto, em metros. 

Assim, a ISO 9613-2: 1996 apresenta a equação (Equação 26) para que se 

obtenha o nível de pressão sonora no receptor (𝐿𝑓𝑇(𝐷𝑊)) para as bandas de 

frequência de 63 𝐻𝑧 a 8.000 𝐻𝑧.  

𝐿𝑓𝑇(𝐷𝑊) =  𝐿𝑤 −  𝐷𝑐 − 𝐴   [𝑑𝐵]          (26) 

Em que 

𝐿𝑤: índice de potência sonora da fonte; 

𝐷𝑐: correção da diretividade (apresentada no Quadro 1); 

𝐴: atenuação total (Equação 13). 

 

2.6 Grandezas para avaliação do ruído 

O ruído ambiente é definido como a sobreposição de ruídos, geralmente de 

naturezas e origens diversas, dos quais nenhum é objeto de análise específica. 

O nível de ruído residual (ou mínimo) é aquele que se mantém, não 

apresentando diminuição durante as medições. O ruído de fundo é entendido 
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como o conjunto de sons e ruídos que acontecem simultaneamente ao objeto de 

interesse específico. A avaliação de tais ruídos pode ser realizada por meio do 

nível equivalente e dos níveis estatísticos (BISTAFA, 2018). 

Conforme Bistafa (2018), o nível sonoro equivalente (𝐿𝐴𝑒𝑞) corresponde ao nível 

médio dos ruídos registrados em medições. O 𝐿𝐴𝑒𝑞 é utilizado como padrão para 

análise do ruído ambiental, expresso em ponderação A e representa o nível de 

um som contínuo (estacionário) em determinado intervalo de tempo, 

apresentando a mesma energia sonora do som em estudo, com nível variável 

com o tempo. Seu cálculo é realizado segundo a Equação 27 (GERGES, 2000; 

ISO 1996-1, 1996; ABNT, 2019). 

𝐿𝐴𝑒𝑞 = 10 𝑙𝑜𝑔
1

𝑛
∑ (10

𝐿𝐴𝑖
10 )

𝑛

𝑖=1
       (27) 

Na qual, 𝐿𝐴𝑖 é o nível de pressão sonora, em 𝑑𝐵, de cada medição do ruído e 𝑛 

corresponde ao número total de leituras. 

Os descritores estatísticos correspondem aos níveis estatísticos, relacionando 

quantidades físicas e os níveis correspondentes em decibels. Como os 

descritores 𝐿𝐴90, 𝐿𝐴50 e 𝐿𝐴10. O nível 𝐿𝐴90 corresponde ao nível sonoro excedido 

em 90% do tempo de medição, é a medida do ruído residual. Já 𝐿𝐴50 é o nível 

sonoro excedido em 50% do tempo de medição, é a medida do ruído mediano. 

Enquanto 𝐿𝐴10 equivale ao nível sonoro excedido em 10% do tempo de medição, 

é a medida dos ruídos de pico verificados durante a medição. Tais níveis 

estatísticos representam a classificação dos níveis sonoros por meio de um 

histograma; são ordenados de maneira crescente os valores das medições e 

efetuando-se as frequências acumuladas, revela-se a porcentagem de tempo em 

que o nível sonoro se manteve em determinada faixa de frequência (ISO 1996-

1, 1996; BISTAFA, 2018). O nível sonoro equivalente (𝐿𝐴𝑒𝑞) e os descritores 

estatísticos estão representados na Figura 20. 
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Figura 20 - Variação do nível de ruído ao longo do tempo e respectivos 
indicadores de ruído ambiente

 
Fonte: Adaptado de SILVA; OLIVEIRA (2010) 

 

2.7 Incomodidade provocada pelo ruído 

A poluição sonora é um problema que perturba especialmente as cidades em 

rápido crescimento nas sociedades industrializadas de todo o mundo. Isso 

porque o crescimento econômico está atrelado à execução de atividades que 

expõem os cidadãos a um ruído de fundo constante (GERGES, 2000; MURPHY; 

KING, 2014; GERAGHTY; O’MAHONY, 2016). Problemas como a urbanização 

irregular, uso de tecnologias obsoletas em indústrias, políticas de transporte 

falhas, falta de legislação e/ou falha na implementação das leis existentes, estão 

entre os principais fatores que levam à poluição sonora (GAJARDO et al., 2016; 

HARMAN; KOSEOGLU; YIGIT, 2016; BISTAFA, 2018). 

A incomodidade causada pelo ruído é um fenômeno comum nas sociedades 

modernas - particularmente nas industrializadas - e faz com que o ser humano 

se sinta desconfortável, induzindo a reações adversas como a sensação de 

insatisfação, incômodo, distúrbio, perturbação do sono, estresse, tensão, 

elevação da pressão arterial, comprometer o sistema auditivo e prejudicar o 

desempenho cognitivo (MÜNZEL et al., 2014; SHU; SONG; ZHOU, 2017; 

BISTAFA, 2018; BEHESHTI, 2019). Ou seja, o ruído pode gerar diversos efeitos 

prejudiciais sobre a saúde humana (MÜNZEL et al., 2014; BISTAFA, 2018).  

Entre as principais fontes de ruído está o tráfego: seja ele aéreo, ferroviário ou 

rodoviário. Porém, entre estas, o tráfego viário é a mais relacionada ao 
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desconforto humano. Os ruídos da circulação de veículos dependem das 

condições e características destes, como o porte (veículos leves, pesados ou 

motocicletas), a velocidade e o volume de tráfego, como também das condições 

das vias (aclives e declives) e da superfície, principalmente quanto à presença 

de imperfeições (MENDONÇA et al., 2013; BISTAFA, 2018). 

O Modelo de Alexandre foi desenvolvido justamente para avaliar o nível de 

pressão sonora do tráfego rodoviário (𝐿Atráfego) de veículos a motor e com 

velocidade não superior a 120 𝑘𝑚ℎ−1. O 𝐿Atráfego é obtido pela Equação 28 

(JOSSE, 1975; LO BOSCO; LEONARDI; SCOPELLITTI, 2006). 

𝐿Atráfego  = 52 + 10 𝑙𝑜𝑔 (
𝑄

𝑑
)        (28) 

Na qual, 𝑄 é o número de veículos e 𝑑 é a distância da via.  

Em relação ao fluxo veicular, pode-se considerar também o cálculo do índice de 

ruído de tráfego (𝑇. 𝑁. 𝐼.𝐴 - Traffic Noise Index) utilizado no Reino Unido. 

Especialmente desenvolvido para o tráfego de veículos, o 𝑇. 𝑁. 𝐼.𝐴 foi proposto 

pela primeira vez em 1968 por Langdon e Griffiths que, por meio de adequadas 

medidas experimentais, observaram como o ruído devido ao tráfego urbano era 

estreitamente relacionado, assim como com o nível de ruído de fundo, à 

amplitude das flutuações entre os picos e o fundo, um parâmetro definido pela 

diferença entre 𝐿𝐴10 e 𝐿𝐴90 (LANGDON; GRIFFITHS, 1968; LO BOSCO; 

LEONARDI; SCOPELLITTI, 2006; BRESSANE et al., 2016). 

O 𝑇. 𝑁. 𝐼.𝐴 é um índice de classificação de ruído de tráfego obtido a partir de uma 

combinação de níveis de ruído, o que dá uma melhor correlação com a 

insatisfação. Tal índice é obtido considerando-se a ponderação A de 𝐿𝐴10 e 

𝐿𝐴90 provenientes de medições ao ar livre (SHALINI; KUMAR, 2018). 

O cálculodo 𝑇. 𝑁. 𝐼.𝐴 é efetuado por meio da Equação 29 (LANGDON; 

GRIFFITHS, 1968; LO BOSCO; LEONARDI; SCOPELLITTI, 2006; BRESSANE 

et al., 2016). 

𝐿𝐴𝑇𝑁𝐼 = 4 𝑥 (𝐿𝐴10 −  𝐿𝐴90) +  𝐿𝐴90 − 30       (29) 
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Em que, 𝐿𝐴𝑇𝑁𝐼 é o nível avaliado pelo 𝑇. 𝑁. 𝐼.𝐴; 𝐿𝐴10 corresponde ao nível sonoro 

superado em 10% do tempo avaliado e 𝐿𝐴90 equivale ao nível sonoro superado 

em 90% do tempo avaliado. O termo 𝐿𝐴10 −  𝐿𝐴90 é denominado de ruído 

climático (NC - Noise Climate) e é o intervalo no qual os níveis sonoros flutuam 

em um intervalo de tempo, considerando e ruído de pico (𝐿𝐴10) e de fundo (𝐿𝐴90). 

(SWAIN; GOSWAMI, 2013).  

O 𝑇. 𝑁. 𝐼.𝐴 é derivado do pressuposto de que, as extensas flutuações do nível de 

ruído ao longo do tempo são o fator dominante no incômodo do ruído do tráfego 

e, para seu cálculo, a constante arbitrária final é incluída para gerar números 

mais convenientes. Este critério busca compensar a variabilidade do ruído, uma 

vez que as flutuações do ruído flutuante são comumente consideradas de maior 

incomodidade. Para este descritor, o grau de incômodo é considerado baixo se 

inferior a 65 𝑑𝐵, médio se for de 65 a 75 𝑑𝐵, alto entre 75 e 90 𝑑𝐵 e muito alto 

quando superior a 90 𝑑𝐵, como no Quadro 6 (LANGDON; GRIFFITHS, 1968; 

SHALINI; KUMAR, 2018).  

Quadro 6 – Grau de Incômodo pelo 𝐿𝐴𝑇𝑁𝐼 

Grau de Incômodo 𝑳𝑨𝑻𝑵𝑰 (𝒅𝑩) 

Baixo < 65 

Médio 65 – 75 

Alto 75 – 90 

Muito alto > 90 

Fonte: Adaptado de LANGDON e GRIFFITHS (1968) 

Em 1982, os mesmos autores relacionaram o nível equivalente (𝐿𝐴𝑒𝑞) e o grau 

de insatisfação das pessoas com este ruído, para o que verificaram um 

coeficiente de correlação de 0,8, considerado significativo. Dessa forma, 

desenvolveram uma expressão para o grau de insatisfação, apresentada na 

Equação 30 (LANGDON; GRIFFITHS, 1982; CALIXTO, 2002). 

𝐺. 𝐼.𝐴 . = 0,046𝑥𝐿𝐴𝑒𝑞 − 0,817        (30) 

Na qual, 𝐺. 𝐼.𝐴 é o grau de incomodidade. Em que o resultado da correlação pode 

ser expressado na escala do Quadro 7. 
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Quadro 7 – Grau de Incomodidade (𝐺. 𝐼.𝐴) 

Grau de Incomodidade Intervalo 

Não incomodado <1 

Pouco incomodado 1 – 2 

Moderadamente incomodado 2 – 3 

Muito incomodado 3 – 4 

Fonte: Adaptado de LANGDON e GRIFFITHS (1982) 

Também estudando a incomodidade causada pelo ruído e visando melhor 

estimar a insatisfação gerada por este, Robinson, no ano de 1971, propôs um 

índice para expressar a Poluição Sonora (𝐿𝐴𝑁𝑃), apresentado na Equação 31 

(ROBINSON, 1971; GERGES, 2000). 

𝐿𝐴𝑁𝑃 =  𝐿𝐴𝑒𝑞 + (𝐿𝐴10 −  𝐿𝐴90)        (31) 

O índice 𝐿𝐴𝑁𝑃 é composto por dois termos: o primeiro é a medida do nível de 

pressão sonora equivalente (𝐿𝐴𝑒𝑞) e o segundo (𝐿𝐴10 −  𝐿𝐴90) representa o 

aumento do incômodo causado por flutuações nesse nível (SHALINI; KUMAR, 

2018). Segundo Swain e Goswani (2013), o 𝐿𝐴𝑁𝑃 serve como melhor indicador 

das perturbações fisiológicas e psicológicas ao sistema humano provocadas 

pela poluição sonora no ambiente.  

Segundo Torija e Ruiz (2015), a consideração somente do ruído emitido e 

propagado pelo tráfego veicular pode induzir a subestimação dos níveis de ruído 

nas aglomerações urbanas, uma vez que o ambiente urbano também é 

contemplado com a acumulação, saturação e diversidade de fontes sonoras 

(como a indústria, o comércio, a construção civil, as atividades sociais e de 

lazer). De acordo com Oiamo et al. (2018), o tráfego rodoviário, ferroviário e 

aéreo são as principais fontes de ruído ambiental em ambientes urbanos, 

enquanto atividades humanas, fontes estacionárias (por exemplo, equipamentos 

de ar-condicionado) e ruído de motor não-móvel (como equipamentos de 

construção) podem ter impactos locais significativos. 

Para Quintero, Romeu e Balestegui (2019), a poluição sonora nas cidades é 

causada principalmente pelo tráfego de veículos, porém, dependendo do local 
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sob avaliação, pode ser afetada pelas formas de uso da terra e mesmo pelas 

atividades de lazer. 

De acordo com a Resolução nº1 de 08 de março de 1990 do Conselho Nacional 

do Meio Ambiente (CONAMA), os problemas dos excessivos níveis de ruído 

fazem parte dos que estão sujeitos ao Controle da Poluição de Meio Ambiente, 

uma vez que degradam da qualidade de vida e continuam se agravando nos 

centros urbanos (BRASIL, 1990). Nesta se estabelece que emissão de ruídos 

devida a atividades industriais, comerciais, sociais, recreativas e de propaganda 

política, deve obedecer, em prol da saúde e sossego públicos, aos padrões, 

critérios e diretrizes especificados nas Normas NBR 10151:2019 – Avaliação do 

Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade e NBR 

10152:2017 – Níveis de Ruído para conforto acústico, da Associação Brasileira 

de Normas Técnicas – (ABNT). 

A ABNT NBR 10151 (ABNT, 2019) estabelece o método de avaliação do ruído 

baseado em uma comparação entre o nível de pressão sonora medido no ponto 

de interesse (𝐿𝐴𝑒𝑞 ) com os limites estabelecidos em função do uso e ocupação 

do solo do local monitorado, conforme a Tabela 2. 
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Tabela 2 – Limites de níveis de pressão sonora (𝑅𝐿𝐴𝑒𝑞 ) em função dos tipos de 

áreas habitadas e do período para ambientes externos, em 𝑑𝐵 

Tipos de áreas habitadas 
𝑹𝑳𝑨𝒆𝒒 [𝒅𝑩] 

Diurno Noturno 

Área de residências rurais 40 35 

Área estritamente residencial urbana ou de hospitais ou de 
escolas 

50 45 

Área mista predominantemente residencial 55 50 

Área mista com predominância de atividades comerciais e/ou 
administrativas 

60 55 

Área mista com predominância de atividades culturais, lazer e 
turismo 

65 55 

Área predominantemente industrial 70 60 

Fonte: Adaptado de ABNT 10151 (2019) 

Os horários considerados para período diurno e noturno podem ser 

estabelecidos pelas autoridades locais conforme os hábitos da população. 

Devendo-se observar, contudo, que o período noturno não deve ter início após 

as 22 horas e não deve ser finalizado antes das 7 horas do dia seguinte. Caso o 

dia seguinte seja domingo ou feriado o período noturno não deve terminar antes 

das 9 horas (ABNT 10151, 2019). 

