
1  
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ 

CENTRO DE TECNOLOGIA 
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA URBANA 
 
 
 
 
 

HUMBERTO ANTONIO BACHETE DA CONCEIÇÃO 
 
 
 
 
 
 

PROPOSTA DE UM SISTEMA COMPUTACIONAL PARA SIMULAÇÃO E 
MAPEAMENTO DO RUÍDO EM RECINTOS INDUSTRIAIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARINGÁ 
2015  



2  
HUMBERTO ANTONIO BACHETE DA CONCEIÇÃO 

 
 
 
 
 

 
 

PROPOSTA DE UM SISTEMA COMPUTACIONAL PARA SIMULAÇÃO E 
MAPEAMENTO DO RUÍDO EM RECINTOS INDUSTRIAIS 

 
 
 
 
 

Dissertação apresentada à Universidade 
Estadual de Maringá como parte das 
exigências do Programa de Pós-Graduação 
em Engenharia Urbana na área de 
concentração Infraestruturas e Sistemas 
Urbanos para obtenção do grau de Mestre. 
 
Orientador: Prof. Dr. Paulo Fernando Soares 
 
 

 
 
 
 
 

MARINGÁ 
2015 



3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

À minha família, meu amor e aos verdadeiros amigos, com amor, admiração e 
gratidão pelo apoio ao longo do período de elaboração desta pesquisa. 



4  
AGRADECIMENTOS 

 
 
 

A Deus, pelo dom da vida e por todos os momentos, que me demonstra 
como ser uma pessoa melhor. 

 
À minha família, minha maior riqueza, fonte de segurança e refúgio, 

fonte de inspiração e lutas para um futuro melhor. 
 

À minha querida mãe, exemplo de vida, determinação, doação e muito 
amor. 

 
Ao meu grande e verdadeiro amor, sincero, paciente e generoso. 

 
Ao meu professor e orientador Paulo Fernando Soares pelas 

orientações, apoio, confiança e amizade. 
 

À minha professora Aline Lisot por toda a atenção, orientação, presteza, 
confiança e amizade. 

 
À Universidade Estadual de Maringá, em especial aos funcionários do 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Urbana. 
 

À banca examinadora, pela gentileza de atender o convite e suas 
contribuições para a melhoria deste trabalho. 

 
Às minhas colegas de mestrado Fernanda Zola e Beatriz Gonzales que 

estiveram presentes durante essa jornada. 
 

Aos meus amigos de trabalho Clodemar Gaspar e Allan Kreutz que 
sempre estiveram apoiando nos momentos difíceis. 

 



5  
RESUMO 
 
 
Mesmo sendo uma preocupação bastante antiga, o ruído industrial urbano 
causado pelo desenvolvimento tecnológico das grandes indústrias e o 
crescimento dos grandes centros urbanos têm aumentado na medida em que 
poderiam ser auxiliados com tecnologias de modelagem e simulações de dados. 
A fim de elaborar um melhor planejamento do controle do ruído ou ações que 
pudessem atenuar e tornar mais confortáveis as áreas produtivas industrias, esta 
pesquisa tem como principal objetivo o desenvolvimento de uma ferramenta de 
software para projetar e planejar ambientes adequados para o trabalho, 
contribuindo para o uso da simulação computacional, avaliando as semelhanças 
entre os softwares existentes e propondo medidas de prevenção da exposição 
excessiva ao ruído. Desta forma é possível prevenir, comparar e tratar os fatores 
de risco antes mesmo de ocorrerem, por meio de estudo do layout do ambiente 
ainda no projeto. Com a possibilidade de simulações de soluções para o ruído 
industrial é possível diminuir os efeitos negativos das exposições ocupacionais 
que hoje afetam a saúde e o bem-estar do operário. 

 
Palavras-chave: Ruído industrial. Controle do ruído. Simulação computacional. 
Modelagem e simulação.  
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ABSTRACT 

 
 
Despite being a very old concern, the urban industrial noise caused by 
technological development of major industries and the growth of large urban 
centers have increased to the extent that they could be assisted with modeling 
technologies and data simulations. In order to develop a better planning control 
noise or actions that could mitigate and make it comfortable productive areas 
industries, this research aims to develop a software tool to design and plan 
appropriate environments for work, contributing to the use of computer simulation 
by evaluating the similarities between the existing software and proposing 
measures to prevent excessive noise exposure. Thus it is possible to prevent, to 
compare and to treat the risk factors before they occur through the environmental 
layout of the study still in the project. With the possibility of simulations of 
solutions for industrial noise can reduce the negative effects of occupational 
exposures currently affecting the health and workers' welfare. 

 
 

Palavras-chave: Industrial noise. Noise control. Computer simulation. Modeling 
and simulation.  
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1 INTRODUÇÃO 
 

A frequente exposição ao ruído sofrida pelos trabalhados e os efeitos em 
sua saúde são preocupações antigas. Foi em 1713, que Ramazzini já descrevia 
alterações no organismo causadas por estas exposições (GOMES; 
COLACIOPPO, 1989). O ruído industrial geralmente existe como combinações 
de estado estacionário constante, ruídos intermitentes e impulsivos (STARK; 
PEKKARINEN, 1987). 

Foi só através da surdez constatada em soldados que participaram da 2º 
Guerra Mundial que, contudo, iniciaram-se maiores estudos sobre o ruído e suas 
consequências (SANTOS, 1996). 

Atualmente as consequências causadas pelo excesso de exposição ao 
ruído são muitas vezes ignoradas pela maior parte da população, inclusive pela 
classe mais atingida pela problemática: os trabalhadores. Segundo Hay (1974), 
os trabalhadores devem ser expostos de forma consciente ao ruído, como 
recomendou o Departamento de Emprego de Londres em seu código de boas 
práticas. 

Ainda completa Hay (1974) que o desenvolvimento tecnológico das 
grandes indústrias e o crescimento dos grandes centros urbanos submetem o 
indivíduo ao convívio permanente com o ruído, não respeitando convenções e 
nem classes sociais. 

Assim, cresce a cada dia o número de ocorrências devido a perdas 
auditivas induzidas por estas exposições ocupacionais ao ruído. Esses 
problemas mencionados poderiam ser minimizados ou evitados por meio do 
monitoramento, da modelagem e simulação das áreas industriais envolvidas 
(SZALMA; HANCOCK, 2011). 

Por meio do desenvolvimento do software proposto neste trabalho, é 
possível expor de forma clara e visual estas vulnerabilidades sofridas em 
decorrência a exposição sonora por todo aquele que trabalha em ambiente 
industrial. Desta forma o desenvolvimento deste trabalho, pode contribuir para 
melhorar o conforto na exposição ocupacional ao ruído, utilizando a tecnologia 
através da simulação do ruído gerado pelas fontes sonoras, projetando um 
ambiente saudável e de maior conforto. 
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1.1 Objetivos 
 
1.1.1 Objetivo geral 
 

O desenvolvimento e comparação de uma nova ferramenta de simulação 
do ruído gerado pelas fontes sonoras, como medida de estudo, correção e de 
prevenção da exposição excessiva ocupacional em recintos industriais. 
 
1.1.2 Objetivos específicos 

 
 

 Desenvolver uma ferramenta de software para projetar e planejar 
ambientes acusticamente adequados para o trabalho; 

 Avaliar as semelhanças e diferenças dos softwares existentes para a 
simulação e mapeamento da exposição ocupacional ao ruído; 

 Propor uma ferramenta de software simples com parâmetros pré-
estabelecidos ou editados, para uso em desenvolvimento ou 
readequação de layouts de fábricas ou ambientes fechados diversos; 

 
1.2 Justificativa 
 

O presente trabalho se justifica pelo desenvolvimento e discussão de um 
novo produto, o Software de Simulação NoiseWave, proporciona o resultado 
na prática de todo conteúdo teórico, características essenciais a uma 
ferramenta de simulação digital, além de contribuir com a evolução 
tecnológica dos softwares já existentes no mercado e de prevenção da 
exposição excessiva ocupacional 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 
 

Foi em 1701 que a acústica aparentemente ganhou referência como 
ciência na Grécia antiga, através das primeiras investigações efetuadas pelos 
filósofos gregos no século VI a.C. Sua origem vem da palavra grega akouein que 
significa ouvir, e pode ser considerada como a ciência que estuda o som 
(ROSSING, 2007). 
 Segundo Bistafa (2011, p.06), “a acústica é a ciência do som, incluindo 
sua geração, transmissão e efeitos”. Tendo conotação mais ampla, o som não 
se refere somente às ondas sonoras que são responsáveis pela sensação de 
audição, mas também pelos meios de propagação e efeitos. 
 As ondas sonoras diferenciam-se umas das outras segundo sua 
frequência e intensidade, sendo o ouvido humano limitado em relação à gama 
de frequências e às intensidades percebidas como sons audíveis. 
 Quando os sons não são audíveis, ou seja, perturbações em diferentes 
frequências que estão compreendidas entre o intervalo de 20 Hz e 20.000 Hz. 
Ondas inferiores a 20 Hz são chamadas de infrassom e ondas superiores a 
20.000 Hz são denominadas de ultrassom. Às ondas que possuem frequências 
inferiores ou superiores à faixa auditiva dos humanos não provocam sensação 
auditiva ao atingirem o ouvido, sendo assim não ouvimos esses sons. 
 Desta forma o som se torna indesejável quando atinge níveis não 
aceitáveis e possa afetar, de forma negativa, a saúde e o bem-estar de um 
indivíduo ou de uma população (SILVA, 1971). 
 Interferência na compreensão da fala, dificuldades para dormir ou 
descansar, incômodo, queda na qualidade de realização de atividades de 
trabalho e lazer são alguns dos fatores decorrentes dos efeitos negativos da 
exposição excessiva ao ruído em níveis acima dos tolerados. Ambientes que 
extrapolem esses níveis de ruído precisam de soluções de controle acústico para 
atenuação do ruído (HENRIQUE, 2002). 
 
  



19  
2.1 Sistema Auditivo Humano 
 
 O ouvido é o órgão transformador das vibrações sonoras em impulsos 
elétricos para o cérebro (Figura 2.1). É, sem dúvida, a estrutura mecânica mais 
sensível do corpo humano, pois detecta quantidades mínimas de energia 
(BISTAFA, 2011). 

 
Figura 2.1 – Processamento do som nos seres humanos 

 Fonte: BISTAFA (2011) 
 
 Morata e Santos (1994, p.35) afirmam que a orelha está contida no osso 
temporal e tem como funções principais o equilíbrio e a audição, sendo dividida 
didaticamente em três partes: orelha externa, orelha média e orelha interna, 
como pode ser observado na Figura 2.2. 
 

 
Figura 2.2 – Anatomia da orelha humana 

Fonte: BISTAFA (2011) 
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As partes da orelha podem ser descritas como: 

 
 Orelha externa: não exerce função apenas acústica, mas também de 

proteção, transmissão e trajetória do som (BISTAFA, 2011). 
 Orelha média: tem como função principal remediar as diferenças de 

impedância1 e facilitar a transmissão das ondas sonoras do ar para os 
fluídos da orelha interna; considerando que o ar tem baixa impedância, 
enquanto os fluídos cocleares apresentam uma alta impedância 
(MENEGOTTO; COUTO, 1998). 

 Orelha Interna: é chamada de “labirinto” devido à complexidade de sua 
forma. Contém estruturas fundamentais e imprescindíveis à audição 
humana como reflexos vestibulares do equilíbrio e controle de reflexo da 
posição da cabeça e dos olhos (HUNGRIA, 1995). 

 
2.2 Som e Ruído 
 
 Um conjunto de sons sem harmonia, pode ser uma das definições 
utilizadas para o ruído. Esta desarmonia ou qualquer sensação auditiva que 
incomode ou perturbe o homem nas suas atividades, são normalmente 
considerados sons indesejáveis e que excedem os níveis estabelecidos pelas 
normas ou limites humanos (GERGES, 2000). 
 Considerado como som desagradável e indesejável o ruído depende de 
características como amplitude, frequência e duração. De acordo com Henrique 
(2002), o som também pode ser classificado de acordo com sua altura, 
intensidade e timbre. Pode também provocar sensações diferenciadas e 
subjetivas dependendo da característica psicológica e específica de cada 
indivíduo. 
 Sons presentes no dia a dia das pessoas, audíveis ao ouvido humano, 
como por exemplo, uma música, o toque do telefone, os sons da natureza, são 
variações de pressão atmosférica dentro dos limites da frequência audível. 