Segundo Reynolds (1981), O Departamento de Habitação e Desenvolvimento 

Urbano (𝐻. 𝑈. 𝐷.𝐴), estabelece faixas de ruído externo em áreas residenciais não 

sujeitas a ruído de aviões. Tal classificação foi apresentada como 

Critério 𝐻. 𝑈. 𝐷.𝐴 por Calixto (2002), como apresentado no Quadro 8. 
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Quadro 8 – Critério 𝐻. 𝑈. 𝐷.𝐴 

Classificação 𝑳𝑨𝒆𝒒 𝑳𝟏𝟎  𝑳𝟗𝟎 

Claramente aceitável 𝐿𝐴𝑒𝑞 ≤ 49 𝐿𝐴10 ≤ 53 𝐿𝐴90 ≤ 41 

Normalmente aceitável 49 < 𝐿𝐴𝑒𝑞 ≤ 62 53 < 𝐿𝐴10  ≤ 66 41 < 𝐿𝐴90 ≤ 56 

Normalmente inaceitável 62 < 𝐿𝐴𝑒𝑞 ≤ 76 66 < 𝐿𝐴10  ≤ 82 56 < 𝐿𝐴90 ≤ 71 

Claramente inaceitável 𝐿𝐴𝑒𝑞 > 76 𝐿𝐴10  > 82 𝐿𝐴90 > 71 

Fonte: Adaptado de REYNOLDS (1981) e CALIXTO (2002) 

A utilização dos critérios citados pode ser verificada, por exemplo, no trabalho 

de Margaritis et al. (2018), que utilizaram 𝐿𝐴𝑒𝑞, 𝐿𝐴10, 𝐿𝐴50 e 𝐿𝐴90 para avaliação do 

ruído ambiental. Também, Arndt, Philips e Barbosa (2010), que realizaram 

medições de ruído em Curitiba e empregaram valores de 𝐿𝐴𝑒𝑞, 𝐿𝐴10, 𝐿𝐴90, 𝐿𝐴𝑁𝑃 e 

o critério 𝐻. 𝑈. 𝐷.𝐴 para a caracterização. Bressane et al. (2016) utilizaram os 

critérios 𝐿𝐴𝑒𝑞 e 𝐿𝐴𝑇𝑁𝐼, assim como Kumar e Srinivas (2015), que ainda 

acrescentaram 𝐿𝐴𝑁𝑃 em sua análise.  

Segundo Aubree, Auzou e Rapin (1984), pode-se medir o incômodo às pessoas 

pela exposição ao ruído pela Equação 32, definida como Índice de Incomodidade 

(𝐼. 𝐼.). 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑜𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 = 0,13𝑥𝐿𝐴,50 − 4,36         (32) 

Em condições em que houver alto grau de exposição e insatisfação, deve-se 

somar 10 𝑑𝐵 ao 𝐿𝐴,50 (AUBREE; AUZOU; RAPIN, 1984). A Figura 21 representa 

os limites e média da distribuição em função do 𝐿𝐴,50 com a correção de 10 𝑑𝐵. 
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Figura 21 – Índice de incomodidade em função de 𝐿𝐴,50 

 
Fonte: Adaptado de AUBREE, AUZOU e RAPIN (1984) e JOSSE (1975) 

Mietlicki et al. (2015), sugerem a adoção do critério HARMONICA (𝐻𝐼) que 

considera ruído de fundo e eventos ruidosos para seu cálculo (Equação 33) de 

modo a apresentar um valor relacionado a percepção humana.  

𝐻𝐼𝐴 = 0,2(𝐿𝐴95 − 30) +  0,25(𝐿𝐴𝑒𝑞 − 𝐿𝐴95)       (33) 

Em que 𝐿𝐴95 é o ruído medido em 95% do tempo de monitoramento. 

O 𝐻𝐼𝐴 utiliza uma escala de 0 a 10 para facilitar o entendimento da população 

em relação ao ambiente sonoro em que está inserida, como apresentado no 

Quadro 9 (MIETLICKI et al., 2015; NOISE IN EU, 2019). 

Quadro 9 – Escala do 𝐻𝐼𝐴 

Consideração Dia (6h – 22h) Noite (22h – 6h) 

Silencioso 0 – 4 0 – 3 

Ruidoso 4 – 8 3 – 7 

Muito ruidoso > 8   > 7   

Fonte: Adaptado de NOISE IN EU (2019) 



50 
 

Como apresentado por Raimbault, Lavandier e Bérengier (2003) e também 

aplicado por Can et. Al (2010), o centro de gravidade do espectro (Spectrum 

Gravity Center – 𝑆𝐺𝐶) é um indicador cujo cálculo resulta na média dos espectros 

de frequência de potência de som. Dessa forma, o 𝑆. 𝐺. 𝐶. apresenta o tom médio 

do som, ou seja, é um critério relacionado a agudeza e gravidade do som. Este 

critério é adequado para discriminar sons ambientais com base em seu conteúdo 

espectral e é obtido por meio da Equação 34. 

𝑆. 𝐺. 𝐶. =  
∑ 𝐵𝑖10

𝐿𝐴𝑖
10𝑖

∑ 10
𝐿𝐴𝑖
10𝑖

         (34) 

Em que 𝐿𝐴𝑖 é o nível de pressão sonora em 𝑑𝐵 medido em cada banda de 

frequência 𝐵. 

O 𝑆. 𝐺. 𝐶. contribui para compreensão da percepção humana ao ruído devido a 

relação que estabelece entre o nível de pressão sonora e a frequência dos sons 

(YANG; KANG, 2005). 

Indicadores acústicos, como o 𝐿𝐴𝑒𝑞, aos quais é aplicado o filtro de ponderação 

A, que simula a reação do aparelho auditivo em função da frequência, são os 

mais utilizados para se avaliar a resposta subjetiva do ouvido humano em 

relação a vários tipos de fontes sonoras (FREITAS et al., 2016). 

 

2.8 Seleção de critérios 

A avaliação do ruído ambiental urbano pode ser formulada a partir de medições 

deste. As medições do ruído ambiental subsidiam técnicas preditivas para 

caracteriza-lo, pois apresentam a realidade dos níveis de ruído dos locais de 

interesse, superando previsões que possuem incerteza inerente. De modo a 

viabilizar, em termos temporal e espacial, a realização das medições de ruído, 

devem ser selecionadas as áreas problemáticas para as aferições (HOLLAND; 

RODGERS; EPUREANU, 2012; MURPHY; KING, 2014). De acordo com Oiamo 

et al. (2018), o monitoramento do ruído ambiental é um aspecto chave para a 

avaliação deste. 
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O incômodo percebido pela população da região em estudo deve ser estimado, 

pois a satisfação dos cidadãos envolve aspectos sociais, econômicos, 

ambientais e urbanos, por isso é importante analisar a experiência subjetiva 

individual e a satisfação percebida pela população relacionada ao 

desenvolvimento urbano. Mensuração essa que pode ser feita por meio de 

indicadores, entre os quais pode-se incluir o ruído ambiental percebido pelas 

pessoas, uma vez que este incorre em desconforto, incômodo e prejuízo à saúde 

humana (GÖSSLING; CHOI, 2015; MUSA et al., 2018). Conforme Klein et al. 

(2015), sensações auditivas irritantes são evocadas por fatores acústicos com 

características espectrais e temporais. 

Em estudo sobre o ruído, Ruiz-Padillo et al. (2014) elencaram as variáveis 

adequadas ao objetivo de caracterizar o ruído ambiental, como nível de pressão 

sonora (𝐿𝐴𝑒𝑞), volume de tráfego, população, percentual de veículos pesados e 

existência de instituições de ensino. Dos indicadores de ruído, o nível de pressão 

sonora (𝐿𝐴𝑒𝑞), de acordo com Duin e Heijden (2012), é sugerido por especialistas 

a ser considerado ao tratar-se do problema de ruído. Também, segundo Yang e 

Kang (2005), os valores de 𝐿𝐴𝑒𝑞 apresentam uma boa relação com a avaliação 

subjetiva das pessoas em relação ao ruído. Além disso, esse é o parâmetro de 

comparação com a ABNT NBR 10151 (ABNT, 2019), que normatiza os limites 

de tolerância de níveis de ruído. 

Ao se estudar o ruído, diversos indicadores podem ser derivados para a 

caracterização. Odat (2015) verificou o 𝐿𝐴𝑒𝑞, assim como os percentis 𝐿𝐴10, 𝐿𝐴50 

e 𝐿𝐴90, para caracterização de ruído ambiental de maneira satisfatória, enquanto 

Wu et al. (2019) analisaram-nos também, principalmente, em relação ao tráfego 

veicular. Segundo Velis et al. (2000), a utilização do 𝐿𝐴𝑒𝑞 como indicador de ruído 

é apropriada para locais de elevado fluxo veicular. Também, é válido utilizar 

descritores estatísticos em seus valores absolutos (𝐿𝐴10, 𝐿𝐴50 e 𝐿𝐴90, por 

exemplo), assim como a combinação entre tais níveis como o clima acústico 

(𝐿𝐴10 −  𝐿𝐴90,), para aprimorar a análise. Em que 𝐿10 −  𝐿90 pode ser analisado 

em termos de 𝑇. 𝑁. 𝐼.𝐴. Segundo Liu e Kang (2015), o 𝐿𝐴𝑒𝑞 e o descritor composto 

𝐿𝐴10 − 𝐿𝐴90 apresentam satisfatório poder explicativo para os parâmetros de 

composição da paisagem sonora.  
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A utilização dos critérios citados pode ser verificada, por exemplo, em Arndt, 

Philips e Barbosa (2010), que realizaram medições de ruído em Curitiba e 

empregaram valores de 𝐿𝐴𝑒𝑞, 𝐿𝐴10, 𝐿𝐴90, 𝐿𝐴𝑁𝑃 e o critério 𝐻. 𝑈. 𝐷.𝐴 para a 

caracterização. Bressane et al. (2016) utilizaram os critérios 𝐿𝐴𝑒𝑞 e 𝐿𝐴𝑇𝑁𝐼, assim 

como Kumar e Srinivas (2015), que ainda acrescentaram 𝐿𝐴𝑁𝑃 em sua análise e 

Shalini e Kumar (2018), que também incluíram 𝐿𝐴10, 𝐿𝐴50 e 𝐿𝐴10. A seleção de 

tais variáveis também aparece em outras pesquisas sobre a caracterização do 

ruído ambiental (AGUILERA et al., 2015; RAGETTLI et al., 2016; 

ABDULKAREEM, 2018; SULAIMAN et al., 2018), o que contribui para endossar 

a justificativa por tal escolha. A estimativa do incômodo pode ser endossada pelo 

cálculo do 𝐺. 𝐼.𝐴 e do 𝑆. 𝐺. 𝐶.. Pois, de acordo com Torija e Ruiz (2013), o cálculo 

do centro de gravidade do espectro sonoro permite caracterizar a paisagem 

sonora e o 𝐺. 𝐼.𝐴, o que, conforme Calixto (2002), é satisfatório para na correlação 

𝐿𝐴𝑒𝑞 e incomodidade. Além do 𝐿𝐴𝑒𝑞, Yang e Kang (2005) indicam também a 

utilização do 𝑆. 𝐺. 𝐶.. 

A aplicação de critérios menos utilizados também é interessante, como o 𝐼. 𝐼.𝐴 

ou o 𝐻𝐼𝐴, o qual aparece em publicações europeias, como Ricciardi et al. 

(2015) e Gallo et al. (2018), por exemplo, porém não foi verificado em trabalhos 

em português.  

 

2.9 Alternativas para mitigação 

A poluição sonora é particularmente importante em locais nos quais as pessoas 

realizam suas atividades. Nas cidades, tal situação é especialmente significante, 

pois um conflito de interesses é verificado: de um lado, altos níveis de ruído são 

gerados devido à existência das atividades antrópicas e, de outro lado, baixos 

níveis de ruído são desejáveis e necessários para possibilitar que a população 

descanse (CASTIÑEIRA-IBAÑEZ; RUBIO; SÁNCHEZ-PÉREZ, 2015; XU; ZHU; 

QIN, 2018). A composição do ruído urbano é complexa dada a superposição de 

uma ampla variedade de sons originados por diversas fontes e, portanto, 

característica de cada área em particular. Mas, em geral, pode-se dizer que a 

principal contribuição para a paisagem sonora urbana é fornecida pelo transporte 

(tráfego rodoviário, ruído de aeronaves e ferrovias).  À essa fonte principal de 
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ruído são adicionadas outras, como sinos tocando e até a conversação de um 

grupo de pessoas na rua (CASTIÑEIRA-IBAÑEZ; RUBIO; SÁNCHEZ-PÉREZ, 

2015; QUINTERO; ROMEU; BALESTEGUI, 2019) 

A paisagem sonora é um significativo elemento da experiência integral do 

ambiente urbano e tem influência na saúde e no bem-estar da população, 

afetando diretamente a qualidade da vida da cidade. Para mitigar a nítida 

influência negativa do ruído na qualidade de vida urbana é necessário o 

desenvolvimento de medidas de mitigação para tal problema e a inclusão destas 

no planejamento e projeto do ambiente construído (OBERMAN; SCITAROCI; 

JAMBROSIC, 2015; SULAIMAN et al., 2018). Esta abordagem deve considerar 

os aspectos espacial e funcional do ambiente, buscando uma solução (ou um 

conjunto destas) para a paisagem sonora como um todo, em que seu conteúdo 

seja desejável e apropriado ao seu espaço urbano (OBERMAN; SCITAROCI; 

JAMBROSIC, 2015; XIAO; LAVIA; KANG, 2017). 

O ruído é um dos principais fatores de redução da qualidade de vida das 

populações, problema que tende a se intensificar devido ao desenvolvimento 

desordenado das cidades (OBERMAN; SCITAROCI; JAMBROSIC, 2014; 

CARNEIRO, 2018). Dessa forma, autoridades responsáveis pelas leis 

municipais utilizam-se destas para regular o som urbano de maneira quantitativa, 

por meio de medições e estimativas (RICCIARDI et al., 2015). Por isso, da 

necessidade de se medir e avaliar a paisagem sonora com critérios objetivos 

(TORIJA; RUIZ, 2015; TOSUN; AKYÜZ, 2015). 

Também, a evolução das cidades demanda o desenvolvimento de opções de 

projetos e políticas inovadoras que melhorem as condições atuais, apresentem 

oportunidades a serem aproveitadas futuramente, considerando as 

consequências associadas (AREFIEV; TERLEEV; BADENKO, 2015). 

De acordo com Kowalski et al. (2015), a busca por soluções de mitigação deve 

partir dos fenômenos relacionados à geração, potencialização e propagação do 

ruído.  

O som emitido por uma fonte é continuamente atenuado durante sua 

transmissão até o receptor, ou seja, seu nível sonoro é reduzido conforme a 
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distância aumenta, pela existência de vegetação e barreiras, absorção pelo ar 

atmosférico, reflexão pelas superfícies (BISTAFA, 2018).  

Ruiz-Padillo et al. (2014), Vogiatzis e Remy (2014), Paneto, Alvarez e Zannin 

(2017), assim como Bartalucci et al. (2018), sugerem, como possíveis 

intervenções para mitigação do ruído, alternativas como nenhuma ação 

(mantendo o estado atual), implementação de barreiras acústicas, melhoria das 

condições do pavimento das vias ou utilização de pavimentos de baixo 

ruído/mais absorventes, medidas de planejamento e gestão de tráfego (como a 

redução do volume do tráfego local e/ou sua velocidade, lombadas), 

introdução/incentivo de modos alternativos de transporte (bicicleta e caminhada 

à pé, por exemplo), inspeção de veículos para determinar sua emissão de ruído, 

estabelecimento de autorizações para circulação de veículos pesados em 

horários predefinidos, alargamento das calçadas e áreas de estacionamento e 

aprimoramento de espaços verdes ao ar livre. Além disso, poderiam ser 

realizadas intervenções para favorecer os pedestres, como a construção de 

barreiras acústicas em locais estratégicos e o zoneamento de praças e parques, 

para tornar os ambientes públicos mais saudáveis (PANETO; ALVAREZ; 

ZANNIN, 2017). 

Segundo Lav, Bilgin e Lav (2018), as lombadas são utilizadas como forma de 

abrandar o tráfego e controlar a velocidade dos veículos, suas saliências de 

grandes dimensões forçam os condutores a reduzir significativamente a 

velocidade de seus veículos. De acordo com Sarafraz et al. (2016), a altura das 

lombadas influenciam mais que sua largura na redução do ruído. Contudo, deve-

se considerar que a implantação desses elementos leva a redução de velocidade 

e a frenagem dos veículos, ações geradoras de ruído. 

Em relação ao revestimento, segundo Freitas et al. (2016), os pavimentos de 

cubos de granito têm os valores mais fortes de ruído, os de concreto betuminoso 

e mistura betuminosa aberta com betume modificado com borracha apresentam 

os menores; as superfícies de lama asfáltica apresentam valores superiores aos 

pavimentos de bloco de cimento.  

De acordo com Tian et al. (2014), pavimentos de concreto poroso são capazes 

de promover redução de ruído de 4 até 8 𝑑𝐵, considerando-se velocidades de 
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até 90 𝑘𝑚ℎ−1. Segundo Vázquez et al. (2016), pavimentos com ligantes 

modificados de borracha reduzem o ruído de rolamento incialmente em cerca de 

1,8 𝑑𝐵 a 50 𝑘𝑚ℎ−1 após a sua reabilitação e de 1,3 𝑑𝐵 após 3 anos de uso. 

Os efeitos acústicos da vegetação têm sido reconhecido por décadas, devido a 

sua relevância no contexto urbano para o controle do ruído (KANG, 2015). 

Segundo Jang, Lee e Jeon (2015), arbustos, fachadas com vegetação e telhados 

verdes são capazes de atenuar os níveis de ruído. Enquanto as árvores tendem 

a aumentar tais níveis ondem estão localizadas, mas a reduzi-los no entorno, 

pois as copas das árvores são difusoras e refletoras de sons. Ainda de acordo 

com os autores, efeitos integrados de tipos vegetais combinados para o 

tratamento do ruído é menos eficaz que a soma de tratamentos únicos. 

Segundo Van Renterghem (2018), estima-se que a redução do nível equivalente 

de ruído proporcionado por vegetação visível pode chegar a 10 𝑑𝐵. Levando-se 

em conta que os sons naturais associados, como cantos de pássaros, sons da 

própria vegetação induzidos pelo vento e sons de água, têm certo potencial 

sobre o ruído do tráfego rodoviário, pois são considerados relaxantes por si 

mesmos e contribuem com a ação restauradora da natureza, sugerindo sua 

proximidade.  

De acordo com Botari et al. (2013), a seleção das espécies vegetais (porte, 

distribuição, frondosidade) e uma extensão superior a 30 metros de área verde, 

determinará os níveis de atenuação sonora, em que folhas, ramos e arbustos 

absorvem o som, enquanto troncos, ramos grandes e folhagem densa espalham 

o som. De modo que um cinturão verde pode absorver o som, mas não isolá-lo, 

não reduzindo o ruído de maneira eficaz, mas funcionando para esconder do 

campo de visão a fonte de ruído, proporcionando sensação de decréscimo do 

incômodo sonoro, contribuindo com a sensação de conforto (BOTARI et at., 

2013; MAGALHÃES; BARBOSA, 2017). 

Para Kowalski et al. (2015), barreiras de ruído dificultam os fenômenos de 

propagação de ruído, mas não impendem a geração deste, como, por exemplo, 

pneus rolando sobre os pavimentos. Assim, a redução do ruído do tráfego na 

fonte se aplica a soluções técnicas utilizadas em veículos, o modo como estes 

operam, medidas relacionadas ao gerenciamento de tráfego e às camadas 
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superficiais dos pavimentos. Como o limite de velocidade dos veículos, fluxo de 

tráfego suave, utilização de pavimento rodoviário com emissão de ruído 

reduzida, por exemplo, em alternativa às barreiras acústicas. 

A construção de um prédio para receber os ensaios das baterias demandaria um 

projeto acústico que contemplasse todos os elementos e tratamentos acústicos 

(como o isolamento acústico) para sua conclusão bem-sucedida. Segundo 

Barbosa et al. (2016), o desempenho acústico é uma preocupação ao se projetar 

teatros, cinemas e auditórios, pois são construções em que a exigência de 

conforto acústico é fundamental para que seja garantida uma boa sonoridade e 

percepção de todas as frequências sonoras emitidas.  

A utilização de barreiras acústicas é uma solução reconhecidamente eficaz 

(MAGALHÃES; BARBOSA, 2017). De acordo com Carneiro (2018), barreiras 

metálicas e barreiras de concreto (com características fonoabsorventes) chegam 

a alcançar uma atenuação de ruído em torno 16 dB e de 14 dB, respectivamente. 

Porém, a eficiência desse anteparo depende da altura, largura, espessura, 

material, forma, posicionamento e distância em relação a fonte ou do receptor 

(CORDEIRO, 2015; MAGALHÃES; BARBOSA, 2017; MEDEIROS; PIMENTEL; 

MELO, 2018).  

Uma vez identificadas as áreas impactadas e o período do dia em que elas são 

impactadas, as soluções de curto prazo podem incluir medidas voltadas à 

qualidade de vida dos cidadãos, como barreiras acústicas e janelas à prova de 

som (KOZIEVITCH et al., 2016). De acordo com Pires (2014), pode-se atuar nos 

receptores superiores providenciando isolamento acústico nas habitações, 

quando as intervenções na fonte e percurso não são suficientes. 

 

2.9.1 Barreiras acústicas 

De acordo com Bistafa (2018), uma barreira acústica corresponde a uma 

estrutura ou obstáculo qualquer que impeça a visão de uma fonte sonora pelo 

receptor desta, isto é, obstrui a linha de visão entre estes. Ou seja, as barreiras 

acústicas são dispositivos limitadores de som, uma vez que constituem-se como 
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obstáculo à trajetória da onda sonora, podendo ser construídas a partir de um 

material absorvente e/ou outro refletor do som (PAIS, 2016).  

Quando uma onda sonora se propaga na atmosfera pode encontrar um elemento 

que provoque alteração nas características do meio original e que interfira na 

propagação, ou seja, um obstáculo (LÓPES; MARTÍN, 2017). Quando colide 

com um obstáculo, a onda poderá ter parte de sua energia transportada refletida 

para o meio original de propagação (reflexão), outra parte será absorvida pelo 

obstáculo (absorção) e parte continuará sua trajetória de propagação mesmo 

que o percurso seja modificado por causa do obstáculo (refração) (LÓPES; 

MARTÍN, 2017). Assim, a atenuação do ruído proporcionada pela barreira 

acústica é resultado dos fenômenos de reflexão, absorção, transmissão e 

difração, que ocorrem entre o a fonte emissora e o receptor do ruído: ao atingir 

a barreira, parte da energia sonora é refletida de volta à fonte, parte é absorvida 

pela barreira, parte é transmitida ao através dela e parte é difratada (PAIS, 2016; 

CARNEIRO, 2018). Fenômenos estes representados na Figura 22. 

Figura 22 – Fenômenos sofridos por ondas sonoras ao atingir barreiras acústicas 

 

Fonte: PAZOS (2015) 

A difração, representada nas Figuras 23 e 24, ocorre quando a sonora 

transpõe/contorna o obstáculo (por suas bordas ou fendas) que há entre a fonte 

sonora e o receptor, mudando sua direção e reduzindo a intensidade sonora, até 

que se recomponha (SOUZA; ALMEIDA; BRAGANÇA, 2013; SOARES, 2018). 

Propagações de ondas sonoras rasantes a solos duros, como os asfaltos, 

apresentam uma amplificação em torno de 3 𝑑𝐵 nos níveis de bandas de oitava 

e níveis sonoros ponderados na curva 𝐴 (BISTAFA, 2018). 
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Figura 23 – Efeito da difração em alta frequência 

 
Fonte: FAUSTI (2004) 

 
 

Figura 24 – Efeito da difração em baixa frequência 

 
Fonte: FAUSTI (2004) 

 

Por serem obstáculos à propagação das ondas sonoras, as barreiras acústicas 

são úteis em regiões em que se deseja atenuar este fenômeno de modo a 

melhorar o conforto acústico ao receptor (ORTINS, 2016). Uma barreira pode ser 

entendida como um painel, espesso ou não, instalado sobre uma superfície 

(solo, por exemplo), que tem o objetivo de impedir a propagação direta entre uma 

ou diversas fontes sonoras e um receptor, para que este receba o som que foi 

difratado (SOARES, 2018). Assim, as barreiras acústicas são uma solução 

eficiente e eficaz para atenuar a propagação sonora em área livre (CARNEIRO, 

2018; SOARES, 2018). 

Segundo Pais (2016) e Carneiro (2018), as barreiras acústicas são uma das 

medidas para redução da propagação de ruído mais utilizadas pois, além de sua 

eficácia, provem, de modo relativamente mais econômico, proteção às áreas de 

interesse.  
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As barreiras apresentam a vantagem de poderem ser construídas maneira 

estratégica para proteger os receptores conforme a sua localização em relação 

a fonte de ruído, ocuparem pouco espaço e terem uma longa vida útil (PAIS, 

2016). 

De acordo com Morais (2008), para que uma barreira acústica seja considerada 

eficiente ela deve proteger a região de recepção da maior parte possível da 

energia sonora emitida pela fonte, além de atender aspectos econômico, 

estrutural, visual e de segurança. A eficácia das barreiras acústicas depende de 

suas dimensões, da construção e implantação corretas em relação a fonte e 

receptor, da temperatura, do tipo de solo, do vento, do material de fabricação 

e/ou outros obstáculos do entorno (PAIS, 2016). 

No caso de barreiras longas, a difração do som nas bordas laterais da barreira 

não influencia o nível sonoro no receptor (BERTI, 2017). Este receberá o som, 

cuja fonte está na frente da barreira, atinge o topo deste obstáculo e é curvado 

para baixo por difração, a partir da zona de Fresnel (topo da barreira), criando a 

zona de sombra acústica atrás da barreira (BISTAFA, 2018), como demonstrado 

na Figura 25. Os raios sonoros difratados pelo topo atingem uma pequena parte 

da zona de transição, próxima da zona de sombra ao interferir com a onda direta 

(SOARES, 2018). O nível do som que entra na zona de sombra é reduzido por 

difração, que corresponde a atenuação da barreira (𝐴𝑏𝑎𝑟𝑟𝑒𝑖𝑟𝑎) (BISTAFA, 2018).  

Figura 25 – Sombra acústica devido a difração na barreira 

 
Fonte: GERGES (2002) 
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O fenômeno da difração corresponde à alteração de um campo sonoro causada 

pela inserção de um obstáculo dentro deste campo sonoro; em barreiras 

acústicas a difração gera a redução do nível sonoro nos receptores dada à 

presença de um obstáculo na região situada entre estes e a fonte. Ao incidir na 

barreira, parte da onda sonora sofre reflexão e parte sofre atenuação da energia 

sonora atrás da barreira, ocasionando modificação no campo sonoro, produzindo 

uma região de sombra acústica, na qual somente alcança o receptor a energia 

sonora proveniente da difração das bordas da barreira (MORAIS, 2008). 

Por causa da difração, o som pode chegar ao receptor por meio de uma trajetória 

indireta sobre a barreira, criando o que se chama de uma zona sombra e uma 

zona clara. Ao incidirem na barreira as ondas sofrem um encurvamento que se 

propaga, gerando zonas com intensidades de propagação diferentes (PAIS, 

2016). A zona de sombra acústica, formada devido às barreias, é verificada 

quando o comprimento da onda é bastante inferior à dimensão do obstáculo que 

impede sua trajetória normal de propagação (ORTINS, 2016). 

As ondas sonoras não apresentam um comportamento retilíneo ao encontrar a 

barreira e aquelas que não são refletidas ou absorvidas chegam ao topo e 

arestas desta, são difratadas e atingem o receptor de maneira indireta (PAIS, 

2016). Assim, de acordo com Fard et al. (2013), na presença de uma barreira, o 

ruído proveniente de uma fonte chega ao local receptor por meio de duas vias: 

ondas difratadas na borda superior da barreira e por transmissão através da 

barreira. 

Barreiras geralmente são construídas com materiais sólidos. Como o som 

transmitido é muito baixo, o desempenho da barreira é limitado pelo som 

difratado, que é altamente dependente da frequência da fonte, bem como das 

posições relativas da fonte e do receptor e da altura da barreira. O desempenho 

acústico de uma barreira acústica é geralmente quantificado pela perda por 

inserção (𝐼𝐿), que é a diferença entre o nível de som no receptor com e sem a 

barreira (FARD et al., 2013). 

Segundo Pires (2014), em frequências mais elevadas, cujo comprimento de 

onda é menor, as ondas sonoras são direcionadas para cima ao atingirem a 
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barreira, já nas frequências mais baixas, que têm maior comprimento de onda, 

as ondas são difratadas para a zona de sombra da barreira. Isso implica que as 

barreiras acústicas são mais eficazes em altas frequências que em baixas 

frequências, assim a maneira mais simples de controlar o ruído de baixa 

frequência é aumentar a altura da barreira (FARD et al., 2013). Segundo Soares 

(2018), embora não exista uma relação direta entre a altura com a atenuação, 

quanto mais alta a barreira, maior será a distância que o som percorrerá da fonte 

até o receptor, isto é, entre as trajetórias percorridas pelas ondas difratadas e 

diretas. De acordo com a Federal Highway Administration (FWHA, 2019), como 

regra geral, adota-se que para cada metro da altura da barreira a atenuação será 

aumentada em 1,5 𝑑𝐵 (Figura 26). 

Figura 26 - Aumento da atenuação sonora da barreira acústica 

 
Fonte: Adaptado de FWHA (2019) 

Segundo Carneiro (2018), tem-se a máxima redução de ruído quando as 

distâncias entre fonte, barreira e receptor são pequenas. Pode-se construir a 

barreira mais próxima ao emissor ou ao receptor sonoro para um bom 

desempenho do dispositivo, porém, em geral, atenuação é maior quando este é 

implantado mais próximo a fonte (KOTZEN; ENGLISH, 2009). 

Segundo Soares (2018), a eficácia das barreiras acústicas (Figura 27) é 

calculada em função do número de Fresnel (𝑁). O qual é obtido, conforme 

Maekawa (1968) e Rathe (1969), como apresentado na Equação 35. 
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Figura 27 – Representação de barreira acústica 

 

Fonte: Adaptado de MAEKAWA (1968) 

𝑁 =  
2𝛿

𝜆
                        (35) 

Em que 𝑁 é o número de Fresnel (adimensional); 

𝛿 = 𝐴 + 𝐵 − 𝑑 , em que que (𝐴 + 𝐵) equivale a trajetória mais curta sobre a 

borda, da fonte ao receptor na zona de sombra acústica e 𝑑 corresponde a 

distância do caminho direto, entre fonte e receptor, através da barreira (em 

metros) (KURZE; ANDERSON, 1970); 

𝜆 é o comprimento de onda (em metros) conforme a frequência (𝑓) considerada 

(Equação 10). 