                                                           
1 Resistência à passagem do som. A impedância acústica (Z) de um material pode ser definida como o produto da densidade pela velocidade de propagação sonora no meio considerado (Z = ρ.c). 
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 A distinção entre som e ruído, não depende apenas da frequência e da 
amplitude, sendo, no entanto, o som associado a sensações agradáveis (música 
e voz) e o ruído associado a sensações indesejáveis. 

Dentre outras legislações a da Organização Mundial da Saúde (OMS) 
classifica os níveis médios sonoros aos quais pessoas podem ser expostas sem 
prejudicar a qualidade de vida e a saúde. No Quadro 2.1 podem-se comparar os 
limites máximos de nível de ruído permitido por diferentes legislações. Quando 
extrapolados estes níveis determinados, o ruído pode acarretar perdas de 
audição nas pessoas, dificuldades de comunicação, desconforto e uma série de 
doenças ocupacionais indesejadas. Estes ambientes precisam de soluções de 
controle acústico para atenuação do ruído, buscando identificá-lo, preveni-lo e 
eliminá-lo se possível (BISTAFA, 2006). 
 

QUADRO 2.1: Limites máximos de nível de ruído permitido por diferentes legislações  
Fonte: BISTAFA (2011) 

Legislação Nível máximo de ruído 
admissível (decibéis) 

Consequências da exposição 
a níveis superiores 

OMS (Organização Mundial da 
Saúde) 

65 dB (A) Estresse e aumento do risco de 
doenças 

85 dB (A) Aumento do risco de 
comprometimento auditivo 

OIT (Organização Internacional 
do Trabalho), citado por 

Antunes et al. (2001) 

85 dB (A) Limite de alerta 
90 dB (A) Limite de perigo 

115 dB (A) Limite para utilização de 
protetores auriculares 

NBR 10152: 1987 (nível de 
ruído para restaurantes 

populares) 
50 dB (A) Nível sonoro para conforto 
60 dB (A) Nível sonoro aceitável para a 

finalidade 
Resolução CONAMA nº 

001/1990 
O mesmo adotado pela NBR 

10152: 1987 
 

NR-15 (Ministério do Trabalho e 
Emprego) 

85 dB (A) Para a exposição máxima 
admissível de 8 horas diárias 

115 dB (A) Limite para utilização de 
equipamentos de proteção   

2.3 Ruído e propagação do som em espaços fechados 
 

 Como decorrência do progresso urbano e de maneira proporcional o ruído 
é considerado como uma forma de poluição, diferente de todas as outras, 
caracterizado apenas no período de tempo em que é emitido (SILVA, 1971). 
 O som transmite-se de forma ondulatória, sendo que a velocidade dessa 
transmissão depende das características do meio pelo qual se propaga (SALIBA, 
2004). 
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2.3.1 Propagação sonora 

 

A propagação sonora ocorre em meio gasoso, líquido ou sólido e a sua 
relação com o ser humano pode ser influenciada pela forma que interage com 
estes meios. Na Figura 2.3 pode-se perceber a variação de pressão produzida 
por uma fonte sonora, sendo ela som ou ruído (MATEUS, 2008). 

Figura 2.3 – Variação de pressão produzida por uma fonte sonora (som/ruído) 
Fonte: Mateus (2008) 

 
O ruído produzido por uma fonte, que é independente da envolvente onde 

se propaga a energia sonora, pode ser caracterizado através do parâmetro 
potência sonora (em Watt) ou, de forma mais prática através do nível de potência 
sonora (em dB) (MATEUS, 2008).  

Contudo, a pressão sonora, num determinado ponto, além de, depender 
das características da(s) fonte(s), depende das características da envolvente, 
nomeadamente de absorção, de reflexão e de transmissão para outros locais. 
 Quando o som incide sobre uma superfície, vários fenômenos podem 
acontecer: 

 Trasmissão: O som é transmitido através de uma superfície, de um lado 
para outro, ao fazê-la vibrar; 

 Absorção: As superfícies dissipam a energia sonora, transformando-a 
em calor; 
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 Reflexão: O som incidente em uma superfície pode ser refletido de forma 

especular ou difusa. 
 

Os fenômenos acima descritos podem ocorrer simultaneamente. Por 
exemplo uma onda sonora pode ao mesmo tempo ser refletida e absorvida por 
uma parede, onde podem ser definidos os coeficientes de absorção , de 
reflexão  e de transmissão , conforme demonstrado na Equação 2.1, Equação 
2.2 e Equação 2.3. 

 
=   

   (2.1) 
 

=   
    (2.2) 

 
=   

    (2.3) 
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2.3.2 Campos sonoros 

 
Em ambientes fechados, tendo-se uma ou várias fontes sonoras, o som 

ao propagar-se pode sofrer reflexões sucessivas amplificando o som. Deste 
modo é possível distinguir estes tipos de campos sonoros conforme ilustra a 
Figura 2.5 (BRÜEL & KJAER, 2015). 

 
 

Figura 2.5 – Campo sonoro 
Fonte: Adaptado de Brüel & Kjaer, 2015 

 
1. Campo próximo: onde se registram variações significativas dos 

níveis sonoros em posições próximas; 
2. Campo distante começa após o campo próximo estende-se até o 

infinito, sendo gradual na região de transição; 
3. Campo livre: zona intermediária entre a fonte sonora e a superfície 

envolvente, diminuindo o nível sonoro sempre que a distância à 
fonte aumenta, é uma região no espaço onde o som é livre de 
obstrução; 

4. Campo reverberante: área onde o som é percebido após passar 
por múltiplas reflexões que se sobrepõem umas às outras, 
resultando em níveis de pressão sonora substancialmente 
constantes em todos os pontos. 

     

campo 
próximo campo distante 

campo livre campo reverberante 

-6 dB por duplicação da distância 

log r 

NPS
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2.3.3 Análise de frequência 

 
Segundos Gerges (2000), o ouvido humano tem a capacidade de 

responder à um a larga faixa de frequências que vai de 20Hz à 20.000Hz. 
 Existe uma série de instrumentos disponíveis para a realização da 
medição destes sinais arbitrariamente variando em tempo. Assim, a Organização 
Internacional de Normalização concorda em adotar bandas de frequências 
padronizadas para a medição e análise destes sons (BISTAFA, 2011). 
 A largura da banda é um os parâmetros que caracterizam a banda de 
frequência, podendo ser estreita ou larga. O espectro de bandas estreitas pode 
ser medido com bandas de largura de 1 Hz ou até menor, enquanto que para os 
aspectos de bandas largas com bandas de largura variável normalmente são 
utilizadas as bandas de oitava. Nesta banda, a largura de cada banda é de 
aproximadamente 70% de frequência central, ou seja, se essa frequência for de 
100 Hz a largura da banda é de 70 Hz (BISTAFA, 2011). 

A maior banda utilizada para análise de frequência é a banda de oitava, 
ou seja, a frequência superior limite da banda é aproximadamente o dobro do 
limite inferior. Ocasionalmente, se for necessário um pouco mais de informações 
sobre a estrutura detalhada do ruído do que a banda de oitava irá proporcionar, 
pode-se optar pela seleção de bandas mais estreitas, como por exemplo, um 
terço de oitava. 
 
2.3.4 Escala Decibel 
 
 A pressão sonora é uma grandeza física correlacionada com a sensação 
subjetiva de intensidade do som, ou seja, o quão intenso é o som que é percebido 
pelo ser humano (BISTAFA, 2011). Bistafa (2011) define que a menor variação 
de pressão ambiente detectável pelo sistema auditivo é da ordem de 2 x 10-5 Pa, 
que corresponde ao limiar da audição. Pressões sonoras compreendidas 
aproximadamente entre o limiar da audição e o limiar da dor, igual a 
correspondentes níveis de pressão sonora, podem ser vistos na Figura 2.6, com 
ilustrações das atividades geradoras dos sons associados (BISTAFA, 2011). 
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Figura 2.6 – Ilustrações das atividades geradoras dos sons associados 

Fonte: BISTAFA (2011). 
  
 São apresentador os valores de Logaritmos na base 10, como ilustração, 
devido a grande diferença de escala entre os valores de intensidades sonora 
mínima e máxima percebida pela audição humana, é mais conveniente o uso de 
uma escala logarítmica para mensurar esta grandeza, a escala decibel (dB). O 
decibel é definido como o logaritmo da razão entre duas grandezas, sendo 
escrito para a escala de intensidade sonora como 10 log. 

O nível de pressão sonora está ligado aos valores de variação percebida 
pelo homem da pressão do ar e é obtido por meio da multiplicação por dez do 
logaritmo da relação entre os quadrados da pressão sonora de análise e de 
referência, neste caso a intensidade é demonstrada pela Equação 2.4 
(MARTINS, 2002). 
 

= 10 ∙ log    (2.4) 
 
Onde: 
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 é o Nível de Pressão Sonora, em dB; 

 é a raiz média quadrática das variações dos valores instantâneos 
da pressão sonora (N/m-2); 

 é a pressão de referência, ou seja, o limiar de audibilidade do ser 
humano (2 x 10-5 N/m-2). 

 
Pode-se caracterizar o Nível de Intensidade Sonora como a percepção da 

potência sonora percebida pelo ouvido humano. 
A unidade de escala logarítmica do Nível de Intensidade Sonora chama-

se Bel (B). O Bel é um logaritmo de uma razão de 10, sendo dividido em dez 
partes chamadas decibel (dB). A unidade denominada Bel foi concedida em 
homenagem a Alexandre Graham Bell (1847-1922), físico escocês, inventor do 
telefone (MARTINS, 2002). 

É calculada através de uma intensidade de referência (I0). Esta 
intensidade é 10-12 W/m-2, assim, potência sonora percebida pelo ouvido humano 
é então dada pela Equação 2.5. 

 
 

= 10 .      (2.5) 
 
Onde: 
 

 é o Nível de Intensidade Sonora, em dB;  I é a intensidade do som que indica o fluxo da potência 
acústica sobre uma dada área; 

 
I0 é a intensidade do som no limiar da audibilidade do 

ser humano e vale 10 -12 W/m-2. 
 

Ao contrário do que acontece com a intensidade e a pressão sonora, a 
potência não depende do ambiente nem da distância da fonte. Seu valor não 
varia já que a potência sonora refere-se à energia total emitida pela fonte 
(MARTINS, 2002). 
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O efeito dessa potência sonora é a pressão sonora, que chega aos nossos 

ouvidos e que se pode medir. Pretendendo-se utilizar para a potência sonora 
uma escala logarítmica, tal como foi feito para o nível de pressão sonora, o nível 
de potência sonora é expresso em decibéis e tem que se tomar um valor de 
referência W0 que represente uma potência sonora de referência conforme 
Equação 2.6 (MARTINS, 2002). 

 
= 10 ∙ log    (2.6) 

Onde: 
 

 é o Nível de Potência  Sonora, em dB; 
 é a potência em ; 
 é a potência sonora de referência ( = 0 ). 

 
2.3.5 Equação do campo sonoro direto e reverberante 
 

A Equação 2.7 demonstra matematicamente o Nível de Pressão Sonora, 
em função da potência do ruído, da posição da fonte sonora (diretividade e 
distância Fonte-Receptor) e das características do ambiente. 

Dois campos sonoros são produzidos por uma fonte em ambientes 
internos, definidos como campo direto e campo reverberante. (BISTAFA, 2011). 
 