Para a situação em que a reta entre a fonte e o receptor passa pela extremidade 

da barreira, tem-se 𝑁 = 0 para todas as frequências; quando a reta é interceptada 

pela barreira, tem-se 𝑁 >  0 e quando a reta não toca a barreira tem-se 𝑁 <  0 

(MORAIS, 2008). 

À redução sonora ao se instalar uma barreira acústica denomina-se perda por 

inserção (𝐼𝐿), que pode ser calculada pela Equação 36 (MAEKAWA, 1968; 

BISTAFA, 2018). 

𝐼𝐿 = 𝐿𝑝 − 𝐿  [𝑑𝐵]            (36) 

Em que 𝐿𝑝 é o nível de pressão sonora no receptor sem a barreira acústica e 𝐿 

é o nível de pressão sonora no receptor após a instalação da barreira acústica. 
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O resultado pode ser expresso em termos de em bandas de oitava ou 1/3 de 

oitava. (ISO 9613-2, 1996). 

A atenuação de uma barreira (∆𝐿𝐵) para o caso de uma fonte pontual com largura 

infinita e 𝑁 > 0 pode ser calculada pela Equação 37 (MAEKAWA, 1968; 

LICITRA, 2013; FARINA, 2014). 

∆𝐿𝐵 = 10 log(3 + 20𝑁)   [𝑑𝐵]          (37) 

Para −0,2 ˂ 𝑁 ˂ 12,5, Kurze a Anderson (1970) apresentam a Equação 38. 

∆𝐿𝐵 = 20 log [
√2𝜋𝑁

tan (√2𝜋𝑁)
] + 5 [𝑑𝐵]          (38) 

Conforme Rathe (1969), se 𝑁 > 12,5, a atenuação da barreira é de 24 𝑑𝐵 e, para 

fontes pontuais e barreiras infinitas, se 𝑁 ≥ 1, aplica-se a Equação 39. 

∆𝐿𝐵 = 13 + 10log (𝑁)   [𝑑𝐵]          (39) 

De acordo com Langdon e Scholes (1968), ao se projetar uma barreira acústica 

devem ser considerados fatores como a distância entre esta e a fonte e o 

receptor, a altura e o design da barreira, a posição da fonte e do ponto de 

recepção e a natureza do terreno. 

Segundo Berti (2017), devem ser considerados três critérios para caracterizar 

um objeto como barreira acústica: sua densidade superficial deve ser, pelo 

menos, 10 𝐾𝑔𝑚−2, sua superfície deve ser fechada e suas dimensões 

horizontais perpendiculares à linha fonte-receptor devem ser superiores ao 

comprimento de onda de interesse. 

Conforme Morais (2008), podem ser empregados diferentes tipos de materiais 

(e de diversas maneiras) na construção de uma barreira acústica, desde que 

este tenha uma massa superficial mínima de 10 𝐾𝑔𝑚−2, de modo que o som que 

a atravesse não seja significativo; pretende-se dessa forma, que a transmissão 

sonora através da barreira seja desprezível comparada à  difração, não 

comprometendo o desempenho desta. Além disso, para que a função da barreira 

seja efetiva, esta não deve apresentar aberturas, cuja transmissão possa ser 

significativa  
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Segundo Kotzen e English (2009), a massa superficial da barreira é um dos 

fatores mais importantes para o isolamento e, no Reino Unido, o Departamento 

de Transportes utiliza a Equação 40 para o cálculo da massa superficial mínima 

exigida para uma barreira. 

𝜎 = 3 x 10 (
𝐴−10

14
) 
   [𝐾𝑔𝑚−2]         (40) 

Em que 𝐴 é a atenuação proporcionada pela barreira em 𝑑𝐵. 
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Exemplos de materiais são apresentados no Quadro 10. 

Quadro 10 – Propriedades de materiais para barreiras 

Material 
Espessura 

mínima (𝑚) 
Densidade 

superficial (𝐾𝑔𝑚−2) 

Bloco de concreto leve (0,2 x 0,2 x 0,405 m) 0,2 151 

Concreto denso 0,1 244 

Concreto leve 0,15 244 

Concreto leve 0,1 161 

Concreto 0,19 209 

Aço, 18 ga 0,00127 10 

Aço, 20 ga 0,00095 7,3 

Aço, 22 ga 0,00079 6,1 

Aço, 24 ga 0,00064 4,9 

Alumínio, Folha 0,0000625 4,4 

Alumínio, Folha 0,00318 8,8 

Alumínio, Folha 0,00635 17,1 

Madeira 0,01 5,63 

Madeira, abeto 0,012 8,3 

Madeira, abeto 0,025 16,1 

Madeira, abeto 0,05 32,7 

Compensado 0,012 8,3 

Compensado 0,025 16,1 

Vidro 0,00318 7,8 

Acrílico 0,006 7,3 – 7,99 

Fonte: Adaptado de FERREIRA NETO (2002) e FWHA (2019) 

Segundo Kotzen e English (2009), a difração do som ocorre não somente na 

borda superior de uma barreira, mas também em torno das extremidades, por 
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isso a redução de ruído fornecida por uma barreira depende de sua altura e 

localização (fonte/receptor), como também de seu comprimento. Segundo os 

autores, o som difratado em torno das extremidades da barreira tenderá a ser 

menos significativo que o som difratado no topo, já que esse caminho de 

transmissão se beneficia de quaisquer efeitos de absorção do solo que possam 

ter atenuado o raio direto.  

Em geral, verifica-se que uma barreira que cobre um ângulo de 160º 

subentendido do receptor para a fonte assegurará que os raios difratados no final 

não sejam significativos. O comprimento da barreira pode ser reduzido 

inclinando as extremidades para longe da fonte se houver espaço disponível, 

como representado na Figura 28 (KOTZEN; ENGLISH, 2009). 

Figura 28 – Proteção da barreira 

 

Fonte: Adaptado de KOTZEN; ENGLISH (2009) 

O ruído refletido na barreira pode comprometer a atenuação que esta é capaz 

de proporcionar, tal situação pode ser resolvida pelo aumento da altura da 

barreira ou pela utilização de materiais fonoabsorventes em sua face interna, de 

modo a reduzir a reflexão pelo aumento da absorção sonora (KOTZEN; 

ENGLISH, 2009). Por isso, segundo Pires (2014), materiais fonoabsorventes são 

úteis quando da existência de barreiras paralelas ou nas proximidades de tráfego 
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de veículos pesados, situações em que podem ocorrer múltiplas reflexões que 

provocam a difração no topo da barreira. 

O revestimento interno da barreira pode ser feito a partir de materiais 

absorventes sonoros: membranas ressonantes, ressoadores ou materiais 

porosos (AZEVEDO, 2013; ABREU, 2017). As membranas são mais eficazes na 

absorção de sons de baixas frequências, os ressoadores para as médias e os 

materiais porosos são apropriados para as frequências baixas (SANTOS, 2015; 

ABREU, 2017; PESSOA, 2018). 

De modo a atingir maior atenuação sonora sem aumentar a altura da barreira, 

pode-se optar pela a inclinação de seu topo (de 3º a 15º, geralmente) ou construí-

lo de maneira curva, o que reduz a altura aparente do obstáculo e o torna mais 

agradável a visão (KOTZEN; ENGLISH, 2009).  

O topo da barreira acústica é uma área sensível, onde a difração ocorre na 

passagem do som para a zona protegida, para reduzir este efeito pode-se 

trabalhar na sua configuração (SOARES, 2018).  De acordo com designers, os 

dispositivos acoplados no topo das barreiras devem melhorar as propriedades 

acústicas destas em comparação às barreiras com planas (PIECHOWICZ, 

2015). Segundo Fard et al. (2013), o topo de uma barreira pode ter formato 

cilíndrico, “T”, seta, “Y”, inclinado ou curvado, por exemplo, como representado 

na Figura 29. 

Figura 29 – Tipos de topos de barreira 

 
Fonte: FARD et al. (2013) 

De acordo com Oldham e Egan (2015), a vantagem de se empregar um topo 

adicional reflexivo é que a necessidade de tratamento absorvente é evitada.  
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Embora possam ocorrer reflexões entre barreiras paralelas, barreiras e veículos 

ou entre barreiras e edificações (PAZOS, 2015), para sons graves (baixa 

frequência) costuma ocorrer difração ao invés de reflexão, mais comum para 

altas frequências (BARBOSA, 2015). 

Há ocasiões em que pode ser desejável deixar uma lacuna em uma barreira 

devido a alguma restrição de engenharia ou ambiental e/ou para acesso e 

manutenção. Nessas situações o desempenho acústico da barreira deve ser 

preservado, levantando paralelamente uma barreira de sobreposição atrás do 

local da abertura. Uma face da sobreposição deve ser revestida com material 

fonoabsorvente para evitar reflexões sonoras na abertura. O comprimento da 

seção de sobreposição deve ser pelo menos tão longo quanto a separação 

horizontal entre as duas barreiras, como demonstrado na Figura 30 (KOTZEN; 

ENGLISH, 2009). 

Figura 30 – Comprimento de sobreposições para aberturas em barreiras 

 

Fonte: Adaptado de KOTZEN; ENGLISH (2009) 

Apesar de seu efeito positivo à saúde humana, de acordo com Pais (2016), as 

barreiras acústicas podem não ser bem aceitas pelo público, sendo o impacto 

visual o maior efeito negativo destes dispositivos; contudo, já existem diversas 

opções de acabamentos para as barreiras acústicas, de modo a reduzir seu 

impacto visual e não enquadramento com a paisagem. 

As barreiras acústicas podem ser classificadas como absorventes ou refletoras, 

dependendo do material que as constituem. Podendo também serem mistas: 

quando sua composição utiliza materiais dos dois tipos (PAIS, 2016). Segundo 

Gandoman e Kokabi (2015), se a onda sonora colidir contra uma superfície dura 

e uniforme (refletora), será refletida da mesma forma que a luz reflete de um 
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espelho, causando isolamento acústico; no entanto, se o som colidir com um 

material com porosidade perceptível (buracos abertos), as ondas sonoras 

entrarão no sólido, sua energia será transformada em calor e, em suma, o som 

será dissipado, gerando absorção acústica. 

As barreiras podem ser construídas de diversos materiais, apresentando 

vantagens e desvantagens para cada um, como sintetizado na Quadro 11 

(CARNEIRO, 2018).  
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Quadro 11 – Vantagens e desvantagens de diferentes tipologias de barreiras 

Tipologia de 
barreiras 

Vantagens Desvantagens 

Concreto 

Material muito resistente; 
longa vida útil; pouca 

manutenção; absorção 
mediana. 

Obstrui o campo de visão, impedindo a 
propagação da luz; menor absorção 

quando comparada a barreiras 
metálicas; esquema de cores pouco 

flexíveis; difícil integração paisagística. 

Revestimento 
vegetal 

Bom desempenho a nível 
de redução do ruído; fácil 
integração paisagística; 

vida útil longa. 

Longo período de instalação; exige 
muita manutenção; custo elevado. 

Muro em 
alvenaria 

Bom conforto térmico; 
economia na execução; 

resistente ao fogo. 

Obstrui o campo de visão; difícil 
integração paisagística. 

Painel 
metálico 

Material opaco com 
características de 
isolamento; com 

manutenção terá vida útil 
longa; painéis leves; alta 

absorção. 

Necessita de tratamento de anti-
corrosão periodicamente; alta 

exposição à umidade no interior da 
barreira; difícil integração paisagística. 

Madeira 

Material opaco com 
características de 
isolamento; fácil 

integração paisagística; 
absorção mediana. 

Vida útil limitada; necessita de 
tratamento anti-fungos para aumentar 
sua durabilidade; obstrui o campo de 

visão. 

Materiais 
transparentes 

Material transparente com 
características de 

isolamento; não obstrui o 
campo de visão; vida útil 
moderada; resistente aos 

raios ultravioletas. 

Material relativamente frágil, sensível 
ao vandalismo e inflamável; não 

apresenta características de absorção; 
pode eventualmente apresentar 

opacidade. 

Compósitas 

Material opaco com 
características de 

isolamento; vida útil 
prolongada; resistente aos 

raios ultravioletas; 
esquema de cores 

ilimitado; alta absorção. 

Altamente inflamável; obstrui o campo 
de visão. 

Cortiça 
Sustentável; impermeável; 
imputrescível; resistente 
ao fogo, alta absorção. 

Afetado por raios ultravioletas se não 
for aplicado verniz; possível 

degradação dos materiais biológicos. 

Fonte: CARNEIRO (2018) 
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Segundo Lamounier (2008), o concreto é um material isolante, então uma parede 

maciça deste apresenta elevado índice de atenuação sonora e também de 

reflexão, impedindo que o som passe de um ambiente para outro. Porém, de 

acordo com Pais (2016), o concreto pode apresentar características absorventes 

se no seu processo de fabricação forem utilizados componentes que o 

caracterizem dessa maneira. Concreto geopolimérico de borracha residual, por 

exemplo, utilizado em barreira sonora apresenta melhor desempenho para 

redução de ruído que o concreto convencional, dadas as características 

absorventes que passa a possuir (GANDOMAN; KOKABI, 2015). 

Barreiras absorventes podem ser constituídas por materiais porosos de textura 

aberta, em que a absorção sonora ocorre pelas perdas por fricção nos vazios 

interligados da camada permeável, sendo uma face de sólida e impermeável 

para evitar a transmissão sonora através do painel, por exemplo sistemas em 

concreto com uma estrutura porosa aberta e leve (ANTUNES, 2011).  

Conforme Costa et al. (2013), entre os diversos materiais possíveis para a 

construção de uma barreira, o concreto apresenta a vantagem de ser mais barato 

requerer menor manutenção, mas pode ser visualmente desagradável, não caso 

não haja integração com o entorno. De acordo com Pires (2014), o concreto 

permite uma gama de formatos e dimensões para a construção de barreiras 

acústicas. 

De acordo com Cecchetto et al. (2014), barreiras de concreto são comumente 

empregadas por sua alta resistência estrutural, possibilidades de modulação, 

alta durabilidade, baixa manutenção e espessa massa isolante que pode ter o 

incremento de uma camada de concerto poroso absorvente.  

Barreiras com revestimento vegetal apresentam bom desempenho em relação a 

redução de ruídos e atendem ao enquadramento paisagístico. Podem ter seus 

painéis protegidos por uma estrutura metálica com o interior composto por um 

painel de lã de rocha, o que permite o revestimento vegetal. Porém não são 

comumente encontradas. Sua principal desvantagem é o longo período de 

instalação, pois as plantas demoram para cobrir toda a barreira (CARNEIRO, 

2018). Geralmente, esse tipo de barreira revestida é construída de outro material 
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e a vegetação é plantada no solo de sua base para crescerem e, gradativamente, 

cobrirem todo o anteparo (PIRES, 2014). Conforme o autor, embora a vegetação 

tenha uma função puramente estética, uma vez que tem pouca influência sobre 

os níveis sonoros, contribui para o enquadrando a barreira na paisagem, o que 

é um aspeto importante.  

Conforme Lacasta et al. (2016), quando um par de barreiras acústicas é erguido 

paralelamente, as múltiplas reflexões que ocorrem entre elas podem resultar em 

degradação da atenuação em relação ao do desempenho de uma única barreira, 

mas esse efeito pode ser minimizado pelo uso de barreiras verdes. Segundo os 

autores, ao se preencher o interior de barreiras de concreto com vegetação, 

consegue-se aprimorar o desempenho destas. 

Geralmente, pesquisas a respeito de barreiras acústicas, como Jiang e Kang 

(2016), Oltean-Dumbrava e Miah (2016), Wang, Luo e CaI (2018), Chaddanai e 

Pruethipong (2018), mantêm o foco na atenuação que se pode obter em relação 

ao ruído de tráfego veicular. 

 

2.10 Monitoramento 

Segundo Ricciardi et al. (2015), as avaliações de ruído urbano podem ser 

expressas por um único valor que é necessário para se definir o padrão. Para 

tanto, é necessário que sejam realizados monitoramento do ruído de interesse, 

de forma a compará-lo com os padrões estabelecidos. 

As medições de ruído devem ser realizadas em pontos únicos e em vários 

destes, sendo que a quantidade, os locais e as distâncias relativas entre os 

pontos dependem muito sobre a configuração espacial do ambiente investigado, 

bem como o nível de detalhamento necessário e propósito do estudo específico 

(KANG et al. 2018). 

De acordo com a ISO (1996), na Norma ISO 1996: Acoustics – Description and 

measurement of environmental noise Part 2: Basic quantities and procedures 

(ISO 1996-2, 1996), a localização e o número de pontos para aferição do ruído 

dependem das características do ambiente estudado. A quantidade de pontos é 

estabelecida segundo a representação espacial desejada e a variação dos níveis 
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de pressão sonora do ruído, que é maior nas proximidades das fontes geradoras 

ou de grandes obstáculos.  

Segundo a ISO 1996-2 (ISO, 1996), ao medir-se o 𝐿𝐴𝑒𝑞, o número de veículos 

que passantes deve ser contado durante o intervalo de tempo de medição. 

Recomenda-se a distinção entre, pelo menos, duas categorias de veículos: 

"pesados" (excedem a massa de 3 500 kg) e "leves". Para determinar se as 

condições do tráfego são representativas, a velocidade média do tráfego deve 

ser medida e o tipo de superfície da estrada anotado.  

Para cada ponto de medição realiza-se a contagem do número de veículos em 

circulação, distinguindo-os em quantidade e tipo: motocicletas, veículos leves 

(automóveis, caminhonetes, utilitários e vans) e veículos pesados (ônibus, micro-

ônibus e caminhões). Ao considerar-se a norma alemã RLS-90 (Richtlinien für 

den Lärmschutz an Straben - Diretrizes para Controle do Ruído em Rodovias), 

esta estabelece massa igual ou superior a 2,8 toneladas como fator de 

caracterização de veículos pesados. Método que considera, também, o fluxo 

horário médio de tráfego veicular (DER BUNDESMINISTER FÜR VERKEHR, 

1990; GUEDES; BERTOLI, 2014; BIASI et al., 2018). 

As medições de níveis de pressão sonora devem ser realizadas em dias típicos 

da semana (terças, quartas e quintas-feiras), de modo que sejam evitadas 

situações atípicas de finais de semana e feriados. Os horários das medições são 

aqueles em que há maior fluxo veicular, isto é, horários de pico (MENDONÇA et 

al, 2013; GUEDES; BERTOLI, 2014; SURIANO; SOUZA; SILVA, 2015; 

MAGIOLI; TORRES, 2018). 

De acordo com Donato, Monti e Vecchione (2006), o tempo mínimo para o 

monitoramento de ruído deve ser estabelecido segundo o volume de tráfego por 

hora, conforme demonstrado graficamente na Figura 31. 
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Figura 31 – Relação entre tempo mínimo de monitoramento e fluxo horário de 

veículos 

 

Fonte: DONATO; MONTI; VECCHIONE (2006) 

Da Figura 31, a curva 1 demonstra a relação propriamente dita. As curvas 2 e 3 

representam a incerteza inerente relacionada a velocidade e distância, 

respectivamente. Tal incerteza é de 20% para ambas (DONATO; MONTI; 

VECCHIONE, 2006). Este método valida o tempo de 15 minutos de medições de 

ruído para satisfazer o monitoramento.  

Para a aferição do ruído, o equipamento deve estar calibrado e a configuração 

para tal deve ser feita conforme as instruções do fabricante (ISO 1996-1, 1996). 

De acordo com a ABNT NBR 10151 (ABNT, 2019), o calibrador acústico deve 

atender às especificações da IEC 60942, e sua classe deve ser 2 ou melhor. Tal 

instrumento, assim como medidor de nível de pressão sonora, deve ter 

certificado de calibração da Rede Brasileira de Calibração (RBC) ou do Instituto 

Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (INMETRO), 

renovado a cada dois anos, pelo menos. Auxiliado pelo calibrador acústico, o 

operador do equipamento deve realizar uma verificação e eventual ajuste do 

medidor de nível de pressão sonora ou do sistema de medição imediatamente 

antes e após cada medição, ou conjunto de medições relativas ao mesmo evento 

(ABNT 10151, 2019).  
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3. METODOLOGIA 

A pesquisa realizada neste trabalho é aplicada e exploratória, pois visa à geração 

de conhecimentos para solucionar problemas específicos, com aplicação prática. 

Seu planejamento é flexível e inclui revisão bibliográfica. Sua abordagem é 

quantitativa, uma vez que o ambiente em estudo e seus elementos constituem 

fonte direta de dados descritivos e quantificáveis a serem classificados, 

apresentados e analisados para a caracterização da situação estudada (GIL, 

2010; PRODANOV, FREITAS, 2013). 

Esta pesquisa caracteriza-se ainda como estudo de caso, pois são realizados 

estudos aprofundados sobre o objeto de pesquisa, atendendo aos requisitos 

(como rigor, objetividade e coerência) fundamentais a este tipo de estudo (GIL, 

2010; PRODANOV, FREITAS, 2013). 

Apresenta-se o fluxograma das etapas de realização do trabalho é apresentado 

Figura 32. 

Figura 32 – Fluxograma metodológico 
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3.1 Caracterização do objeto de estudo 

O Município de Maringá está situado na região noroeste do Estado do Paraná e 

é o polo de uma Região Macroeconômica que abrange 25 municípios. A 

população da cidade era de 357 077 habitantes em 2010, a estimativa para 2018 

é de 417 010 pessoas (IBGE, 2010; MARINGÁ, 2019). A frota de veículos da 

cidade é, de acordo com o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico 

e Social (IPARDES, 2019) 315 352 unidades em 2018. Tais dados demonstram 

a importância e o impacto das atividades do município, tanto em aspectos 

econômicos e políticos como sociais e urbanísticos. 

O zoneamento maringaense é dividido em Zona de Comércio Central (ZCC), 

Zona de Comércio e Serviços (ZCS), Zonas Industriais (ZI), Zonas Residenciais 

(ZR), Zonas de Urbanização Específica (ZUE), Zonas de Proteção Ambiental 

(ZP), Zonas Especiais (ZE), Zona Rural (ZRU) e Setor de Eixos Rodoviários 

(SER) (MARINGÁ, 2013). 

Foi realizado o monitoramento de ruído na Zona Especial 07, região onde os 

grupos das baterias das atléticas dos cursos de graduação da Universidade 

Estadual de Maringá (UEM) ensaiam. São doze as baterias universitárias que 

representam vários cursos da UEM (ATLÉTICAS, 2016). Além de proverem a 

animação durante os jogos, as baterias participam de competições próprias. Os 

grupos das atléticas da universidade maringaense são premiados e 

reconhecidos por suas performances, que são praticadas nas proximidades da 

universidade (INTEGRAE, 2017). 

Os ensaios das baterias universitárias, considerados ruidosos pelos moradores 

locais, acontecem diariamente no estacionamento do Ginásio Francisco Bueno 

Neto (Ginásio Chico Neto), ao lado da Avenida Colombo (rodovia) na Zona 

Especial 07. Esta, no trecho considerado, tem velocidade de tráfego limitada a 

60 𝑘𝑚ℎ−1.  

Os estudantes realizam seus ensaios ao final das tardes, das 18h00min às 

19h30min, pois este horário foi estabelecido pela universidade (UEM, 2015), 

como uma tentativa de atender as reclamações que os moradores da região vêm 

apresentando sobre o barulho das baterias.  
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O espaço utilizado pelos universitários faz parte da Vila Olímpica ou Complexo 

Esportivo Jaime Canet Júnior, que briga o Estádio Regional Willie Davids, os 

Ginásios de Esportes Chico Neto e Valdir Pinheiro, o Parque Aquático, quadras 

de areia, um velódromo, pista de atletismo, academia para a terceira idade (ATI) 

e um alojamento para 80 atletas (MARINGÁ, 2019). 

O entorno do complexo esportivo é um espaço público e funciona como uma 

pista de caminhada/corrida. A população maringaense a utiliza diariamente, 

inclusive e principalmente nos horários de ensaio das baterias, que ocorrem no 

estacionamento do complexo, tangenciando um trecho da via de caminhada. Ou 

seja, o ruído gerado pelos ensaios das baterias não tem afastado a população 

da utilização do espaço para a prática de exercícios físicos, embora os 

moradores da região tenham reclamado da atividade dos universitários. 

De acordo com a legislação de Uso e Ocupação de Solo do Município de Maringá 

(MARINGÁ, 2013), as Zonas Especiais são destinadas a abrigar padrões 

urbanísticos específicos em áreas onde exista a presença de atividades, usos 

ou funções urbanas cujos caráteres excepcionais não se enquadram nas demais 

zonas definidas a lei em questão.   

O Munícipio de Maringá adota os valores estabelecidos para níveis de ruído da 

ANBT NBR 10151 (ABNT, 2019), de acordo com sua Lei Complementar nº 

218/1998 do (MARINGÁ, 1998). Os dados obtidos dos monitoramentos devem 

ser comparados com os valores definidos para o período diurno, pois a referida 

legislação considera que tal período está compreendido entre às 7h00min e 

20h00min e as medições foram realizadas dentro deste intervalo. 

A legislação maringaense menciona manifestações artísticas e recreativas 

relacionadas a eventos como Carnaval, Festas Juninas, Ano Novo, e Feiras 

Agropecuárias e demais festas populares tradicionais, para as quais admite-se, 

em caráter excepcional, até o limite de 50% dos níveis de emissão sonora 

previstos de acordo com a ANBT NBR 10151 (MARINGÁ, 2015). A mesma lei 

considera que fanfarras ou bandas musicais, em cortejos, procissões ou desfiles 

cívicos são situações de exceção em que não se aplica proibições em termos de 

ruído. Porém, para o caso das baterias não verifica-se, então, enquadramento 
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específico, de modo que considera-se a tolerância para ruído ambiental da ANBT 

NBR 10151 (ABNT, 2019) adotada pelo município. 

A área selecionada é de uso misto e fluxo veicular intenso. Estas características 

configuram um ambiente urbano conflituoso, pois há diversidade e intensidade 

de atividades (como econômicas e educacionais) concorrentes aos imóveis 

residenciais, em que há demanda de condições de conforto e repouso para seus 

habitantes. 

 

3.2 Materiais e métodos 

Com vistas à caracterizar o ruído do ambiente sob influência dos ensaios das 

baterias, foram realizadas mais medições do índice de pressão sonora em três 

pontos distintos durante os períodos em que as atléticas estavam ensaiando. 

Foram monitorados a fonte propriamente dita e outros dois pontos próximos, mas 

de uso e ocupação do solo distintos (um comercial e outro residencial). 

Para os monitoramentos, utilizou-se o aparelho Solo da marca 01 dB. Este 

medidor de índice de pressão sonora é de Classe 2, atende as especificações 

de configuração da ABNT NBR 10151 (ABNT, 2019) e foi utilizado segundo as 

orientações da mesma norma. O sonômetro foi configurado com curva de 

resposta para ponderação A, tempo de resposta fast e instalado sobre um tripé. 

O aparelho fornece também dados do espectro sonoro (bandas de 1/3 de oitava), 

o que contribui para aprimorar a caracterização do ruído medido no ambiente. 

Como indicado pela ABNT NBR 10151 (ABNT, 2019), o microfone do aparelho 

recebeu um protetor de vento, foi posicionado a dois metros de qualquer tipo de 

barreira e a altura de um metro e vinte centímetros do solo. O sonômetro foi 

fixado em um tripé durante as medições. 

Durante a execução das leituras dos níveis de pressão sonora dos ensaios das 

baterias, admitiu-se uma figura aproximadamente retangular em torno dos 

grupos e o sonômetro foi posicionado para efetuar uma medição a uma distância 

aproximada de 5 metros, como representado pela Figura 33. 

Figura 33 – Posicionamento do equipamento para monitoramento das baterias  
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Os monitoramentos dos três locais foram realizados às terças, quartas e quintas-

feiras, com início às 18:00 horas e cada leitura durou 15 minutos por ponto.  

As medições foram executadas de tal maneira que cada ponto foi por três vezes 

o primeiro ponto de monitoramento, três vezes o segundo ponto de 

monitoramento e três vezes o terceiro ponto de monitoramento. Dessa forma, 

cada local teve leituras no início, no meio e no final do horário das medições pelo 

mesmo número de vezes.  

Também foram realizadas medições da fonte sonora de interesse, os ensaios 

das baterias universitárias, de modo análogo a ISO 3744: 2010, com vistas à 

utilizar os valores obtidos em análises de atenuação. Estas leituras foram 

efetuadas em três dias laborais (terça, quarta e quinta-feira), com início às 18:00 

horas. O posicionamento do microfone do medidor de nível de pressão sonora 

seguiu as especificações da ISO 3744: 2010, considerando-se a fonte dentro de 

um cubo, cujas medidas foram realizadas a 5,0 metros de distância de cada uma 

de suas quatro faces, a 1,20 metros de altura (em relação ao solo) (Figura 34). 

Cada uma das medições levou 15 minutos. 
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Figura 34 – Representação da figura considerada para medição dos níveis de 
ruído das baterias 

 

 

3.3 Monitoramento local 

Para registro e avaliação do ruído ambiental da área em que os ensaios das 

baterias ocorrem foram realizadas medições na fonte geradora e em mais dois 

pontos nas proximidades. Intenciona-se, dessa forma, medir o ruído gerado 

pelos ensaios das baterias propriamente ditos e de um local comercial e outro 

residencial enquanto as baterias estão tocando. 

Um dos pontos monitorados corresponde ao estacionamento do Ginásio Chico 

Neto, onde as baterias realizam seus ensaios, ao lado da Avenida Colombo e 

pertencente a Zona Especial 07. As doze baterias que representam a UEM 

utilizam o espaço para ensaiarem das 18h:00min as 19h:30min. Durante os 

períodos de medição, verificou-se a presença de vários grupos ensaiando 

simultaneamente, apesar de não serem sempre os mesmos grupos diariamente. 

Durante os monitoramentos de ruído das baterias, as leituras dos níveis de 

pressão sonora registraram dados de número de grupos e de grupos distintos, 

pois a cada dia uma quantidade de atléticas ensaia, podendo ser todas distintas 

ou algumas as mesmas de um dia para o outro. Por isso, há variação no número 
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de equipes, membros e, consequentemente, de instrumentos sendo tocados. Os 

instrumentos, que podem ser em quantidades variáveis, são surdos de 

marcação, surdos de corte, caixas, tamborins, chocalhos e repiques. Algumas 

baterias usam todos, outras não. 

No decorrer dos ensaios das baterias, é comum que os membros cheguem após 

o início ou saiam antes do final, de modo que o número de membros também 

varia dentro de um mesmo grupo durante o mesmo período de ensaio.  

Enquanto ensaiam, os universitários movimentam-se constantemente, mudando 

a direção do corpo, afastando-se e aproximando-se do aparelho medidor. Além 

disso, os instrumentos não são tocados durante o tempo integral do ensaio, pois 

ocorrem paradas (de todos os membros ou somente alguns). Acrescenta-se 

também que há ocasiões em que somente um ou alguns instrumentos são 

tocados. Estes fatores implicam que, ao longo do tempo, pode haver variação na 

intensidade e direcionalidade sonora. 