= + 10 log +   (2.7) 
Onde: 
 

 é o Nível de Intensidade Sonora, em dB; 
 é o Nível de Potência Sonora; 

   é a diretividade da fonte sonora; 
4  é a área superficial da circunferência cujo raio “r” é a 

distância da fonte sonora ao receptor; 
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 é a constante da sala e descreve a absorção da 

mesma, dada pela Equação 2.8. 
 

= ( ∝)      (2.8) 
Onde: 
 

 é a absorção;  ∝   é o alfa médio, dada pela Equação 2.9. 
 

∝=     (2.9) 
Onde: 
 

 é a absorção, dada pela Equação 2.10;  
   é a área superficial total do recinto. 

 

= (∝ ) 

Onde: 
 
   é a área de cada elemento considerado; 

 
∝   é o coeficiente de absorção de cada superfície 

(2.10) 



30  
2.3.6 Campo Direto 

 
Campo direto é aquele em que o receptor capta somente o som direto do 

equipamento, sem interferência de nenhuma reflexão do sinal original. 
Relaciona-se ao campo direto     o fator de diretividade  que é usado 

para caracterizar as propriedades da irradiação do som e a distância  gerado 
pela relação entre o nível de potência sonora de uma fonte e o nível de pressão 
sonora gerado por esta (PETERSON, 1980; SMITH; PETERS; OWEN, 1996; 
KANG, 2007; BISTAFA, 2011; LISOT, 2013). 

O fator de diretividade de uma fonte sonora pode ser definido da seguinte 
forma: 

 

=  
     çã

à  â  í
(   é  à  â  í ) 

 
Segundo Smith, Peters e Owen (1996), a intensidade sonora média é a 

intensidade que seria produzida a uma distância se a energia total por unidade 
de área da fonte sonora fosse distribuída igualmente em todas as direções, ou 
seja, gerando a situação de omnidirecionalidade. Se, por exemplo, as medições 
são feitas em seis pontos espalhados uniformemente sobre uma esfera que 
rodeia uma fonte, dando intensidades , , , , ,  , então a intensidade 
média,  temos a seguinte Equação 2.11 

 
=      (2.11) 

 
e o fator de diretividade em uma determinada direção, (direção 5) é dado pela 
Equação 2.12: 
 

= =      (2.12) 
 

No entanto, as medições são mais convenientes feitas em termos de 
níveis de pressão sonora em decibéis, e o equivalente do procedimento acima é 
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para os níveis médios medidos em várias direções (na mesma distância) e 
comparar o nível em qualquer direção com a média para obter o índice de 
diretividade  (Eq. 2.13) (PETERSON, 1980; SMITH; PETERS; OWEN, 1996; 
KANG, 2007; BISTAFA, 2011; LISOT, 2013): 

 
= −      (2.13) 

 
Onde: 
 

   é o nível de pressão sonora na direção; 
 

  é o nível de pressão sonora médio logarítmica dos níveis medidos na mesma distância em várias 
direções em torno da fonte. 

 
 O fator de diretividade  e o índice de diretividade  são relacionados 
conforme a Equação 2.14. 
 

= 10 log( )    (2.14) 
 

 O índice de diretividade, em decibéis, pode ser positivo (na direção onde 
a maior potência média é irradiada) ou negativo na direção onde a menor 
potência média e irradiada (BISFATA, 2011). 

Quando as fontes sonoras apresentam formas não esféricas ou quando a 
amplitude e fase das vibrações da superfície não são uniformes, elas perdem a 
omnidirecionalidade, tendo como resultado o som mais irradiado em 
determinadas direções em detrimento de outras. Estas são fontes direcionais, 
pois geram pressões sonoras diferentes para as diferentes direções, como pode-
se observar na Figura 2.7. (BISFATA, 2011). 
 A direcionalidade das fontes pode ser observada na Figura 2.8, que 
compara uma fonte pontual com as fontes colocadas em situações de planos 
diferentes. 
 

 Fonte no ar: propaga de forma uniforme em todas as direções, neste caso 
Q = 1; 
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 Fonte pontual no chão: as ondas de propagação são semi-esféricas, 

neste caso Q = 2; 
 Fonte posicionada na aresta (interseção de duas superfícies rígidas 

infinitas), neste caso Q = 4; 
 Fonte no vértice (interseção de três superfícies rígidas), tem-se Q = 8. 

 
Normalmente os índices de diretividade são apresentados em diagramas 

polares, conforme pode-se observar na Figura 2.9, que demonstra os índices de 
diretividade de um alto-falante no plano horizontal em função de θ, nas bandas 
de oitava de 125 Hz a 16 kHz (BISTAFA, 2011) 

 
Figura 2.7 – Contornos de mesmo nível de pressão sonora ao redor de um grande 

transformador de energia elétrica 
Fonte: BISTAFA (2011) 

 

 
Figura 2.8 – Ângulo sólidos para livre propagação a partir da fonte sonora 

Fonte: BISTAFA (2011) 

Q =2 Q =1 

Q =4 Q =8 
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Figura 2.9 – Diagramas polares de índices de diretividade de um alto-falante no plano 

horizontal em função da direção θ, nas bandas de oitava de 125 Hz a 16 kHz 
Fonte: BISTAFA (2011) 

 
2.3.7 Absorção Sonora 
 

Segundo Bisfata (2011), a absorção sonora se dá essencialmente pela 
dissipação da energia sonora por atrito, ou seja, materiais que permitem o 
movimento do ar em seu interior desde que aplicados a uma superfície sólida, 
onde a onda refletida se combina com a onda incidente. 

O valor do coeficiente de absorção está diretamente relacionado com as 
propriedades físicas do recinto que é constituído de materiais diversos e varia 
com a frequência. Pode assumir valores entre 0 (para material totalmente 
refletivo) e 1 (para material com absorção sonora total). 

Portanto, na Equação 2.15 a absorção sonora de um determinado 
material ou superfície é obtida ao se multiplicar o coeficiente de absorção (α) 
pela área S de sua superfície. A soma de todas as distintas absorções define a 
absorção total (Atot). 

 
=  + + ⋯ +      (2.15) 

 
Onde: 
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 é a absorção total; 
   é o coeficiente de absorção da superfície 1, 

multiplicado pela área da superfície1, ; 
   é o coeficiente de absorção da superfície  n 

(correspondente a quantos coeficientes existirem) 
multiplicado por   áreas da superfície n 
(correspondente a quantas superfícies existirem) 

 

 A partir de A é possível calcular, utilizando a Equação 2.16, o coeficiente 
médio de absorção , dividindo a absorção total  pela superfície total do 
recinto . 
 

=      (2.16) 
Onde: 
 

 é o coeficiente médio de absorção; 
 é a absorção total; 
 é a área da Superfície total 

 
A Tabela 2.1 fornece coeficientes de absorção sonora de materiais e de 

revestimentos de superfícies normalmente empregados em construções, cada 
um deles com diferentes coeficientes de absorção sonora, em frequência central 
de banda de oitava de 500 (Hz) como parâmetro para fins de cálculo de absorção 
sonora (BISFAFA, 2001). 

 
TABELA 2.1: Coeficientes de absorção sonora de materiais e de revestimentos de superfícies 

Fonte: BISTAFA (2011) 
(continua) 

MATERIAL 
FREQUENCIA 

CENTRAL DA BANDA 
DE OITAVA 500 (Hz) 

Alvenaria de tijolos aparentes não pintados 0,03 
Alvenaria de tijolos aparentes pintados 0,02 
Reboco liso sobre alvenaria de tijolos ou blocos 0,04 
Alvenaria de blocos aparentes pintados 0,06 
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TABELA 2.1: Coeficientes de absorção sonora de materiais e de revestimentos de superfícies 
Fonte: BISTAFA (2011) 

(continuação) 

MATERIAL 
FREQUENCIA 

CENTRAL DA BANDA 
DE OITAVA 500 (Hz) 

Reboco ou gesso rústico sobre quaisquer alvenarias 0,04 
Reboco ou gesso desempenado sobre quaisquer alvenarias 0,03 
Concreto ou cimento liso desempenado 0,01 
Concreto aparente, tratado e polido 0,01 
Azulejos ou pastilhas 0,03 
Mármore, cerâmica ou granito polido 0,01 
Painel de cortiça sobre qualquer alvenaria 0,05 
Assoalho em tábua corrida, com espaço livre até o contrapiso 0,20 
Tacos de madeira colados sobre contrapiso 0,07 
Carpete tipo forração simples, colado sobre contrapiso 0,10 
Carpete tipo forração alto-tráfego 0,15 
Carpete de náilon de 6 mm sobre manta de feltro 0,10 
Carpete de náilon de 10 mm sobre mante de feltro 0,30 
Carpete tipo forração simples, colado sobre contrapiso 0,10 
Paviflex ou plurigoma, colado sobre contrapiso desempenado 0,03 
Cortina de tecido leve, esticada, em contacto com a parede 0,11 
Cortina de tecido médio, drapeada, em 50% de área 0,49 
Cortina de tecido pesado, drapeada, em 50% de área 0,55 
Superfície de água (piscinas, espelhos d’água etc.) 0,01 
Vidro fixo, temperado ou laminado, com grande superfície 0,04 
Vidro comum montado em caixilho 0,18 
Divisória de gesso tipo dry-wall com ou sem enchimento 0,05 
Divisória de lambris de madeira compensada 0,07 
Lambris tipo macho-fêmea, contra a parede 0,14 
Forro de gesso acartonado com ou sem enchimento 0,05 
Assoalho em tábua corrida sobre contrapiso 0,10 
Porta de madeira comum, pintada ou envernizada 0,14 
Porta acústica, com faces de madeira, pintadas ou envernizadas 0,10 

 
 
2.3.8 Campos Reverberantes 
 

Em um ambiente fechado, ouve-se o som direto e, logo em seguida, o 
som refletido. Esta sensação de som prolongado que na realidade é a impressão 
dos sons se sobrepondo é definida como reverberação (SOUZA; ALMEIDA; 
BRAGANÇA, 2006). 

Os autores, ainda afirmam que este fenômeno é causado quando, após o 
fim da emissão sonora, as reflexões são ouvidas como um prolongamento do 
som produzido por um intervalo de tempo determinado, sendo que a atenuação 
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do nível sonoro varia de acordo com o ambiente, seu volume e composição dos 
materiais de revestimento. 

Na Figura 2.10 é possível observar que o tempo de reverberação que é o 
tempo em que o som se apresenta audível em um determinado ambiente, varia 
também com o volume do som. Verifica-se que com o aumento do volume do 
ambiente o tempo de reverberação aumenta.  

 

 
Figura 2.10 – Tempo de reverberação ótimo em função do volume e do uso 

Fonte: BERANEK (1993) 
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O primeiro a desenvolver um método afim de prever o tempo de 

reverberação em projetos de um dado espaço foi Sabine em 1992 pela Equação 
2.17.  
 

=  ( ,  . )
∑        (2.17)2 

Onde: 
 

 é o tempo de reverberação (s); 
 é o volume da sala (m3); 
 é o coeficiente de absorção dos materiais de revestimento; 
 é a área superficial interna do recinto (m2) 

 
A Equação 2.17 não é coerente para todos os tipos de espaços na medida 

em que é possível observar que se o coeficiente de absorção sonora de todas 
as superfícies for 1, corresponde a um material perfeitamente absorvente, o 
tempo de reverberação será invariavelmente diferente de zero. Isto representa 
uma falha da equação e, por essa razão, a fórmula de Sabine deve ser utilizada 
para ambientes reverberantes (α ≤ 0,20) (SABINE, 1992). 

Posteriormente Norris e Eyring desenvolveram uma equação de previsão 
que apresenta resultados bastante próximos da realidade quando os coeficientes 
de absorção sonora de todas as superfícies são semelhantes. A Equação 2.18 
é a desenvolvida por Norris-Eyring (NORRIS, 1929; EYRING, 1930) 
                                                           
2 Conforme KUTTRUFF (2007): 

  Se os valores da temperatura e da velocidade do som forem igual aos seguintes, tem-se diferentes valores para a constante:  Temperatura = 22°C Temperatura = 14°C Temperatura = 20°C Velocidade do som = 344,75 m/s Velocidade do som = 339,9 m/s Velocidade do som = 343,54 m/s Constante = 0,1603 Constante = 0,1626 Constante = 0,1609  

Inserindo a velocidade do som no ar 

Aqui todos as metidas estão em metros. 
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=  ( ,  . )
 ∙ (   é  )     (2.18) 

Onde: 
 
TR  é o tempo de reverberação (s); 
V  é o volume da sala (m3); 
αmédio  é o coeficiente de absorção dos materiais; 
Stotal  é a área total da superfície 
 
Existem ainda outras equações para a definição teórica do tempo de 

reverberação, sendo as duas apresentadas as mais usadas. Falta, no entanto, 
referir que as Equações 2.17 e 2.18 não contemplam a absorção sonora do ar, 
ainda que esta seja desprezível para frequências inferiores a 1 kHz. As equações 
acima podem contemplar também absorções localizadas, ou seja, elementos 
discretos cuja presença adiciona ao espaço uma determinada absorção, por 
exemplo, pessoas, mesas e cadeiras, se estas forem descritas na forma de área 
e absorção específica (BISFATA, 2011) 

 
2.3.9 Exposição Ocupacional ao Ruído 

 
De acordo com a NR-15 de 2008, (BRASIL, 2008), entende-se por ruído 

contínuo ou intermitente, para os fins de aplicação de limites de tolerância, o 
ruído que não seja ruído de impacto. 

Entende-se como ruído de impacto aquele que apresenta picos de energia 
acústica de duração inferior a 1 (um) segundo, a intervalos superiores a 1 (um) 
segundo, como exemplo as atividades do martelar ou rebitar (COSTA, 1994). 

Ainda segundo Costa (1994), tendo em vista, a intermitência de exposição 
dos operadores a diferentes níveis sonoros, a dose equivalente do ruído que é 
uma média ponderada que considera o tempo que o indivíduo fica exposta a 
diferentes níveis de ruído, pode ser obtida por meio dos resultados dos níveis de 
ruído equivalente – Leq. 
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O Leq, nível de ruído equivalente, representa o valor constante do nível 

de ruído que possui a mesma energia que um ruído variável, referenciado à um 
intervalo de termpo T. 

Segundo Durante (2008), o nível equivalente é uma variante da dose de 
ruído. A dose de oito horas de exposição, que é ou deveria ser a jornada diária 
máxima de trabalho de referência, assim com tempo máximo de trabalho 
considerado para definição dos limites de tolerância. A diferença entre dose de 
ruído e nível equivalente é que a dose é expressa em porcentagem de exposição 
diária permitida e o Leq é expresso em decibels. 

Silva (1994) ressalva que este parâmetro utilizado para caracterização da 
exposição ocupacional ao ruído, é expresso em porcentagem de energia sonora, 
tendo por referência o valor máximo da energia sonora diária admitida, definida 
com base em parâmetros preestabelecidos, conforme a Tabela 2.2.  

 
 

TABELA 2.2: Limites de tolerância para ruído contínuo ou intermitente 
Fonte: BRASIL, NR-15, Anexo Nº 1 (2008) 

NÍVEL DE RUÍDO dB(A) MÁXIMA EXPOSIÇÃO DIÁRIA 
PERMISSÍVEL (horas) 

85 8 horas 
86 7 horas 
87 6 horas 
88 5 horas 
89 4 horas e 30 minutos 
90 4 horas 
91 3 horas e 30 minutos 
92 3 horas 
93 2 horas e 40 minutos 
94 2 horas e 15 minutos 
95 2 horas 
96 1 hora e 45 minutos 
98 1 hora de 15 minutos 

100 1 hora 
102 45 minutos 
104 35 minutos 
105 30 minutos 
106 25 minutos 
108 20 minutos 
110 15 minutos 

 
Ainda de acordo com o critério estabelecido na NR-15, a dose pode ser 

expressa em função do nível equivalente de ruído conforme a Equação 2.19. 
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=  2[( ) ]    (2.19) 

   
Onde: 
 

 é a dose (1,0 ou 100%) quando Leq 85dB(A); 
 é o tempo de exposição; 
 é o incremento ou taxa de troca 

 
Observa-se que para cada incremento (q) de 5dB(A), a dose (D) e o risco 

de dano auditivo dobram, enquanto o tempo de exposição máximo permitido é 
reduzido pela metade. Deverão ser objeto de controle sistemático as situações 
que apresentam exposição ocupacional acima dos níveis de ação para o ruído, 
ou seja, quando a dose é maior que 0,5 (superior a 50%), conforme critério 
estabelecido na NR-15. 

De acordo com Gerges (2000), a dose é o parâmetro utilizado para 
caracterização da exposição ocupacional ao ruído, expresso em porcentagem 
de energia sonora pela seguinte Equação 2.20 

 
= + + + + ⋯ +     (2.20) 

 
Onde: 
 

 é a dose (1,0 ou 100%); 
 é o tempo real de exposição a um específico nível de 

pressão sonora; 
 é o tempo total permitido para o mesmo 
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2.4 Controle do ruído 
 
 Em recintos fechados o condicionamento acústico não é uma tarefa 
simples, devido a geometrias irregulares e diferentes características de 
absorção, reflexão e de transmissão das superfícies envolventes. 
 O estudo das condições acústicas no interior de um ambiente fechado tem 
como principal objetivo proporcionar um ambiente sonoro adequado e ajustado 
à utilização do espaço, que é denominado condicionamento acústico. Para o 
condicionamento acústico dos ambientes pode ser necessária a aplicação de 
materiais ou elementos com diferentes absorções, especialmente junto dos 
locais onde a produção ou transmissão de ruídos seja maior (MATEUS, 2008) 

Ainda segundo o autor a obtenção de um ambiente sonoro com qualidade 
depende essencialmente de fatores como a adequação, ajustamento e 
distribuição sonora no interior do recinto. 

Com relação à absorção, é habitual distinguirem-se três categorias de 
materiais e painéis absorvedores (Figura 2.11): (a) materiais porosos ou fibrosos, 
eficazes em altas frequências; (b) ressoadores, eficazes em frequências médias 
e (c) as membranas, que apresentam geralmente uma maior absorção sonora 
para baixas frequências (BISTAFA, 2011). 

Com relação à barreias acústicas, as barreias devem ser colocadas para 
separar a fonte sonora do meio que a rodeia, evitando que o som se propague 
diretamente até o receptor. Estas barreiras quando tratadas apropriadamente 
com material absorvente podem atenuar os níveis do campo de reverberação do 
ruído, aumentando ainda mais a absorção total do ruído no local onde estão 
instaladas (BIES, 1996). 

Ainda segundo o autor, após ter sido esgotadas sem sucesso as ações 
para o controle do ruído, deve-se avançar para uma etapa adicional buscando 
limitar a exposição coletiva dos trabalhadores no local onde o nível de ruído é 
elevado. As medidas de controle coletivas são mais amplas do que as medidas 
precedentes para controlar o ruído na fonte. Estas envolvem o local de trabalho, 
medidos de organização para reduzir o número de trabalhadores expostos, o 
tempo de exposição dos trabalhadores e a avaliação dos meios pela qual a 
exposição ocorre. 
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Figura 2.11 – Painel, membrana e ressoador acústico 

Fonte: BISTAFA (2011) 
 
As possíveis soluções devem considerar o tipo de fonte, as características 

dos materiais de revestimento das envoltórias, as barreiras e os equipamentos 
internos que possam atuar como obstáculos à propagação sonora. Desse modo, 
pode-se permitir a busca de soluções técnicas e economicamente viáveis para 
o condicionamento acústico das indústrias. 

Todo controle de ruído envolve uma fonte sonora, a trajetória de percurso 
e o receptor, permitindo formas de controle do ruído na fonte, no meio de 
propagação e no receptor (RAMIS et al., 2003). 
 
 
2.4.1 Controle na fonte 
 
 O controle na fonte é o método mais recomendado desde que haja 
viabilidade técnica e seja economicamente possível. Deve-se salientar, no 

A 

B 

C 
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entanto, que existem inúmeras alternativas para esse tipo de controle (SALIBA, 
2004): 

 Substituir o equipamento por outro mais silencioso; 
 Balancear e equilibrar partes móveis; 
 Lubrificar eficazmente rolamentos, mancais, etc; 
 Aplicar material de modo que atenue as vibrações dentre outros. 

 
Bistafa (2011) também destaca que os problemas mais comuns no 

controle do ruído na fonte em ambiente industrial, estão nos maquinários e suas 
engrenagens internas, que sofrem com o impacto e atrito de transmissão e 
contato (Figura 2.12). 

 
Figura 2.12 – Exemplo de engrenagens internas 

Fonte: BISTAFA (2011) 
 
2.4.2. Controle no meio ou trajetória 
 
 Não sendo possível o controle na fonte, o segundo passo é a verificação 
de possíveis medidas aplicáveis no meio ou trajetória (MATEUS, 2008): 
 

1. Através da absorção: a energia sonora é absorvida quando o som 
encontra uma superfície fibrosa ou porosa. Exemplos desses 
materiais são a lã de vidro, lã de rocha e a cortiça; 
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2. Através do isolamento: evita-se a transmissão da energia sonora 

de um ambiente para o outro, para essa finalidade, pode-se utilizar 
materiais que possuam alta densidade (efeito massa) ou a 
composição de materiais de diferentes densidades (efeito massa-
mola-massa). 

 
2.4.3. Controle no receptor  
  

Ainda assim, quando todas as medidas de controles de ruído falham, 
deve-se considerar a proteção individual. Esta proteção individual deve ser 
considerada como última medida e não como única ou primeira a ser pensada e 
planejada (BISFAFA, 2011; GERGES, 2000). 

Segundo Gerges (2000), um dos fatores mais importantes que amplificam 
a necessidade do controle do ruído é perda auditiva induzida por ele. Uma 
doença de caráter irreversível e de evolução progressiva, passível totalmente de 
prevenção. 

A proteção auditiva individual no ambiente de trabalho (protetores 
auriculares) (Figura 2.13) já era sugerida em relatos de operários que 
trabalhavam em ambiente ruidoso sujeitos à hipoacusia e à surdez ocupacional, 
conforme Mocellin (1951).  

 
Figura 2.13 – Protetores auriculares (da esquerda para direita): externo tipo concha, interno 

tampão moldável e interno tampão moldado 
Fonte: BISTAFA (2011) 

 
Lim e Dunn (1979) já relatavam os possíveis mecanismos de lesões do 

órgão de Corti, mas só por meio de relatos feitos por Seligman e Ibanez (1993), 
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constatou-se que a exposição crônica e prolongada ao ruído produz deterioração 
auditiva lenta, progressiva e irreversível. 

Ainda com base nos relatos citados, foi observado que o excesso do ruído 
tem o poder de lesar consideravelmente as vias auditivas, desde a membrana 
timpânica até regiões do sistema nervoso central, observados em pacientes que 
se queixavam de fadiga, queda do rendimento laboral, alterações 
neurovegetativas, estresse, dentre outras inúmeras enfermidades orgânicas. 

Segundo Costa (1994), existem aspectos extra-auditivos dependendo da 
intensidade e duração da exposição, como alterações físicas e psíquicas, sendo 
considerados como fator da ocorrência de acidentes de trabalho segundo Leite 
e Souto (1996). 

Lusk (1997) relata a necessidade de utilização de protetores auditivos 
para a redução do ruído e programas de conservação auditiva nas indústrias em 
que os trabalhadores estão expostos a ruído excedendo 85 dB. 

Estes programas de conservação, as medições acústicas envolvendo 
pressão sonora e tempo para determinação dos níveis de exposição ao ruído 
são importantes informações a serem coletadas, conforme Nepomuceno (1997). 
Estes são fundamentais para a seleção dos protetores auditivos individuais, 
assim como para o controle e análise das audiometrias ocupacionais. 

 Os equipamentos de proteção individual têm como objetivo a garantia da 
saúde e da segurança do trabalhador em seu ambiente de trabalho. Sua correta 
utilização e conservação depende de orientações fornecidas por qualquer 
empresa que expõem os seus trabalhadores aos ruídos ocupacionais (GERGES, 
2000). 