Outro ponto de monitoramento é na própria Avenida Colombo, a distância de 

uma quadra do local dos ensaio (em torno de 200 metros), pertencente ao Eixo 

de Comércios e Serviços A1. Local de intenso tráfego veicular, assim como o 

anterior. 

O terceiro ponto de realização das leituras está localizado uma quadra acima do 

ponto da Avenida Colombo, na Rua Raimundo le Goff. Esta rua corresponde a 

uma quadra somente e está situada entre a Avenida Duque de Caxias e a Rua 

Visconde de Nassau. Este ponto pertence a Zona Residencial Quatro e 

apresenta baixo fluxo de veículos. 

Os locais selecionados pertencem a Zona 07 (Figura 35) e são esquematizados 

na Figura 36, em que P1 é o ponto de ensaio das baterias, P2 corresponde ao 

ponto monitorado na Avenida Colombo e P3 indica o ponto de coleta da Rua 

Padre Raimundo le Goff.  
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Figura 35 – Zona 07 de Maringá 

 
Fonte: Adaptado de GOOGLE (2019) 

 

Figura 36 – Pontos monitorados 

 

Fonte: Adaptado de MARINGÁ (2017) 

P1: Ensaio das baterias; 
P2: Avenida Colombo; 

P3: Rua Padre Raimundo le Goff. 
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O posicionamento do sonômetro durante as medições em P2 e P3 está 
representado na Figura 37. 
 

Figura 37 - Posicionamento do equipamento para monitoramento dos pontos 
comercial e residencial 

 

 

3.4 Caracterização do ruído 

A análise do ruído monitorado será realizada em termos de 𝐿𝐴,𝑒𝑞, 𝐿𝐴,10, 

𝐿𝐴,50, 𝐿𝐴,90, 𝐿𝐴,𝑡𝑟á𝑓, 𝐿𝐴,𝑡𝑛𝑖, 𝐿𝐴,𝑛𝑝, 𝐿𝐴,10 −  𝐿𝐴,90 e 𝑆. 𝐺. 𝐶.. Para tanto, os dados das 

leituras coletados com o sonômetro foram extraídos por meio do software 

dBTRAIT®, próprio para o aparelho utilizado (Solo da 01 dB). Os cálculos foram 

efetuados com auxílio do Microsoft Office Excel®, aplicando as equações 

apresentadas durante a Revisão de Literatura (como incluídas nas páginas 40, 

43, 44, 45, 48, 49 e 50). Em seguida, os resultados foram comparados e 

classificados de acordo com os parâmetros adotados (como a ABNT NBR 

10151:2019, Critério H.U.D., Grau de Incomodidade, Traffic Noise Index, Índice 

de Incomodidade e Índice Harmômica), também demonstrados na Revisão de 

Literatura. Realizou-se também uma análise em relação ao espectro sonoro, 

para a qual foi considerado o centro de gravidade deste (𝑆. 𝐺. 𝐶). 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Das leituras realizadas com o aparelho Solo nos três pontos de interesse, foram 

extraídos os dados e realizados os cálculos do Nível de Pressão Sonora 

Equivalente (𝐿𝐴,𝑒𝑞), descritores estatísticos e demais indicadores, como 

apresentado nos Quadros 12, 13 e 14. Também, deve-se considerar que, da 

contagem veicular, o fluxo médio para o ponto 1 foi de 1366 veículos, para o 

ponto 2 foi de 1171, enquanto que o 3º ponto apresentou uma circulação média 

de 9 veículos. 

Quadro 12 – Resultados do monitoramento (Ensaios das Baterias) 

Ensaios das Baterias (P1) 

Indicadores (𝒅𝑩) 

Dia 𝑳𝑨,𝟏𝟎 𝑳𝑨,𝟓𝟎 𝑳𝑨,𝟗𝟎 𝑳𝑨,𝒆𝒒 𝑳𝑨,𝒕𝒓á𝒇 𝑳𝑨,𝒕𝒏𝒊 𝑮. 𝑰. 𝑳𝑨,𝒏𝒑 
𝑳𝑨𝟏𝟎- 

𝑳𝑨𝟗𝟎 

1 88,9 82,3 77,4 86,0 73,3 93,4 3,1 97,5 11,5 

2 88,3 80,1 71,6 83,7 71,6 108,4 3,0 100,4 16,7 

3 85,4 79,2 72,1 81,5 73,6 95,3 2,9 94,8 13,3 

4 91,6 87,6 83,2 88,7 73,7 86,8 3,3 97,1 8,4 

5 94,0 90,1 83,3 90,7 73,6 96,1 3,4 101,4 10,7 

6 95,7 92,3 80,6 92,4 82,2 111,0 3,4 107,5 15,1 

7 59,6 56,4 54,2 87,6 73,0 45,8 3,2 93,0 5,4 

8 94,6 91,0 85,2 91,7 82,6 92,8 3,4 101,1 9,4 

9 91,9 85,4 79,9 88,2 82,6 97,9 3,2 100,2 12,0 

Equivalente 91,9 87,6 80,6 89,0 78,6 103,7 3,2 101,2 12,5 
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Quadro 13 – Resultados do monitoramento (Avenida Colombo) 

Avenida Colombo (P2) 

Indicadores (𝒅𝑩) 

Dia 𝑳𝑨,𝟏𝟎 𝑳𝑨,𝟓𝟎 𝑳,𝑨𝟗𝟎 𝑳𝑨,𝒆𝒒 𝑳𝑨,𝒕𝒓á𝒇 𝑳𝑨,𝒕𝒏𝒊 𝑮. 𝑰. 𝑳𝑨,𝒏𝒑 
𝑳𝑨,𝟏𝟎- 

𝑳𝑨,𝟗𝟎 

1 77,8 69,1 62,2 78,1 81,6 94,6 2,7 93,7 15,6 

2 79,7 70,5 64,1 78,1 82,3 96,5 2,7 93,7 15,6 

3 78,2 69,1 64,5 81,7 70,3 89,3 2,9 95,4 13,7 

4 77,6 69,5 63,0 77,3 82,1 91,4 2,7 91,8 14,6 

5 78,5 71,0 66,5 77,3 81,5 84,5 2,7 89,3 12,0 

6 80,6 71,1 65,9 78,3 82,3 94,7 2,8 93,0 14,7 

7 79,1 70,1 66,0 76,8 81,7 88,4 2,7 89,9 13,1 

8 77,9 70,2 64,1 77,1 82,4 89,3 2,7 90,9 13,8 

9 76,8 68,3 63,5 74,0 72,4 86,7 2,6 87,3 13,3 

Equivalente 78,6 70,0 64,6 78,1 81,0 92,2 2,8 92,3 14,2 
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Quadro 14 – Resultados do monitoramento (Rua Pe. Raimundo le Gof) 

Rua Pe. Raimundo le Gof (P3) 

Indicadores (𝒅𝑩) 

Dia 𝑳𝑨,𝟏𝟎 𝑳𝑨,𝟓𝟎 𝑳𝑨,𝟗𝟎 𝑳𝑨,𝒆𝒒 𝑳𝑨,𝒕𝒓á𝒇 𝑳𝑨,𝒕𝒏𝒊 𝑮. 𝑰. 𝑳𝑨,𝒏𝒑 
𝑳𝑨𝟏𝟎- 

𝑳𝑨𝟗𝟎 

1 58,2 51,6 48,9 56,5 61,2 56,1 1,8 65,8 9,3 

2 57,1 51,2 48,9 54,9 60,2 51,7 1,7 63,1 8,2 

3 57,5 52,6 50,3 56,4 59,0 49,1 1,8 63,6 7,2 

4 60,7 53,7 50,4 67,0 62,0 61,6 2,3 77,3 10,3 

5 59,5 54,7 52,5 56,9 59,7 50,5 1,8 63,9 7,0 

6 59,6 56,4 54,2 58,2 49,8 45,8 1,9 63,6 5,4 

7 59,5 53,5 51,1 70,7 61,2 54,7 2,4 79,1 8,4 

8 58,6 52,3 50,1 70,6 48,0 54,45 2,4 79,2 8,6 

9 59,9 53,7 51,4 58,4 63,8 55,40 1,9 66,9 8,5 

Equivalente 59,1 53,6 51,2 65,4 60,3 55,44 2,0 74,2 8,3 

 

No Quadro 15, tem-se os dados resultantes reunidos e resumidos para os locais 

monitorados. 

Quadro 15 – Resumo dos resultados dos monitoramentos 

Indicadores (𝒅𝑩) - Equivalente Fluxo de 

veículos 

(Média) Ponto 𝑳𝑨,𝟏𝟎 𝑳𝑨,𝟓𝟎 𝑳𝑨,𝟗𝟎 𝑳𝑨,𝒆𝒒 𝑳𝑨,𝒕𝒓á𝒇 𝑳𝑨,𝒕𝒏𝒊 𝑮. 𝑰. 𝑳𝑨,𝒏𝒑 
𝑳𝑨𝟏𝟎- 

𝑳𝑨𝟗𝟎 

P1 91,9 87,6 80,6 89,0 78,6 103,7 3,2 101,2 12,5 1366 

P2 78,6 70,0 64,6 78,1 81,0 92,2 2,8 92,3 14,2 1171 

P3 59,1 53,6 51,2 65,4 60,3 55,44 2,0 74,2 8,3 9 

 

Realizando-se as verificações do ruído aferido com base nas grandezas e 

critérios selecionados para cálculo e caracterização, apresentados na Revisão 
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de Literatura e calculados acima, pode-se analisar os valores obtidos e 

interpretar os resultados de modo a caracterizar o ambiente sonoro.  

Para a comparação com a ABNT NBR 10151 (ABNT, 2019), considera-se que, 

devido ao complexo esportivo, o ensaio das baterias ocorrem em uma “Área 

mista com predominância de atividades culturais, lazer e turismo”, em que o 

ruído diurno pode ser de até 65 𝑑𝐵. O ponto considerado na Avenida Colombo 

pode ser enquadrado em “Área mista com predominância de atividades 

comerciais e/ou administrativas”, na qual o ruído até às 22 horas pode ser de, no 

máximo, 60 𝑑𝐵. A Rua Raimundo le Goff pode ser classificada como “Área mista 

predominantemente residencial”, onde o ruído diurno pode atingir 55 𝑑𝐵. 

Os resultados equivalentes de 𝐿 𝐴,𝑒𝑞, 𝐿 𝐴,𝑛𝑝 e 𝐿 𝐴,𝑡𝑟𝑎𝑓 dos ensaios das baterias, da 

Avenida Colombo e da Rua Padre Raimundo le Gof foram comparados com os 

limites toleráveis estabelecidos pela ABNT NBR 10151 (ABNT, 2019) para cada 

tipo de área, como apresentado no Quadro 16. 
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Quadro 16 – Análise do ruído nos pontos monitorados em relação a ABNT NBR 

10151:2019 

Ensaios das Baterias 

ABNT ≤ 65 𝑑𝐵 

Indicador 𝐿𝐴,𝑒𝑞 𝐿𝐴,𝑛𝑝 𝐿,𝐴𝑡𝑟𝑎𝑓 

Valor calculado 89,0 𝑑𝐵 101,2 𝑑𝐵 78,6 𝑑𝐵 

Consideração Acima Acima Acima 

Avenida Colombo 

ABNT ≤ 60 𝑑𝐵 

Indicador 𝐿𝐴,𝑒𝑞 𝐿𝐴,𝑛𝑝 𝐿𝐴,𝑡𝑟𝑎𝑓 

Valor calculado 78,1 𝑑𝐵 92,3 𝑑𝐵 81,0 𝑑𝐵 

Consideração Acima Acima Acima 

Rua Pe. Raimundo le Gof 

ABNT ≤ 55 𝑑𝐵 

Indicador 𝐿𝐴,𝑒𝑞 𝐿𝐴,𝑛𝑝 𝐿𝐴,𝑡𝑟𝑎𝑓 

Valor calculado 65,4 𝑑𝐵 74,2 𝑑𝐵 60,3 𝑑𝐵 

Consideração Acima Acima Acima 

 

A comparação dos indicadores 𝐿𝐴𝑛𝑝 e 𝐿𝐴𝑡𝑟á𝑓𝑒𝑔𝑜 em relação a ABNT NBR 10151 

(ABNT, 2019) demonstra que os níveis de ruído estão acima do estabelecido 

nesta norma. Ao se considerar o 𝐿𝐴,𝑒𝑞, que é o indicador adotado pela norma e, 

consequentemente, legislação municipal, a extrapolação dos limites de 

tolerância é também evidente.  Nos ensaios das baterias, a diferença entre o 

nível de ruído permitido (65 𝑑𝐵) e medido (89 𝑑𝐵) é de 24 𝑑𝐵. Na Avenida 

Colombo, o nível de ruído é de 18,1 𝑑𝐵 acima do valor normatizado (60 𝑑𝐵) e na 

Rua Pe. Raimundo le Gof tal diferença é de 10,4 𝑑𝐵 em relação aos 55 𝑑𝐵 

determinado pela ABNT NBR 10151 (ABNT, 2019). 
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Realiza-se um enquadramento dos pontos monitorados segundo os valores 

equivalentes de 𝐿 𝐴,𝑒𝑞 , 𝐿 𝐴,10 e 𝐿 𝐴,90 conforme o critério 𝐻. 𝑈. 𝐷.𝐴, demonstrado no 

Quadro 17. 

Quadro 17 – Análise do ruído nos pontos monitorados em relação ao 

critério 𝐻. 𝑈. 𝐷.𝐴 

Ensaios das Baterias 

Indicador 𝐿𝐴,𝑒𝑞 𝐿𝐴,10 𝐿𝐴,90 

Valor 

calculado 
89,0 𝑑𝐵 91,9 𝑑𝐵 80,7 𝑑𝐵 

𝑯. 𝑼. 𝑫.𝑨 𝐿𝐴,𝑒𝑞 > 76 𝑑𝐵  𝐿𝐴,10 > 82 𝑑𝐵 𝐿𝐴,90 > 71 𝑑𝐵 

Consideração 
Claramente 

inaceitável 
Claramente 

inaceitável 
Claramente 

inaceitável 

Avenida Colombo 

Indicador 𝐿𝐴,𝑒𝑞 𝐿𝐴,10 𝐿𝐴,90 

Valor 

calculado 
78,1 𝑑𝐵 78,6 𝑑𝐵 64,6 𝑑𝐵 

𝑯. 𝑼. 𝑫.𝑨 𝐿𝐴,𝑒𝑞 > 76 𝑑𝐵 66 < 𝐿𝐴,10 ≤ 82 𝑑𝐵 56 < 𝐿𝐴,90 ≤  71 𝑑𝐵 

Consideração 
Claramente 

inaceitável 
Normalmente 

inaceitável 
Normalmente 

inaceitável 

Rua Pe. Raimundo le Gof 

Indicador 𝐿𝐴,𝑒𝑞 𝐿𝐴,10 𝐿𝐴,90 

Valor 

calculado 
65,4 𝑑𝐵 59,1 𝑑𝐵 51,2 𝑑𝐵 

𝑯. 𝑼. 𝑫.𝑨 62 < 𝐿𝐴,𝑒𝑞 ≤ 76 𝑑𝐵 53 < 𝐿𝐴,10 ≤ 66 𝑑𝐵 41 < 𝐿𝐴,90 ≤ 56 𝑑𝐵 

Consideração 
Normalmente 

inaceitável 
Normalmente 

aceitável 
Normalmente 

aceitável 

 

Para o critério 𝐻. 𝑈. 𝐷.𝐴, o ruído medido nos ensaios das baterias é bastante 

superior ao limite nos três indicadores considerados (𝐿 𝐴,𝑒𝑞, 𝐿 𝐴,10 e 𝐿 𝐴,90), 

indicando um ambiente claramente ruidoso. Na Avenida Colombo, o 𝐿 𝐴,𝑒𝑞 tem a 
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pior classificação,  porém, os demais indicadores também estão na categoria de 

níveis inaceitáveis, embora em uma situação pouco melhor. Para a Rua Pe. 