Os protetores, nem sempre atingem a máxima atenuação que eles 
oferecem. Alguns fatores alteram os resultados esperados sejam eles de origem 
física ou ergonômica, dependendo ainda, da aceitação e motivação do 
trabalhador para usá-lo (RIFFEL, 2001). 

Os tipos de protetores auditivos convencionais classificam-se em tipo 
tampão e tipo concha, Figura 2.13. Ambos são classificados em vantagens e 
desvantagens de uso conforme a Quadro 2.2.  
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QUADRO 2.2: Vantagens e desvantagens dos protetores auriculares tipo tampão e tipo concha 
Fonte: BISTAFA (2011) 

 
Tipo tampão Tipo concha 

Vantagens 
Pequenos e fáceis de transportar. 
Conveniente para ser usado com outros EPIs 
(conchas). 
Mais confortável para uso prolongado em áreas 
quentes e úmidas. 
Conveniente para ser usado em áreas confinadas  

Vantagens 
Menor variabilidade de atenuação entre usuários 
Projetados de tal forma que um único tamanho se 
ajusta na maioria das cabeças. 
Podem ser visualizados a grandes distâncias, 
facilitando o monitoramento do uso. 
Difícil de perder, fácil de achar. 
Pode ser utilizado mesmo com pequenas 
infecções na orelha  

Desvantagens 
Requer mais tempo para ser ajustado à orelha. 
Mais difícil de inserir e remover. 
Requer maior higiene. 
Pode irritar o conduto auditivo externo. 
Fácil de perder. 
Mais difícil de visualizar e monitorar o uso. 

Desvantagens 
Menos portátil e mais pesado. 
Mais difícil de ser usado com outros EPIs. 
Mais desconfortável em áreas quentes e úmidas. 
Inconveniente de usar em áreas confinadas. 
Pode interferir com o uso de óculos, inclusive os de 
segurança, interrompendo a vedação entre a 
concha e a cabeça, com redução de atenuação. 
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3 Desenvolvimento de Software 
 
 O processo de desenvolvimento de software pode ser visto, como um 
serviço intensivo em conhecimento (FREIRE, 2006; MILLES, 2007) e, como tal, 
apresenta-se como um grande desafio para ser gerenciado. 
 Para construir um produto de software, são utilizados um conjunto de 
atividades, padrões, métodos, ferramentas e práticas. Segundo Humphrey 
(1990), “um processo de software é um conjunto de tarefas de engenharia de 
software necessárias para transformar os requisitos dos usuários em software”. 
 Na definição de um processo de software devem ser consideradas as 
seguintes informações (FALBO, 1998): 
 

a) Quem será o usuário; 
b) Qual a finalidade e nível de complexidade; 
c) As atividades que serão realizadas; 
d) Os recursos necessários; 
e) Os artefatos requeridos e produzidos; 
f) Os procedimentos adotados; e, 
g) Modelo do ciclo de vida utilizado. 

 
3.1 Modelagem do problema 
 

Segundo Stair (1998), um modelo é uma abstração ou uma aproximação 
que é usada para simular a realidade, tudo isto, porque o mundo real é complexo 
e dinâmico, por causa disto, usa-se modelos em lugar de sistemas reais. 

Ao desenvolver qualquer modelo é importante que ele seja o mais preciso 
possível. Ainda segundo (STAIR, 1998), “um modelo impreciso geralmente 
levará a uma solução imprecisa do problema”. A maioria dos modelos contém 
muitas suposições e é importante que estas sejam tão realistas quanto possível. 

Portanto, durante a modelagem (Figura 3.1), o feedback do usuário ou 
operador é fundamental para o sucesso da operação de um sistema. 
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Feedback 

 
  

Figura 3.1 – Modelagem de dados através do feedback do usuário 
Fonte: Adaptado de SEBESTA (2000) 

 

3.2 Linguagens de programação 
 

 As linguagens de programação são conjuntos de padrões (regras 
gramaticais) e comandos que se pode utilizar para escrever programas de 
computador, a fim de instruir o computador a realizar determinadas tarefas 
específicas. Cada linguagem possui regras e palavras-chave específicas para 
organizar as instruções dos programas (HENNESSY; PATTERSON, 2000). 

Como os computadores têm evoluído com o tempo, a sua evolução, em 
grande parte, foi guiada pelo desejo de aplicar eficientemente o poder do 
processamento da informação à mais ampla variedade possível de atividades de 
solução de problemas. 

São várias as plataformas e linguagens para escolha. Pascal, C#, Java, 
Basic, VB, C, C++, Delphi, Ruby e muitas outras. Cada uma delas tem seus prós 
e contras, porém, a verdade é que não existe uma tecnologia perfeita para todos 
os tipos de problemas, mas sim a potencialidade de aplicação de cada software 
para uma atividade (HENNESSY; PATTERSON, 2000). 

 Um dos critérios mais importantes para julgar uma linguagem de 
programação é a facilidade com que os programas podem ser lidos e entendidos. 

 Antes de 1970, o desenvolvimento de software era muito imaginado em 
termos de escrita de código. Na década de 1970, entretanto, o conceito de ciclo 
de vida do software (BOOCH, 1987) foi desenvolvido. 

Segundo Booch (1987), o ciclo de vida de um software descreve as fases 
pelas quais o software passa desde a sua concepção até ficar sem uso algum. 
Cada fase inclui um conjunto de atividades ou disciplinas que devem ser 
realizadas pelas partes envolvidas. 

Entrada Processamento Saída 
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 Enfim, não é possível resumir todas as linguagens em uma só aplicação 
e também não é viável poder dominar todas as linguagens, então, o 
procedimento usual é estudar o caso e decidir pela linguagem que seja mais 
produtiva para a finalidade e para o ciclo de vida do software. 
 
3.3 Delphi XE6 
  

O Delphi é uma solução de desenvolvimento de softwares avançada, 
usada por milhões de desenvolvedores em todo o mundo e suportada por uma 
ativa comunidade de desenvolvedores de software (Figura 3.2), parceiros de 
tecnologia e fornecedores de componentes (EMBARCADERO, 2014). 

Esta linguagem foi escolhida dentre as demais existentes no mercado, 
devido ao alto conhecimento adquirido pelo autor em 13 (treze) anos de 
experiência e formação na área, além das facilidades em exportar o código de 
programação para outras plataformas. 
 

 
Figura 3.2 – Sobre a solução Delphi 

Fonte: EMBARCADERO (2014) 
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3.4 Prototipação 
 
 O objetivo da prototipação é fornecer aos usuários finais um sistema 
funcional a fim de validar ou derivar os requisitos para o seu funcionamento até 
atingir o objetivo final, ou seja, até que o mesmo atinja o sistema. Chama-se esta 
etapa de treinamentos do usuário e teste de sistema (BUDDE; ZULLIGHOVEN, 
1990). 
 Seu principal objetivo é auxiliar a especificação e validação de requisitos 
relevantes ou problemas de implementação, permitindo elaborar e testar 
interfaces com os usuários de maneira visual e interativa. 
  

Existem vários tipos de prototipação, porém, as metodologias de 
prototipagem são classificadas segundo Paula (2001) em evolutiva ou 
evolucionária e descartável: 
 

1. Prototipação evolucionária: o protótipo inicial é produzido e refinado 
através de vários estágios até atingir o sistema final. 
 

 2. Prototipação descartável: a implementação prática do sistema é 
produzida para ajudar a levantar os problemas com os requisitos e 
depois descartado. O sistema é então desenvolvido usando algum 
outro processo de desenvolvimento. 

 
 
3.5 Simulação computacional e Softwares Correlatos 
 
 A simulação computacional é uma imitação de uma situação real ou 
hipotética através de um modelo podendo ser implementada através de 
programação matemática ou através de softwares como por exemplo, o NoiseAt 
Work® e o Cadnar®  

A simulação computacional utiliza os conceitos matemáticos da acústica 
aplicados em um modelo virtual. O resultado da simulação é utilizado para 
otimizar a captação dos dados. Vorländer (2008), aponta que os modelos virtuais 
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possuem condições de contorno que devem ser consideradas, como, por 
exemplo, a geometria da área analisada e a característica da fonte sonora. 

Ainda acrescenta que a simulação é o ato de imitar um procedimento real 
em menor tempo e com menor custo, permitindo um melhor estudo do que vai 
acontecer e de como consertar erros que gerariam grandes gastos 
(VORLÄNDER, 2008). 
 Diversos programas computacionais vêm sendo desenvolvidos nos 
últimos anos em ambientes de computador pessoal, para análise de dados de 
levantamentos complexos (UCHOA; FERREIRA, 2004). 
   
3.5.1 Software NoiseAtWork – versão licenciada 
 
 Ferramenta que permite previsão a partir de dados reais de nível de 
pressão sonora e controle coletivo da exposição a nível de pressão sonora 
elevado em ambiente de trabalho. 
 Caracterizado como uma ferramenta de visualização e comunicação do 
ruído ocupacional, permitindo o mapeamento de ambientes internos e externos 
(Figura 3.3).   

   
Figura 3.3 – Tela Sobre - Identificação do software  

Fonte: Adaptado de Software NoiseAtWork 
 Em uma visão geral a interface gráfica apresentada ao usuário pode ser 
vista na Figura 3.4.  
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Figura 3.4 – Tela de Apresentação ao Usuário 
Fonte: Adaptado de Software NoiseAtWork® 

1. Botões e Menus 
Gerenciamento e manipulação do projeto (novo, abrir, salvar, imprimir e 
opção de ajuda); 
2. Barra de Projetos 
Local indicado para a inserção de dados necessários para os cálculos de 
base, contornos, informações e demais medições que serão gerados para as 
exibições dos contornos e limitações; 
3. Barra de Progresso 
Demonstração em tempo real da posição do ponteiro, posição na área 
desejada e do progresso do recálculo quando em execução; 
4. Barra de Zoom 
Botões utilizados para dimensionar a tela a fim de buscar uma melhor posição 
de ajuste e visualização, aumentando e diminuindo suas proporções; 
5. Apoio ou Snap 
Caso o projeto tenha sido importado de um arquivo CAD ele demonstrará as 
linhas de forma background ou ortogonal. 

1 

3 5 

4 

2 
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Inseridas duas fontes pontuais que simularão duas possíveis máquinas 

industriais, com valores correspondentes a 100 dB na primeira fonte pontual e 
102 dB na segunda fonte pontual, os passos serão demonstrados na Figura 3.4. 
 
Botão Projeto 
 

 
Figura 3.5 – Opções do Botão Projeto 

Fonte: Adaptado de Software NoiseAtWork® 

 
 

Na Figura 3.5 é demonstrado a inserção dos dados iniciais do projeto, 
como data de criação, quando modificado em sua edição, sua data de 
modificação e campos em uma tabela de duas colunas que podem ser editadas 
conforme deseja o usuário. Os quatro primeiros campos trazem preenchimento 
padrão como sugestão (Location, Measurement date, Project no. e Responsible). 
Para adicionar e remover campos pode usar os botões deletar e adicionar. 

No campo chamado Memo que permite a descrição livre de qualquer 
observação pertinente que deseja comentar sobre o projeto ou informação que 
deseja que seja salva junto ao projeto. 
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Botão Desenho 

 
Figura 3.6 – Opções do Botão Desenho 

Fonte: Adaptado de Software NoiseAtWork® 
 

Por meio deste botão representado na Figura 3.6 é possível importar um 
arquivo nos formatos suportados (*.DXF; *.DWG; *.BMP; *.JPG; *.WMF). 

Muitas vezes quando ele não detecta as camadas distintas no projeto e 
representa a forma como camada única no projeto. 
 
Botão Local de Trabalho 

 

 
Figura 3.7 – Opções do Botão Local de Trabalho 

Fonte: Adaptado de Software NoiseAtWork® 

Reverberação 

Altura 
Absorção 
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Conforme demonstrado na Figura 3.7 o local permite a inserção das 

primeiras informações gráficas do trabalho, inserindo área a área conforme 
desejado com as informações fundamentais para o cálculo de nível de 
intensidade sonora. 
 

.Botão Medições  

 
Figura 3.8 – Opções do Botão Medições 

Fonte: Adaptado de Software NoiseAtWork® 
 

Por meio deste botão demonstrado na Figura 3.8 é possível inserir os 
valores das medições, sem estas medições não apresenta conclusão alguma, 
ou seja, o software não faz a comparação com o ruído produzido a nível de 
projeto, obrigando a inserção de medição que possam não existir. Nesta 
demonstração foram inseridas medições sobre os equipamentos. 
 

Botão Previsão de NPS (Ruído)  
 

Figura 3.9 – Opções do Botão Previsão de NPS 
Fonte: Adaptado de Software NoiseAtWork® 
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Os últimos passos a inserir para começar a obter as primeiras visões 

gráficas no software são fontes de diretividade, apresentadas pela coluna Q da 
Figura 3.9 assim como a coluna potência sonora Lw3. 
 
Botão Cores 

 
Figura 3.10 – Opções do Botão Cores 

Fonte: Adaptado de Software NoiseAtWork® 
 

Em fase de resultado final, a Figura 3.10 demonstra como pode-se definir 
a escala de cores que se deseja que seja apresentada visualmente como 
resultado, de acordo com os parâmetros inseridos nos itens anteriores. 
 
 
 
 
 

                                                           
3 “Lw” é o nível de potência sonora [dB] também designado NWS. 
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Resultados da demonstração NoiseAtWork  

 
O resultado demonstra por meio de mapa de cores os níveis de 

intensidade sonora das duas fontes de ruído inseridas no espaço definido como 
exemplo (Figura 3.11) e suas faixas de exposição. As cores são definidas de 
acordo com o parâmetro definido no botão cores Figura 3.10). 

 

 

Figura 3.11 – Resultado da inserção de dois pontos de ruído distintos 
Fonte: Adaptado de Software NoiseAtWork® 

 

 
3.5.2 Software CadnaR – versão demonstração 
 

 Ferramenta que lida com o planejamento acústico e da atenuação do 
ruído nos locais de trabalho. Recomendado para consultores em acústica e 
engenheiros de som, segurança, designers de construção e arquitetos, bem 
como para todos os outros profissionais que lidam com o ruído de recintos 
(Figura 3.12). 
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Figura 3.12 – Tela Sobre - Identificação do software 

Fonte: Adaptado de Software CadnaR® 
 

 Em uma visão geral pode definir a interface gráfica do usuário da seguinte 
maneira (Figura 3.13): 
 

 
Figura 3.13 – Tela de Apresentação ao Usuário 

Fonte: Adaptado de Software CadnaR® 
 

1 
2 

4 3 

5 
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1. Tela de trabalho 
Área de trabalho do aplicativo, local indicado para o desenho e a 
determinação do ambiente para o cálculo. 
2. Barra de ferramentas 
Caixa de ferramentas que pode ser movimentada ao longo da tela, através 
da representação de símbolos, ativam determinadas ações e funções através 
do mouse; 
3. Barra de atalhos e símbolos 
Ao clicar em um símbolo da barra de símbolos a função correspondente é 
imediatamente acionado. Símbolos representam em geral “teclas de atalhos” 
para comandos de menus; 
4. Barra de menus 
Gerenciamento e manipulação de toda área de trabalho do aplicativo, além 
de ter acesso a todos os recursos necessários e disponíveis que não se 
enquadram em atalhos e símbolos; 
5. Barra de status 
Coordenadas xy são exibidas (depois de um cálculo) da área de trabalho 
correspondente. 

  
Inseridas duas fontes pontuais que simularão duas possíveis máquinas 

industriais como o modelo utilizado com o software NoiseAtWork®, com valores 
correspondentes a 100 dB na primeira fonte pontual e 102 dB na segunda fonte 
pontual, os passos serão demonstrados na Figura 3.14. 
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Figura 3.14 – Tela de Trabalho 

Fonte: Adaptado de Software CadnaR® 
 
Inserção de dados em fontes pontuais 

 
Figura 3.15 – Tela de Seleção de Comandos 

Fonte: Adaptado de Software CadnaR® 

Ferramenta de Fonte Pontual 

Inserção do primeiro ponto 

Área padrão 30x30m = 900 m2 

Inserção do segundo ponto 
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Com a ferramenta de modo de edição acionada conforme demonstra a 

Figura 3.15, editam-se as informações nas fontes pontuais inseridas 
anteriormente. Este processo se dá pela seleção individual de cada fonte e 
posteriormente o duplo clique sobre ela para que seja aberta uma tela de 
propriedades do objeto conforme demostrado na Figura 3.16.  
 
Coordenadas das Fontes Pontuais 
 

 
Figura 3.16 – Tela de Entrada de Fonte Pontual 

Fonte: Adaptado de Software CadnaR® 
 

Nesta tela (Figura 3.16) devem ser preenchidas informações como 
identificação do objeto fonte, coordenadas de posição x, y e z (trazem como 
padrão as informações coletadas pela posição informada da fonte inserida na 
área de desenho e altura padrão de 1,50m) e também o nível de pressão sonora 
representado pela fonte, neste caso a primeira fonte será 100 dB e a segunda 
102 dB. 
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Botão Diretividade 
 

Neste botão apresentado na mesma figura (Figura 3.17) informam-se os 
vetores de direção da fonte sonora, e o fator de diretividade apresentada no item 
2.3.6. 
 
Configurações de limites e apresentação 
 

 
Figura 3.17 – Tela de definição de aparência dos resultados 

Fonte: Adaptado de Software CadnaR® 
 
 Assim como no software NoiseAtWork® a Figura 3.17 demonstra como 
pode-se definir a escala de cores que se deseja que seja apresentada 
visualmente como resultado, de acordo com os parâmetros inseridos nos itens 
anteriores.  
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 Após a solicitação de cálculo dos parâmetros informados a tela de 
processamento das informações pode variar o tempo de processamento com a 
quantidade de informações alimentadas. 

 
 

Resultados da demonstração CadnaR  
 
 

O resultado demonstra por meio de mapa de cores os níveis de 
intensidade sonora das duas fontes de ruído inseridas no espaço definido como 
exemplo (Figura 3.18) e suas faixas de exposição. As cores são definidas de 
acordo com o parâmetro definido no botão cores Figura 3.17). 

 

 
Figura 3.18 – Tela de apresentação dos resultados 

Fonte: Adaptado de Software CadnaR® 
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4 METODOLOGIA 

 
Metodologia não é tão somente uma técnica, é o estudo dos métodos, que 

tem como objetivo captar e analisar as características dos vários métodos 
indispensáveis, avaliar suas capacidades, potencialidades, limitações ou 
distorções e criticar os pressupostos ou as implicações de sua utilização 
(BINDER, 2000). 
 A metodologia pode ser dividida em vários métodos até chegar num 
determinado objetivo, quanto ao desenvolvimento de software desta pesquisa, 
contempla quatro fases: 
  

 FASE I: Estudo preliminar e análise de sistemas; 
 FASE II: Prototipação da estrutura mínima, telas e layouts; 
 FASE III: Desenvolvimento do Software, construção do código 

fonte e 
 FASE IV: Resultados do produto, comparação e validação.  

 
4.1 FASE I 
 
 Estudo preliminar e análise de sistemas 
 

 Entender o que deve ser construído 
Determinar uma visão geral do que será desenvolvido, por meio da 
análise comparativa dos softwares NoiseAtWork® versão licenciada e 
CadnaR® versão demonstração, similares encontrados no mercado. 
Estes softwares possuem os requisitos mínimos que espera-se atingir 
nos resultados da pesquisa, incluindo o escopo do sistema e seus 
limites. 

 Levantamento das informações e identificação das 
funcionalidades 
Decidir as dimensões e funcionalidades básicas que pretende-se 
alcançar no desenvolvimento e programação, de acordo com o tempo 
pré-definido para conclusão, desenhando o layout, posicionamento 
dos parâmetros e botões que serão apresentados ao usuário do 
software.  
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 Linguagem de programação adequada 
Avaliar qual o grau de conhecimento, custo de desenvolvimento, 
manutenção e disponibilidade de aperfeiçoamento. A linguagem de 
programação escolhida é o Delphi devido a facilidade e experiência de 
treze anos de programação na plataforma do autor, uma ferramenta 
avançada, que mantem uma ativa comunidade de desenvolvimento de 
softwares, que garante a adequação a qualquer tipo de solução. 

 
O importante desta fase é alcançar o consenso entre todos os envolvidos 

sobre os objetivos do projeto, além de estabelecer as bases da arquitetura do 
sistema a ser desenvolvido. 

 
4.2 FASE II 

 
Prototipação da estrutura mínima 

 
 Requisitos para o sistema 

Desenvolver uma versão inicial do software com o intuito de avaliar 
algumas de suas qualidades e limitações antes que o sistema venha 
realmente a ser construído. O principal uso da prototipação é ajudar os 
clientes e desenvolvedores a entender os requisitos para o sistema, 
podendo ser considerada como uma atividade de redução de riscos, 
revelando erros e omissões. 

 
4.3 FASE III 
 

Desenvolver o software 
 

 Construção do código fonte 
Elaborar e implementar um sistema computacional, isto é, transformar a 
necessidade de um utilizador ou de um mercado em um produto de 
software, ou seja, a transformação da sua especificação para o código 
fonte executável; 
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4.4 FASE IV 
 

Resultados do produto, comparação e validação. 
 
 Softwares NoiseWave® – versão alfa  

 
Ferramenta em desenvolvimento que tem como finalidade permitir ao 

usuário com pouco conhecimento técnico, poder projetar ou redesenhar o seu 
espaço de trabalho afim de obter informações sobre previsões de ruídos em um 
determinado espaço ou local (Figura 5.1). 

Tem com público alvo empresas que invistam em saúde ocupacional dos 
seus colaboradores, estudantes, pesquisadores e profissionais da área de 
conforto ambiental e engenharia urbana. 

A comparação e validação dos programas foi realizada por meio da 
avaliação da “facilidade de uso”, medida pelos recursos disponíveis e pelo 
número de passos necessários até o início da execução das análises, pelo tempo 
de execução das mesmas e da exatidão dos resultados avaliada pela 
aproximação decimal das estimativas obtidas. 
 
 Comparar os softwares do tema: 

 Software NoiseAtWork® – versão licenciada; 
 Software CadNar® – versão demonstração e 
 Software NoiseWave® – versão alfa (desenvolvida) 

 
 Validar as características, tecnologia, similaridades e facilidade de uso: 

 Versão do software; 
 Desempenho apresentado; 
 Abrangência da sua utilização; 
 Funcionalidade; 
 Confiabilidade; 
 Usabilidade e 
 Acurácia. 
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5 RESULTADO 

 
 
 

 
Figura 5.1 – Tela Sobre – Identificação do software 

Fonte: O AUTOR 
Em uma visão geral pode-se definir a interface gráfica do usuário 

conforme a Figura 5.2: 
 

 
Figura 5.2 – Tela de Apresentação ao Usuário 

Fonte: Software NoiseWave® 
 

2 
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Software desenvolvido como produto de dissertação de Humberto Antonio Bachete da Conceição 
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1. Botões e Menus 
Gerenciamento, parâmetros e manipulação das janelas do projeto (novo, 
abrir, salvar (em implementação), recortar, copiar, colar e opção de janelas) 
2. Tela de trabalho 
Área de trabalho do aplicativo, local indicado para o desenho e a 
determinação do ambiente para o cálculo. Neste ambiente existem réguas 
(áreas determinadas e assinaladas) que auxiliam na determinação do 
tamanho dos objetos a serem desenhados.  
3. Seleção de Objeto 
Definição inicial de qual objeto será trabalho no momento. Nesta primeira 
versão é possível inserir área, máquinas e pessoas para fins de análise. 
4. Status 
Após a solicitação do cálculo ou qualquer manipulação necessária que se 
refaça o processo, automaticamente será exibido o status de execução das 
leituras e cálculos das áreas em pixels. 
5. Grid de dados 
Tabela de dados e exposição dos parâmetros informados em cada objeto, 
neste momento é possível a recomposição das informações e a edição das 
sequências. 
6. Barra de posicionamento 
É possível identificar o parâmetro de conversão posicionado pelo sistema 
(pixel/metro) o posicionamento do mouse em tempo real e a posição máxima 
que ele poderá alcançar com a largura e altura total da tela. Ainda conta-se 
com a facilidade das réguas de marcação para ajudar com a parte gráfica dos 
objetos, é possível seleciona-las ou não. 
7. Barra limites de cores 
Como a parte visual é parte da demonstração final do projeto, é fundamental 
a definição de escala de cores, para que se classifique a intensidade sonora 
visualmente e desta forma identificar de maneira rápida os possíveis 
problemas com os objetivos inseridos na área alvo da análise. 
8. Botão Calcular e Excluir Item 
Após a inserção dos objetos necessários pode-se excluir algum item pelo 
botão excluir ou, para que o cálculo seja executado. 
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Através da área de trabalho do usuário, Figura 5.3, é possível observar a 

ordem de entrada de informações parametrizadas pelo usuário. 
 