Raimundo le Gof, o 𝐿 𝐴,𝑒𝑞 é considerado inaceitável, mas, já apresenta valores 

reduzidos em relação aos outros dois pontos. Para 𝐿 𝐴,10 e 𝐿 𝐴,90, os níveis de 

ruído estão dentro das faixas de referência, sendo classificados como aceitáveis. 

Analisa-se o incômodo das pessoas em termos do 𝑇𝑟𝑎𝑓𝑓𝑖𝑐 𝑁𝑜𝑖𝑠𝑒 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥 e do 

𝐺𝑟𝑎𝑢 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑜𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒, de acordo com os resultados equivalentes de 𝐿 𝐴,𝑡𝑛𝑖 e 

𝐺. 𝐼.𝐴, respectivamente, como apresentado no Quadro 18. 

Quadro 18 – Análise do ruído nos pontos monitorados em relação ao 

𝑇𝑟𝑎𝑓𝑓𝑖𝑐 𝑁𝑜𝑖𝑠𝑒 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥 e ao 𝐺𝑟𝑎𝑢 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑜𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 

Grau de incômodo 

Ensaios das Baterias 

Indicador Valor calculado Valor de referência Consideração 

𝑳𝑨,𝒕𝒏𝒊 103,7 𝑑𝐵 > 90 𝑑𝐵 Muito intenso 

𝑮. 𝑰.𝑨 3,2  3 - 4 Muito incômodo 

Avenida Colombo 

Indicador Valor calculado Valor de referência Consideração 

𝑳𝑨,𝒕𝒏𝒊 92,2 𝑑𝐵 > 90 𝑑𝐵 Muito intenso 

𝑮. 𝑰.𝑨 2,8  2 - 3 
Moderadamente 

incômodo 

Rua Pe. Raimundo le Gof 

Indicador Valor calculado Valor de referência Consideração 

𝑳𝑨,𝒕𝒏𝒊 55,4 𝑑𝐵 < 65 𝑑𝐵 Fraco 

𝑮. 𝑰.𝑨 2,0  2 - 3 
Moderadamente 

incômodo 

 

A análise do ruído em relação ao 𝑇𝑟𝑎𝑓𝑓𝑖𝑐 𝑁𝑜𝑖𝑠𝑒 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥 demonstra que, apesar 

de as Baterias e a Avenida Colombo terem a mesma classificação, a primeira 

supera o valor de referência em 13, 2 𝑑𝐵, enquanto a segunda está 2,2 𝑑𝐵 acima 
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do referencial. Na rua, o incômodo é baixo, uma vez que o 

𝐿𝐴,𝑡𝑛𝑖 é de 55,4 𝑑𝐵, ficando abaixo dos 65 𝑑𝐵 propostos pelo critério. Para o 

𝐺𝑟𝑎𝑢 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑜𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒, todos os pontos apresentam algum incômodo, sendo os 

ensaios das baterias o local em que este é mais elevado. 

Ao se calcular o Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑜𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 (𝐼. 𝐼.𝐴 ) são obtidos os valores 

apresentados no Quadro 19. 

Quadro 19 – Análise do ruído nos pontos monitorados em relação ao 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑜𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 

Ponto 𝑰. 𝑰.𝑨 Consideração 

Ensaios das 

Baterias 
8,3 𝑑𝐵 Acima do limite superior 

Avenida Colombo 7,1 𝑑𝐵 Acima do limite superior 

Rua Pe. Raimundo 

le Gof 
3,9 𝑑𝐵  

Valor médio > 𝐼. 𝐼.𝐴 > Limite 

superior 

 

Os resultados do indicador 𝐼. 𝐼.𝐴, concordam com as análises anteriores, isto é, 

os pontos mais ruidosos correspondem aos ensaios das baterias e a Avenida 

Colombo. O Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑜𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 está acima do limite superior para esses 

dois pontos. Na Rua Pe. Raimundo le Gof, o indicador tem valor abaixo do limite 

superior, porém acima do valor médio. 

De maneira geral, os Ensaios das Baterias e a Avenida Colombo demonstram 

ser os pontos mais críticos. O primeiro constitui uma fonte sonora por si só e 

ainda conta com o trânsito intenso para agravar a situação. No caso do segundo, 

o fluxo veicular já é suficiente para causar níveis de ruído inaceitáveis. 

No ponto residencial, na Rua Pe. Raimundo le Gof, as condições de ruído 

ambiental são mais amenas, embora ainda estejam acima do permitido em lei e 

recomendado em norma. Tal resultado pode indicar que a incomodidade 

percebida pela população é real e justificável.  
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Pode-se entender que o ruído gerado pelas baterias e o ruído verificado na 

Avenida Colombo (principalmente originário da circulação de veículos) tenham 

efeito conjugado. Embora o 𝐿𝐴,𝑒𝑞 e demais indicadores tenham sido mais 

elevados nos ensaios das baterias, os resultados verificados na via também 

estão bastante acima do tolerável. Assim, um ruído acaba complementando e 

concorrendo com o outro, promovendo variação da percepção conforme o ponto 

em que o receptor se encontra. Porém, do descritor 𝐿90 (que caracteriza o ruído 

de fundo), percebe-se que há margem para melhorias. Afinal, uma alteração a 

partir de 5 𝑑𝐵 já é claramente percebida pela orelha do ser humano. Embora o 

padrão normatizado não seja atingido, pode-se ter algum ganho em termos de 

poluição sonora. 

Dos dados aferidos nas leituras foi possível extrair também o espectro sonoro de 

cada medição, em que as bandas de frequência vão de 12,5 𝐻𝑧 até 20.000 𝐻𝑧. 

Assim, calculou-se o 𝑆. 𝐺. 𝐶., cujos resultados são apresentados no Quadro 20. 

Quadro 20 – Resultados do monitoramento (espectro sonoro)  

𝑺. 𝑮. 𝑪. 

Dia Ensaios das Baterias Avenida Colombo Rua Pe. Raimundo le Gof 

1 454,6 285,0 95,9 

2 333,5 266,4 67,9 

3 491,3 342,4 85,7 

4 719,2 251,1 188,2 

5 843,2 203,0 79,0 

6 311,6 233,5 90,2 

7 340,1 180,9 471,0 

8 357,3 266,9 487,9 

9 244,5 150,2 87,6 

Pelo cálculo do 𝑆. 𝐺. 𝐶., percebe-se que a percepção auditiva humana está 

submetida, predominantemente, a frequências baixas nos pontos monitorados. 

Verifica-se que os valores mais elevados do 𝑆. 𝐺. 𝐶. estão relacionados aos 
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ensaios das baterias e à Rua Padre Raimundo le Gof, os valores mais baixos, 

locais que, no panorama geral, detêm o maior e menor 𝑆. 𝐺. 𝐶., respectivamente. 

Conforme Soares et al. (2014), fontes sonoras de frequências altas (sons 

agudos) são causadoras de incômodo. Assim como os sons graves. Pois, 

segundo Baliatsas et al. (2016) e Alves, Silva e Remoaldo (2018), o sistema 

auditivo humano apresenta baixa sensibilidade às baixas frequências e este tipo 

de ruído possui características muito particulares que causam muito mais 

desconforto, incômodo e efeitos negativos não-auditivos a longo prazo.  

Da relação da frequência em função dos níveis de pressão sonora com o limiar 

da audição foram gerados os Gráficos 1, 2 e 3 apresentados adiante. 

Gráfico 1: Baterias – (𝑓 (𝐻𝑧) x 𝑁𝑃𝑆𝐴 (𝑑𝐵)) 

 

Gráfico 2: Avenida Colombo –  (𝑓 (𝐻𝑧) x 𝑁𝑃𝑆𝐴 (𝑑𝐵)) 
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Gráfico 3: Rua Raimundo le Gof –  (𝑓 (𝐻𝑧) x 𝑁𝑃𝑆𝐴 (𝑑𝐵)) 

 

Para apresentar os resultados de forma mais didática, pode-se utilizar o 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝐻𝑎𝑟𝑚ô𝑛𝑖𝑐𝑎 (𝐻. 𝐼.𝐴 ) para expressar a condição do ruído ambiental nos 

pontos monitorados, como apresentado no Quadro 21. 

Quadro 21 – Critério do 𝐻𝐴𝑅𝑀𝑂𝑁𝐼𝐶𝐴 

Ponto 𝑯. 𝑰.𝑨 calculado 𝑯. 𝑰.𝑨 de referência Consideração 

Baterias 12,28 > 8 Muito ruidoso 

Avenida Colombo 10,22 > 8 Muito ruidoso 

Rua Raimundo le Goff 7,04 4 - 8 Ruidoso 

Os resultados indicam que o ambiente sonoro da área monitorada está poluído, 

fundamentando as reclamações dos cidadãos que habitam as proximidades. 

Contudo, pelos resultados verificados, pode-se interpretar que promover a 

mudança dos ensaios das baterias de local, vai somente transferir o problema. 

Por isso, seria mais apropriado que alternativas ao espaço já poluído em termos 

de som, sejam estudadas para se buscar uma situação de maior conforto. Afinal, 

no ponto residencial os níveis de ruído não estão tão acima da norma. Também, 

a área já está comprometida pela existência da rodovia (Avenida Colombo), de 

modo que ainda que os estudantes passassem a ensaiar em outro ponto da 

cidade o ambiente continuaria submetido ao elevado ruído do tráfego veicular e 

as baterias poderiam passar a produzir ruído em uma região antes silenciosa. 
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Das opções para mitigação elencadas no tópico 2.9, a gestão do tráfego veicular 

ou troca de pavimento das vias de entorno seriam adequadas para o ruído do 

trânsito. A vegetação não apresenta efeito significativo se não for densa, o que 

é impraticável em um região altamente urbanizada e a construção de um edifício 

para abrigar os ensaios das baterias seria um projeto complexo e uma obra de 

custo bastante elevado, dadas as demandas a serem atendidas. Dessa forma, 

sugere-se a construção de uma barreira acústica para abrigar tais ensaios e 

atenuar o ruído gerado. Pois, esta intervenção é capaz de reduzir a propagação 

sonora e ainda manter os ensaios dos universitários no local em que ocorrem. 

 

4.1 Dimensionamento da barreira acústica 

Definiu-se a construção de barreiras acústicas infinitas para conter o ruído 

gerado pelos ensaios das baterias. Propõe-se que estes obstáculos à 

propagação sonora sejam dimensionados como quatro paredes côncavas à 

fonte, em que dois painéis paralelos serão implantados externamente a outros 

dois de modo a circundar os ensaios das baterias. Esta configuração pretende 

permitir a passagem de pessoas pelas lacunas deixadas entre os painéis, mas 

de maneira que as aberturas não sejam significativas o bastante para 

comprometer a atenuação do som.  

Como os grupos de baterias podem espalhar-se ou concentrar-se dentro da 

barreira e devido à variedade de instrumentos, estaturas dos estudantes e 

posicionamento que cada um pode assumir, considera-se que a altura da fonte 

emissora (instrumentos) seja de 1,0 metro. A altura adotada para a barreira é de 

5 metros.  

Dadas as dimensões construtivas mais comumente empregadas, admite-se que 

o pé direito dos pavimentos da edificação mais próxima é de 3 metros e sua laje 

de 0,10 metros. O receptor sensível é considerado no segundo pavimento, onde 

estaria exposto ao ruído na sacada de seu apartamento. Assim, para um 

indivíduo de 1,70 metros, tem-se um receptor de 4,80 metros para o ruído gerado 

pelas baterias. 
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Considerou-se a distância do edifício residencial mais próximo aos ensaios das 

baterias, 142 metros, e a concentração instrumental no interior da barreira. Da 

geometria, obtém-se que a zona de sombra acústica da barreira equivale a, 

aproximadamente, 18 andares de um edifício residencial.  

Os cálculos efetuados para tal barreira acústica resultam nos valores 

apresentados nos Quadro 22a e 22b. 

Quadro 22a – Atenuação obtida por frequência e densidade superficial 

desejável 

𝒇(𝑯𝒛) ∆𝑳𝑩 (𝒅𝑩) 𝑳𝑨𝒆𝒒(𝒇) (𝒅𝑩) 𝑳𝑨𝒆𝒒(𝒇) 𝒂𝒕𝒆𝒏. (𝒅𝑩)  𝝈 (𝑲𝒈𝒎−𝟐) 

12,5 6,1 59,5 53,5 1,57 

16 6,4 60,9 54,5 1,65 

20 6,7 62,9 56,2 1,74 

25 7,0 69,7 62,7 1,85 

31,5 7,5 71,4 63,9 1,98 

40 8,0 70,5 62,5 2,16 

50 8,5 72,3 63,8 2,36 

63 9,1 74,6 65,5 2,61 

80 9,8 83,7 73,9 2,92 

100 10,5 84,8 74,3 3,27 

125 11,2 85,4 74,2 3,68 

160 12,1 88,1 76,0 4,24 

200 12,9 84,5 71,6 4,84 

250 13,7 86,2 72,5 5,55 

315 14,6 82,5 67,9 6,42 

400 15,6 83,9 68,3 7,50 
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Quadro 22b – Atenuação obtida por frequência e densidade superficial 

desejável 

𝒇(𝑯𝒛) ∆𝑳𝑩 (𝒅𝑩) 𝑳𝑨𝒆𝒒(𝒇) (𝒅𝑩) 𝑳𝑨𝒆𝒒(𝒇) 𝒂𝒕𝒆𝒏. (𝒅𝑩)  𝝈 (𝑲𝒈𝒎−𝟐) 

500 16,5 81,8 65,3 8,69 

630 17,4 81,4 64,0 10,15 

800 18,4 78,2 59,8 11,94 

1000 19,3 77,1 57,8 13,91 

1250 20,3 75,1 54,8 16,23 

1600 21,3 75,4 54,1 19,28 

2000 22,3 73,5 51,2 22,54 

2500 23,2 73,2 50,0 26,36 

3150 24,2 72,0 47,8 31,03 

4000 25,2 70,4 45,2 36,74 

5000 26,2 70,4 44,2 43,03 

6300 27,2 68,4 41,2 50,70 

8000 28,2 64,6 36,4 60,08 

10000 29,2 66,3 37,1 70,42 

12500 30,2 62,7 32,5 82,54 

16000 31,2 58,5 27,3 98,42 

20000 32,2 53,2 21,0 115,39 

Efetuou-se o mesmo procedimento, considerando-se a mesma barreira, porém 

para um receptor há 195 metros. Isso porquê essa é a distância do ponto 

residencial monitorado (na Rua Padre Raimundo le Goff) até os ensaios das 

baterias. Os resultados são apresentados nos Quadros 23a e 23b. 
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Quadro 23a – Atenuação obtida por frequência e densidade superficial 

desejável (para distância de 195 metros) 

𝒇(𝑯𝒛) ∆𝑳𝑩 (𝒅𝑩) 𝑳𝑨𝒆𝒒(𝒇) (𝒅𝑩) 𝑳𝑨𝒆𝒒(𝒇) 𝒂𝒕𝒆𝒏.  (𝒅𝑩) 𝝈 (𝑲𝒈𝒎−𝟐) 

12,5 6,1 59,5 53,4 1,57 

16 6,4 60,9 54,5 1,65 

20 6,7 62,9 56,2 1,75 

25 7,1 69,7 62,6 1,86 

31,5 7,5 71,4 63,8 2,00 

40 8,0 70,5 62,5 2,17 

50 8,6 72,3 63,7 2,38 

63 9,2 74,6 65,5 2,63 

80 9,9 83,7 73,9 2,94 

100 10,6 84,8 74,2 3,30 

125 11,3 85,4 74,1 3,72 

160 12,2 88,1 76,0 4,29 

200 13,0 84,5 71,5 4,89 

250 13,8 86,2 72,4 5,62 

315 14,7 82,5 67,8 6,50 

400 15,6 83,9 68,2 7,59 

500 16,5 81,8 65,2 8,80 

630 17,5 81,4 63,9 10,28 

800 18,5 78,2 59,7 12,09 

1000 19,4 77,1 57,7 14,09 

1250 20,3 75,1 54,7 16,45 

1600 21,4 75,4 54,0 19,53 

2000 22,3 73,5 51,1 22,84 
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Quadro 23b – Atenuação obtida por frequência e densidade superficial 

desejável (para distância de 195 metros) 

𝒇(𝑯𝒛) ∆𝑳𝑩 (𝒅𝑩) 𝑳𝑨𝒆𝒒(𝒇) (𝒅𝑩) 𝑳𝑨𝒆𝒒(𝒇) 𝒂𝒕𝒆𝒏.  (𝒅𝑩) 𝝈 (𝑲𝒈𝒎−𝟐) 

2500 23,3 73,2 49,9 26,72 

3150 24,3 72,0 47,7 31,45 

4000 25,3 70,4 45,1 37,24 

5000 26,3 70,4 44,1 43,61 

6300 27,3 68,4 41,1 51,39 

8000 28,3 64,6 36,3 60,90 

10000 29,3 66,3 37,0 71,38 

12500 30,2 62,7 32,5 83,67 

16000 31,3 58,5 27,2 99,76 

20000 32,3 53,2 20,9 116,96 

 

Os pontos considerados são representados na Figura 38. 