 
Figura 5.3 – Área de trabalho do usuário 

Fonte: Software NoiseWave® 
 
 Os parâmetros de coeficiente dos materiais utilizados na análise do 
projeto como (paredes, piso e teto) seguem os parâmetros de absorção 
informador como referência da Tabela 2.1 desta pesquisa.  

Porém, podem ser cadastrados novos parâmetros de absorção acústica 
através do menu Parâmetros do sistema, conforme demonstrado na Figura 
5.4. 

  

Tamanho e definição de Área / Metros 

Altura e Parâmetros de Superfícies 

1º  

2º  
3º  

4º  
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Menu – Parâmetros   

Opção – Tabela de Coeficientes de Absorção de Materiais 

 
Figura 5.4 – Tela de parâmetros de absorção de materiais 

Fonte: Software NoiseWave® 
 

 Inseridas duas fontes pontuais que simularão duas possíveis máquinas 
industriais como o modelo utilizado com o software NoiseAtWork®, com valores 
correspondentes a 95 dB na primeira fonte pontual e 100 dB na segunda fonte 
pontual, os passos serão demonstrados na Figura 5.5. 
 
 

 
Figura 5.5 – Área de trabalho com fontes inseridas 

Fonte: Software NoiseWave® 

Máquina 1 Máquina 2 

Altura 
Diretividade 
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Depois destes objetos lançados e devidamente parametrizados, obtêm-se na 

Grid de dados, todos os itens em sequência para edição e conferência antes da 
realização do cálculo, conforme pode-se observar na Figura 5.6 abaixo.  

 
Figura 5.6 – Grid de parâmetros para cálculo 

Fonte: Software NoiseWave® 
Os últimos passos das inserções de parâmetros e então realizar o cálculo, 

observa-se na Figura 5.7 a etapa classificada como 1 e 2 após o desenho do 
objeto “pessoa” após seu posicionamento o ambiente de trabalho analisado.  

 
Figura 5.7 – Painel de parâmetros para cálculo 

Fonte: Software NoiseWave® 

1º  

2º  
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Após todos parâmetros inseridos, obtêm-se a grid de dados para 

realização de conferência dos indicadores inseridos para simulação, conforme 
pode-se observar na Figura 5.8 abaixo.  

 

  
Figura 5.8 – Grid de parâmetros para cálculo 

Fonte: Software NoiseWave®   
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Tecnologia XML 
 
 Para que o sistema fosse flexível e independente o suficiente a ponto de 
não precisar de um banco de dados próprio, precisava utilizar uma tecnologia 
que se adaptasse às tendências atuais e que fosse aceita na maioria dos 
computadores, o XML (Extended Markup Language – extensão de linguagem de 
marcação).  

O XML é uma representação textual de dados, de padrão internacional, 
utilizado há bastante tempo para troca eletrônica de dados e que pode ser 
utilizada por diferentes sistemas informatizados. O objetivo é garantir que 
documentos codificados de acordo com suas regras possam ser transportados 
de um ambiente de hardware e software para outro, sem perda de informação 
(MARCHAL, 2000). 
  
Elemento de Imagem 
 
 Elemento de imagem é o menor elemento num dispositivo de exibição ao 
qual é possível atribuir-se uma cor. Pixel vem da aglutinação de Picture e 
Element, ou seja, elemento de imagem, sendo Pix a abreviatura em inglês para 
Pictures. Quanto mais pixels utilizados para representar uma imagem, mais se 
aproxima de parecer com o objeto original (SOARES, 2012). 
 Um pixel não precisa representar obrigatoriamente um pequeno 
quadrado. As imagens mostram maneiras alternativas de se reconstruir uma 
imagem usando um conjunto de pixels (píxeis), pontos, linhas e filtragem, 
respectivamente. 
  
  Pontos (pixels) por unidade de distância: 

Medida de resolução de imagens comumente utilizadas por editoras e revistas 
gráficas devido a capacidade de expressar imagens com maior nível de 

detalhamento (Figura 5.9). 
dots per inch → pontos por polegadas → dpi 

Exemplo: Jornais→ 75 dpi ; Revistas→ 133 dpi ; Livros→ em torno de 2400 dpi  
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Figura 5.9 – Efeito da resolução espacial 

Fonte: SOARES (2012) 
  No software NoiseWave o pixel é convertido por metro automaticamente 
e demonstrando quando habilitado o “mostrar régua”. Podemos verificar na 
Figura 5.10 o processamento destes pixels. 

 

 
Executando Cálculo – Parâmetros do Status 

 

 
Figura 5.10 – Tela de status de execução  

Fonte: Software NoiseWave® 
Resultados da demonstração NoiseWave 
 

O resultado demonstra por meio das cores os resultados do nível de 
intensidade sonora das duas medições inseridas no espaço definido como 
exemplo e suas faixas de intensidade em decibéis. 

1 metro = 20 pixels (cálculo de NIS efetuado por pixel) 
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Exemplo 1:  
 

Dada a situação mostrada na Figura 5.11, onde está simulado um galpão 
industrial de dimensões (40x40) metros quadrados, altura das paredes de 3 
metros e duas fontes sonoras de nome Fonte1 de 88 dB e outra fonte sonora de 
nome Fonte2 de 102 dB ambas a 2 metros de altura do chão (Altura: 2 m e 
Diretividade: 2). Coeficientes de Absorção de Materiais usados a uma frequência 
de 500Hz (Alvenaria de tijolos aparentes pintados = 0,02) – parâmetros 
informados na inserção dos objetos. 
 
 
 

 
Figura 5.11 – Tela de resultados do Sotware NoiseWave® 

Fonte: O AUTOR 
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Exemplo 2:  
 

Dada a situação mostrada na Figura 5.12, onde está simulado o galpão 
industrial de dimensões (40x40) metros quadrados, altura das paredes de 3 
metros e duas fontes sonoras de nome Fonte1 de 98,5 dB e outra fonte sonora 
de nome Fonte2 de 100 dB ambas a 2 metros de altura do chão (Altura: 2 m e 
Diretividade: 2).  Coeficientes de Absorção de Materiais usados a uma frequência 
de 500Hz (Alvenaria de tijolos aparentes pintados = 0,02) – parâmetros 
informados na inserção dos objetos. 
 
 
 

 
Figura 5.12 – Tela de resultados do Software NoiseWave® 

Fonte: O AUTOR 
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Exemplo 3:  
 

Dada a situação mostrada na Figura 5.13, onde está simulado o galpão 
industrial de dimensões (40x40) metros quadrados, altura das paredes de 5 
metros e duas fontes sonoras de nome Fonte1 de 85 dB e outra fonte sonora de 
nome Fonte2 de 100 dB ambas a 1,5 metros de altura do chão (Altura: 1,5 m e 
Diretividade: 2) e uma pessoa exposta na altura de 1,5 metros, ao ruído em um 
período de 8 horas, atingindo 118% da dose. Coeficientes de Absorção de 
Materiais usados a uma frequência de 500Hz (Alvenaria de tijolos aparentes 
pintados = 0,02) – parâmetros informados na inserção dos objetos. 
 
 
 

 
Figura 5.13 – Tela de resultados do Sotware NoiseWave® 

Fonte: O AUTOR 
 
  

118% 
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Exemplo 4:  
 

Dada a situação mostrada na Figura 5.14, onde está simulado o galpão 
industrial de dimensões (40x40) metros quadrados, altura das paredes de 5 
metros e duas fontes sonoras de nome Fonte1 de 100 dB e outra fonte sonora 
de nome Fonte2 de 102 dB ambas a 1,5 metros de altura do chão (Altura: 1,5 m 
e Diretividade: 2) e uma pessoa exposta na altura de 1,5 metros, ao ruído em 
um período de 6 horas, atingindo 150% da dose Coeficientes de Absorção de 
Materiais usados a uma frequência de 500Hz (Alvenaria de tijolos aparentes 
pintados = 0,02) – parâmetros informados na inserção dos objetos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 5.14 – Tela de resultados do Software NoiseWave® 

Fonte: O AUTOR 
 
  

150% 
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Os resultados podem variar bastante de acordo com vários parâmetros 

definidos: 
 

 Tamanho da área total de cálculo; 
 

 Coeficiente de absorção utilizado e identificação adequada do 
material revestido por toda área; 
 

 Resolução Pixel x Metro (definição da qualidade da imagem) – 
proporcionalmente pode elevar consideravelmente o tempo de 
cálculo, quanto maior a quantidade de pixel, mais precisa fica o 
nível de intensidade sonora; 

 
 Altura e diretividade da fonte sonora. 
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5.1 Comparação e Validação 

 
 O método comparativo de softwares utilizado na pesquisa, teve seu 
surgimento em meados da década de 70 e, tornou-se importante devido às 
falhas dos métodos tradicionais de fixação de metas americanas sobre a 
concorrência externa (ZAIRI; LEONARD, 1995).  

Também pode ser chamado de Benchmarking que pode ser entendido 
como um “processo sistemático e contínuo de avaliação dos produtos, serviços 
e processos de trabalho das organizações” (SPENDOLINI, 1994). 
 Segundo Camp (1998), Benchmarking pode ser entendido, como o ato de 
executar um conjunto de avaliações sobre determinadas aplicações, de modo a 
obter o desempenho relativo de cada uma delas.  
 Utilizando-se de um conjunto de padrões de testes, essas avaliações 
devem permitir, a partir da análise dos resultados obtidos, que seja realizada 
alguma comparação entre as mesmas. Mazo (2003) diz que, enquanto 
benchmark pode ser definido como o padrão de referência, o termo 
benchmarking representa o processo de comparação. 
 Esta metodologia segundo Chiavenato (2000), permite encontrar 
inspirações para desenvolver novas habilidades, uma vez que o aprendizado a 
partir dos erros e dos acertos possivelmente apontados, pode poupar o 
pesquisador de incorrer aos mesmos erros. 
 Antes de estabelecer quais os fatores considerados importantes que 
serão utilizados como comparação deve-se entender alguns mitos sobre 
benchmarking. No Quadro 5.1 pode-se entender melhor o que é e o que não é 
benchmarking. 
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QUADRO 5.1: Mitos de Benchmarking 

Fonte: SPENDOLINI (1994) 

 
 
Fatores de avaliação e resultados alcançados  
 
 Os fatores identificados para avaliação por serem considerados 
importantes e que ponderam alguma decisão serão: 
 

a) Versão do software: Todo produto de software passa por um processo 
de fases em seu desenvolvimento, iniciando com a concepção do projeto 
e finalizando com a sua disponibilidade no mercado. Utiliza-se destes 
termos para designar os diferentes estágios de desenvolvimento do 
software, conforme pode-se observar no Quadro 5.2. 