Figura 38 – Fonte sonora (baterias) e receptores residenciais 

 

Fonte: Adaptado de MARINGÁ (2017) 

F: Fonte sonora (baterias) 

R1: Receptor residencial a 142 m da fonte 

R2: Receptor residencial a 195 m da fonte 
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A inserção da barreira, de fato, conduz a uma melhoria do ambiente acústico da 

região. Para tanto, a densidade superficial do material que deverá ser usado em 

sua construção deve ser de, pelo menos, 116,96𝐾𝑔𝑚−2, como obtido na 

frequência de 20.000 𝐻𝑧 no Quadro 22b. Desse modo, seleciona-se o concreto 

leve, cuja densidade superficial (161 𝐾𝑔𝑚−2) atende à necessidade projetual, o 

que estabelece espessura de, pelo menos, 0,10 𝑚 para a barreira. Além disso, 

é atendida a exigência de, pelo menos, 10 𝐾𝑔𝑚−2 de densidade para que o ruído 

que atravesse a barreira não seja significativo. Também, este material comporta 

revestimento vegetal ou pode receber pinturas, como os grafites já figurantes de 

paredes e muros em torno do complexo esportivo. Ambas intervenções são 

sugestões para integrar a barreira ao ambiente, tornando o aparato mais 

agradável a visão dos moradores do entorno, transeuntes e frequentadores do 

local. 

Da geometria, obtém-se que a barreira terá uma área de 531 𝑚², dimensão que 

pode ser comportada por 1/3 da área total (aproximadamente 2165 𝑚²) do 

estacionamento onde ocorrem os ensaios das baterias, ou seja, 721 𝑚². O que 

é adequado, visto que há, ainda, as paredes externas e que também a barreira 

não tome todo e nem a maior porção do estacionamento. 

Estabelece-se que as paredes circulares e paralelas sejam construídas de modo 

que sejam deixadas duas lacunas laterais e diametralmente opostas. Estas 

brechas são necessárias para a circulação das pessoas. As aberturas, assim 

como o espaço entre as paredes, deverão ter 2 metros, de modo que permitam 

a passagem dos estudantes com seus instrumentos. Dessa forma, as paredes 

internas devem ter um comprimento de 6 metros. A área total da barreira, 

admitindo-se acréscimo de 2 metros do vão entre as paredes internas e externas, 

é de 707 𝑚². Dimensão ainda admissível para 1/3 da área total do 

estacionamento do ginásio esportivo. Uma representação da barreira idealizada 

é demonstrada na Figura 39. 
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Figura 39 – Representação da barreira 

 

Uma representação meramente ilustrativa da barreira implantada é apresentada 

na Figura 40. 

Deve-se ter em conta que os sons graves provocarão mais difração e agudos 

mais reflexões, somando-se a isso o formato cilíndrico da barreira. A difração é 

atendida pela barreira em si, enquanto as reflexões podem ser reduzidas pelo 

revestimento de materiais apropriados como membranas ressonantes, 

ressoadores ou materiais porosos. 

Outro ponto a se considerar é que a barreira pode ser implementada para servir 

a outros usos também, como ser construída na configuração de um anfiteatro a 

céu aberto. É importante também que sejam analisadas questões de segurança, 

uma vez que o concreto impedirá a visualização do interior da barreira. Para 

tanto, pode-se sugerir que ao longo das paredes sejam colocados círculos em 

acrílico, por exemplo. Essa medida permitiria que as pessoas pudessem ver 

dentro a barreira mesmo estando do lado de fora e desencorajaria usos 

indesejáveis para a instalação. 

Outra finalidade que as barreiras teriam, seria de atenuar o ruído proveniente da 

Avenida Colombo para o ambiente além das paredes da construção. 
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Figura 40 – Implantação meramente ilustrativa da barreira projetada 

 
 

Fonte: Adaptado de MARINGÁ (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 
 

Ao se calcular o 𝐿𝑓𝑇(𝐷𝑊) nas bandas de oitava para as distâncias de 142 𝑚 e 

195 𝑚 da fonte (ensaios das baterias), considerou-se 𝐿𝑤 igual a 131,5 𝑑𝐵 obtido 

das medições da fonte sonora. Os resultados são apresentados no Quadro 24. 

 

Quadro 24 - Valores de 𝐿𝑓𝑇(𝐷𝑊) mais próximos ao receptor 

 

𝑫𝒊𝒔𝒕â𝒏𝒄𝒊𝒂 (𝒎) 

142 195 

𝒇(𝑯𝒛) 𝑳𝒇𝑻(𝑫𝑾) [𝒅𝑩] 

63 60,6 58,0 

125 57,6 55,0 

250 54,5 51,9 

500 51,3 48,5 

1.000 50,9 48,1 

2.000 47,4 44,3 

4.000 42,4 38,6 

8.000 31,7 25,1 

Dos resultados apresentados no Quadro 24, é notável que a atenuação cresce 

à medida que a distância da fonte aumenta, pois os valores de 

𝐿𝑓𝑇(𝐷𝑊) reduzem.  
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Detalha-se no Quadro 25 a comparação do 𝐿𝑓𝑇(𝐷𝑊) com o 𝐿𝐴𝑒𝑞(𝑓) para 

evidenciar a atenuação obtida na área residencial. 

 

Quadro 25 – Atenuação sonora na área residencial 

NPS residencial 

𝑳𝒇𝑻(𝑫𝑾) 

 [𝒅𝑩] 

𝒇 [Hz] 𝑳𝑨𝒆𝒒(𝒇) [𝒅𝑩] Distância: 142 𝒎 Distância: 195 𝒎 

63 62 60,6 58,0 

125 59,9 57,6 55,0 

250 55 54,5 51,9 

500 52,9 51,3 48,5 

1000 56,6 50,9 48,1 

2000 49,5 47,4 44,3 

4000 38,5 42,4 38,6 

8000 32 31,7 25,1 

O campo sonoro nos pontos considerados apresenta reduções de nível de 

pressão sonora na casa de 2 ou 3 𝑑𝐵, o que já proporciona efeitos de melhoria 

para a percepção humana. Assim, com ruído menos intenso em relação a 

situação antes da barreira, salvo para a frequência de 4000 𝐻𝑧, pode-se dizer 

que a área residencial é beneficiada pela influência da barreira. Para as 

frequências consideradas, somente para 63 e 125 𝐻𝑧 o ruído ainda estão acima 

da norma (55 𝑑𝐵), porém há apreciável atenuação também nestas frequências. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Critérios (ruído, população, tráfego, por exemplo) analisados em relação a 

indicadores de ruído (𝐿𝐴𝑒𝑞, 𝐿𝐴10, 𝐿𝐴50, 𝐿𝐴90, 𝑆. 𝐶. 𝐺, entre outros) podem contribuir 

para formar uma base para o planejamento e gerenciamento urbano. Isso 

porque, a combinação de tais elementos fornece subsídio quantificável para que 

o ambiente seja caracterizado, analisado e compreendido, colaborando para que 

a tomada de decisão cabível aos gestores seja mais tecnicamente direcionada.  

Descritores de ruído apresentam informações como ruído de pico, ruído de 

fundo, ruído médio, influência do tráfego e incomodidade, que qualificam o 

ambiente sonoro e orientam a seleção de áreas críticas, a busca por alternativas 

pertinentes e a decisão pelas soluções mais adequadas. Desse modo, a 

consideração conjunta de critérios e indicadores apresenta potencial na 

formação de uma estrutura para apoiar o planejamento urbano. Afinal, a 

instrumentalização dos tomadores de decisão responsáveis pela qualidade de 

vida urbana necessita ser cada vez mais robusta e demonstrar articulação entre 

a maioria (ou, pelo menos, os mais importantes) elementos relacionados. 

O ambiente sonoro estudado apresenta níveis elevados de ruído e, por ser uma 

área de uso misto, deve ser objeto de planejamento e gerenciamento urbano. A 

caracterização dos níveis de pressão sonora da área evidencia o problema da 

poluição sonora do local, o que conduziu a proposição de uma medida 

mitigadora. Embora a maioria das alternativas para redução dos níveis de ruído 

ambiental da literatura esteja relacionada ao tráfego veicular, incluindo a 

utilização de barreira acústica, esta foi a opção sugerida para a situação 

estudada. Esta decisão deve-se ao fato de que as barreiras podem ser 

projetadas para envolver os ensaios das baterias, reduzindo a transmissão das 

ondas sonoras produzidas pelos instrumentos. Também, caso estes ensaios 

passem a acontecer em outro espaço, as barreiras poderão ser construídas 

neste novo local (observadas as possibilidades e restrições). Devido aos muitos 

fatores envolvidos na efetiva construção da barreira (custos, segurança, 

finalidades, revestimentos, materiais e a combinação destes, design, etc.) é 

necessário que tal projeto seja melhor desenvolvido e todas as propriedades, 

possibilidades, benefícios e consequências sejam exaustivamente explorados. 
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Esta pesquisa pode ser tomada como um passo inicial para abrir a discussão e 

motivar futuros trabalhos que explorem as demandas, as possibilidades e as 

implicações de possíveis intervenções para a área estudada. Este trabalho, 

desse modo, evoca a avaliação técnica e estruturada para realizar seus 

estudos, análises e conclusões de modo a apresentar contribuições ao 

planejamento urbano. Isso porque, a gestão e o planejamento dos municípios 

deve atentar e envolver diversos fatores, tais como o ruído ambiental, quando 

da tomada de decisões em questões como o estabelecimento e/ou adaptação 

dos zoneamentos nas definições dos usos e ocupações do solo nas cidades. 

 

 

5.1 Proposta de indicador de percepção sonora 

Além dos indicadores para caracterização do ruído ambiental até então 

relacionados, propõe-se nesta dissertação um novo que contribua para análise 

da percepção do ser humano em respeito ao ruído em função da frequência. O 

indicador denominado “𝐵𝑇𝐿” é calculado como demonstrado na Equação 41. 

𝐵𝑇𝐿 =  
∑𝑗=1

𝑚  [(𝐿𝑝𝑗(𝑓𝑗)+𝑒𝑠𝑐𝐴𝑗(𝑓𝑗)]𝑥𝑖(𝑓𝑗)

∑𝑗=1
𝑚  [(𝐿𝑝𝑗(𝑓𝑗)+𝑒𝑠𝑐𝐴𝑗(𝑓𝑗)]

       (41) 

Em que 𝐿𝑝𝑗 equivale ao nível de pressão sonora de cada banda de frequência; 

𝑒𝑠𝑐𝐴𝑗 corresponde a ponderação A; 

𝑖 representa os pesos atribuídos a cada banda. 

 

Os pesos são atribuídos da seguinte forma: adotou-se a banda de 500 𝐻𝑧 como 

ponto médio, a qual recebe o valor de 𝑖 igual a 0 (zero). As bandas a esquerda 

recebem valores negativos (-1, -2, -3, ..., 𝑗) e as bandas a direita recebem valores 

positivos (1, 2, 3, ..., 𝑗). A distribuição dos pesos é tal que a região abaixo do 

limiar da audição seja eliminada. Este cálculo visa identificar onde se situa a 

percepção auditiva humana no espectro sonoro de maneira alternativa ao, já 

apresentado, 𝑆. 𝐺. 𝐶.. 

Os cálculos do indicador I tiveram os resultados apresentados no Quadro 26. 
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Quadro 26 – Resultados do cálculo do indicador 𝐵𝑇𝐿 

 Indicador BTL 

Dia Ensaios das Baterias Avenida Colombo Rua Pe. Raimundo le Gof 

1 -0,48 -1,15 -2,52 

2 -0,69 -1,03 -2,66 

3 -0,42 -0,85 -2,43 

4 -0,17 -1,05 -2,02 

5 0,04 -1,30 -2,44 

6 -0,27 -1,08 -2,49 

7 -0,39 -1,33 -1,96 

8 -0,43 -1,13 -1,60 

9 -0,43 -1,46 -2,15 

O intervalo de bandas considerado tem seu ponto médio em torno de 500 𝐻𝑧, 

por isso, para o cálculo do indicador 𝐵𝑇𝐿 proposto como alternativa ao critério 

𝑆. 𝐺. 𝐶., esse foi adotado como valor zero de referência para o equacionamento. 

A partir dos cálculos do indicador 𝐵𝑇𝐿 proposto, o Quadro 24 demonstra que os 

valores estão próximos a média. Observa-se uma correlação entre os dois 

indicadores, em que os valores mais altos e mais baixos de cada ponto de 

medição coincidem, salvo no caso das baterias. No ponto dos ensaios das 

baterias, o número de 𝐵𝑇𝐿 e 𝑆. 𝐺. 𝐶. ocorrem no mesmo dia (quinto), porém, o 

valor mais baixo difere em cada indicador: o menor 𝐵𝑇𝐿 é verificado no 

monitoramento em que ocorre o terceiro menor valor de 𝑆. 𝐺. 𝐶.. Ainda assim, em 

termos absolutos, o maior valor de 𝐵𝑇𝐿 é verificado no quinto dia de 

monitoramento no ponto em que estão as baterias. O valor mais baixo é 

verificado no segundo dia de monitoramento no ponto residencial. Ambos 

coincidem com o maior e menor valores apresentados pelo 𝑆. 𝐺. 𝐶.. Pode-se 

entender, então, que o indicador proposto apresenta potencial de consistência e 

aplicação válida, podendo ser melhor desenvolvido e explorado em pesquisas 

futuras. 
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