Demonstração: software em versão de demonstração 
normalmente é utilizado com a finalidade de ser avaliado pelo 
possível cliente, limitado em recursos ou em prazo de utilização 
normalmente definido em 30 dias. 
Testes alfa e beta: Pressman (2002) afirma que o teste alfa é 
conduzido pelo cliente no ambiente do desenvolvedor, registrando 
erros e problemas de uso. Já na versão beta, o desenvolvedor não 
está presente e os problemas são relatados em intervalos 
regulares. 
Licenciados: são softwares autorizados, cedidos para uso, cujo 
usuário obteve por valor comercial e que se limita por número de 
usuários, micros ou locais instalados. A legislação vigente impõe 
severas punições para quem viola os direitos autorais. 
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QUADRO 5.2: Comparação de versão entre softwares analisados 

Fonte: O AUTOR 
Software Avaliação 

NoiseAtWork® Licenciado 
CadnaR® Demonstração – informa que os dados são 

falsificados na primeira tela do sistema. 
NoiseWave® Alfa 

 
b) Desempenho: em computação pode-se interpretar como a velocidade de 

resposta desejada após a execução de uma tarefa ou ação de ferramenta 
ou objeto. Avalia o comportamento de uma aplicação quando submetida 
a uma carga de trabalho, os resultados coletador no teste revelam os 
pontos onde os recursos da aplicação estão sendo desperdiçados ou 
utilizados de forma ineficientes como demonstra-se no Quadro 5.3. 

 
QUADRO 5.3: Comparação de desempenho entre softwares analisados 

Fonte: O AUTOR 
Software Avaliação 

NoiseAtWork® 

Demora um pouco em sua inicialização, 
dando a sensação de não execução da 

função carregar quando solicitado, grande 
parte devido ao efeito de transição da 

imagem inicial do software, mas depois 
apresenta ótimo rendimento, a cada novo 

objeto inserido automaticamente recalcula a 
área projetada. 

CadnaR® 

Possui uma boa performance, mas 
apresenta distorção na apresentação do 

status de processamento enquanto calcula a 
área projetada, necessita do comando para 
cálculo da área e quando acionado por mais 
de uma vez sem mudanças de parâmetros 

gera informações visuais modificadas. 

NoiseWave® 

Possui ótima performance na execução, e 
exige o comando de execução de cálculo da 

área. Porém, o cálculo é executado pela 
ordem da sequência de objetos inseridos na 

Grid de dados, a cada novo objeto ele 
redefine o cálculo para toda área do 
trabalho, tornando o processo lento. 

 
c) Abrangência: até que ponto ou domínio uma ferramenta pode ser 

utilizada, quais são os recursos que ela oferece além do propósito básico 
da aplicação, demonstrado no Quadro 5.4. 
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QUADRO 5.4: Comparação de abrangência entre softwares analisados 

Fonte: O AUTOR 
Software Avaliação 

NoiseAtWork® 

Possibilidade de criar projetos de 
planejamento e readequação de ambientes 

industriais utilizando a importação de 
projetos em CAD chegando ao nível de 

doses diárias de exposição ao trabalhador. 
Tendo como limitação a execução dos 

cálculos apenas através das leituras das 
medições efetuadas. 

CadnaR® 

Possibilidade de criar projetos de 
planejamento e readequação de ambientes 

industriais utilizando a importação de 
projetos em CAD, chegando ao gerar 

visualizações em 2 e 3 dimensões. Tem um 
nível de detalhamento maior das 

informações como exemplo a diretividade 
dividida por vetores. 

NoiseWave® 
Possibilidade de criar projetos de 

planejamento e readequação de ambientes 
industriais utilizando informações técnicas 
básicas como parâmetros. Limitado aos 

resultados visuais em tela. 
 

d) Funcionalidade: se realmente atendem a finalidade para que foram 
desenvolvidas, e que sua utilização alcancem as expectativas esperadas 
pelo usuário demonstrado no Quadro 5.5, (PADOVEZE, 2000). 

 
QUADRO 5.5: Comparação de funcionalidade entre softwares analisados 

Fonte: O AUTOR 
Software Avaliação 

NoiseAtWork® 
Atende aos requisitos esperados pelo 

usuário mas não deixa claro o tamanho 
exato da área de cálculo. 

CadnaR® 
Atende aos requisitos esperados pelo 
usuário mas oscila informação após a 

primeira análise, podendo ser uma limitação 
da versão demonstração. 

NoiseWave® 
Atende aos requisitos esperados pelo 
usuário e demonstra com exatidão as 

posições e tamanhos exatos das áreas e 
objetos calculados. 

 
e) Confiabilidade: atributo que faz com que o usuário aceite a informação e 

a utilize como base de decisões, fundamentando-se na veracidade, 
completeza e pertinência do seu conteúdo. Os dados aferidos devem 
descrever realmente o que está sendo medido, com base nos parâmetros 
informados, conforme observa-se no Quadro 5.6. 
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QUADRO 5.6: Comparação de confiabilidade entre softwares analisados 

Fonte: O AUTOR 
Software Avaliação 

NoiseAtWork® 

Por depender dos pontos de medições para 
o cálculo da exposição sonora a 

confiabilidade vai depender dos valores 
apresentados. Porém, ele não permite o 
tratamento de escalas, apenas zoons de 

visualização o que não fica claro a 
quantidade de pixel / metro utilizada para 

cálculo. 

CadnaR® 

Se tratando de um software de versão 
demonstração, não é confiável as 

informações por ele demonstradas, mas 
permite o tratamento da área e da escala 
utilizada para demonstração, mesmo que 

não definida. 

NoiseWave® 

Fica muito clara as informações de área dos 
objetos inseridos no projeto, e quando 

solicitado o cálculo, mesmo que lento, é 
possível visualizar o preenchimento das 

cores por pixel, logo fica a sugestão futura 
de apresentação dos valores por pixel 

calculado. 
 

f) Usabilidade: é a facilidade de aprendizagem, à facilidade de utilização e 
à satisfação que o utilizador obtém através do uso de um sistema, 
demonstrado no Quadro 5.7. Compostos pela eficiência de interface, 
eficácia de interface e reação do utilizador (SMITH; MAYES, 1996). 

 
QUADRO 5.7: Comparação de usabilidade entre softwares analisados 

Fonte: O AUTOR 
Software Avaliação 

NoiseAtWork® 

Ferramenta de fácil utilização, fica apenas a 
dúvida de quando falta alguma informação 

ou parâmetro para o cálculo, já que ele faz o 
cálculo automaticamente quando inserido 

todas informações e na falta dela não realiza 
execuções. 

CadnaR® 
Ferramenta complexa com detalhes de 

parâmetros não encontrado nos demais. 
Exige um grau de conhecimento avançado 

para sua utilização de usuários a nível 
básico. 

NoiseWave® 

Contém uma única tela de utilização e 
inserção de parâmetros, é claro o 

posicionamento dos objetos e simples 
utilização. Ferramenta limitada a única 

utilização em fase alfa sem possibilidade de 
salvar ou imprimir projetos. 
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g) Acurácia: interpretado como isento de falha, erro ou defeito, conforme 

observa-se no Quadro 5.8. O fato de apresentar sempre os mesmos 
resultados para um mesmo conjunto de dados PREECE (1993). 

 
QUADRO 5.8: Comparação de acurácia entre softwares analisados 

Fonte: O AUTOR 
Software Avaliação 

NoiseAtWork® Apresentou pequenas falhas de 
preenchimentos de campos de parâmetros. 

CadnaR® 
Apresentou resultados diferentes por 

diversas vezes, com os mesmos parâmetros 
informados, além de que a barra de status 

de conclusão ultrapassa os limites 
representados como final. 

NoiseWave® 

Apresenta ainda algumas falhas 
operacionais mas que por se tratarem de 

uma versão alfa está dentro dos parâmetros 
tolerados. Precisa ser revisto a fase do 

cálculo para que seja efetuado de uma forma 
mais rápida. Mas o mesmo apresenta 

resultados sem falhas. 
 
 Estes fatores utilizados na pesquisa para avaliação e validação, fazem 
parte de fatores incluídos no padrão da norma da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas - ISO 9126-1 de Engenharia de software, pertinentes à 
presente discussão. 
 Existem ainda fatores não listados na pesquisa que são recursos 
normalmente associados aos processos de avaliação, os hardwares utilizados 
que podem comprometer a velocidade e desempenho das aplicações e as 
pessoas quanto a qualidade do software. 
 Dentro os fatores não listados estão: 

 Custo; 
 Esforço; 
 Uso de Memória; 
 Números de Erros e Manutenibilidade. 
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Através do quadro resumo demonstrado no Quadro 5.9, é possível de uma 

forma mais ampla e resumida identificar o quadro de desempenho de cada 
software como resultado comparativo final da pesquisa 

 Ruim: quando não alcançou objetivo mínimo esperado; 
 Bom: quando ele poderia ser melhor do que apresentado; 
 Ótimo: quando atendeu ou superou as expectativas. 

 
QUADRO 5.9: Quadro Resumo dos resultados alcançados entre os softwares 

Fonte: O AUTOR 
Fator NoiseAtWork® CadnaR® NoiseWave® 

 
 Ruim Médio Ótimo Ruim Médio Ótimo Ruim Médio Ótimo 
 
Desempenho 
 

  X  X  X   
 

Abrangência 
 

  X   X  X  
 

Funcionalidade 
 

 X   X    X 
 

Confiabilidade 
 

 X   X    X 
 

Usabilidade 
 

 X   X    X 
 

Acurácia 
 

 X  X   X   
Pontos 0 4 2 1 4 1 2 1 3 
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6 CONCLUSÃO 
 
 Este trabalho dedicou-se ao desenvolvimento de um software simples, 
correto e eficaz para mostrar que a metodologia e as ferramentas utilizadas, 
possibilitam a geração de um planejamento e a possibilidade de criar projetos 
com base em informações e parâmetros preliminares do ambiente, abrindo 
várias opções de estudos quanto à modelagem e simulação da exposição 
ocupacional ao ruído que poderiam ser desenvolvidas. 

O uso de padrões é considerado fundamental para a produção de projetos 
de qualidade, não basta apenas verificar o desempenho ou a qualidade das 
ferramentas avaliadas no mercado, mas abrangência, funcionalidade, 
usabilidade e acurácia constitui a chave para que seja efetuada uma avaliação 
robusta de uma ferramenta de software. 

A modelagem e simulação digital pode ser o caminho mais fácil para 
garantir a saúde da empresa e de seus colaboradores quando o assunto é ruído 
industrial, pois atua antes mesmo de acontecer os incidentes. 
 Quando se trata de modelagem e simulação digital, está longe deste 
conceito tecnológico, talvez por se tratar de medidas preventivas, já que a perda 
auditiva induzida pelo ruído é uma doença de carácter irreversível e de evolução 
progressiva, passível totalmente de prevenção. 
 A disseminação de ferramentas simples e funcionais com a finalidade de 
criar uma gestão do ruído ao trabalhador junto a empresa, pode ser a saída para 
a execução de planos de ação e controles operacionais, e assim, melhorar o 
conforto acústico em ambientes industriais. 
  
  
  



88  
7 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 
 
 São sugestões para trabalhos futuros relacionados a este estudo: 
 

 Implantação das barreiras ou bloqueios acústicos para implementar as 
análises buscando as melhores soluções; 

 
 Tabulação de todas as posições X e Y das áreas base de cálculo do 

software, afim de permitir o cálculo manual e a confirmação dos resultados 
apresentados; 
 

 Possibilidade de separar em níveis diferentes as sequências dos objetos 
inseridos para cálculo de nível de intensidade sonora. 
 

 Alterar a codificação de algoritmo do sistema para o tipo de traçado de 
raios. Vários efeitos podem ser alcançados com esta técnica: 
 

o Efeito espelho; 
o Transparência; 
o Penumbra; 
o Profundidade de campo e  
o Desfoque de movimentos. 
 

 Desenvolvimento da simulação computacional em modelo 3D, permitindo 
desta que todas as superfícies interiores, relevantes nos processos de 
absorção e reflexão sonora, fossem representadas neste modelo 
geométrico do recinto. 
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