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RESUMO 

 

O objeto deste trabalho de dissertação de Mestrado é verificar o potencial de uso da 
tecnologia de barreiras acústicas para redução da poluição sonora causada pelo tráfego de 
veículos. Inicialmente, discorre-se sobre Acústica, som e parâmetros de medição, ondas 
sonoras, intensidade acústica, nível de pressão sonora, a percepção humana, a poluição sonora 
e o incômodo do ruído, os aspectos legais, a legislação ambiental, o ruído urbano e algumas 
formas de atenuação do ruído, principalmente com a utilização de barreiras acústicas e o uso 
de tecnologias desenvolvidas para esse fim. Apresentam-se alguns tipos de barreiras acústicas 
construídas com os diversos materiais adequados e indicados para cada situação. Foi 
elaborado um estudo de caso em que foram realizadas medições do Nível de Pressão Sonora 
em local próximo ao centro de pesquisa LAC - LACTEC  Instituto de Tecnologia para o 
Desenvolvimento na antiga BR-116   hoje uma grande avenida que liga os bairros do Atuba 
(Norte) ao Pinheirinho (Sul) de Curitiba.  Após a tabulação dos dados experimentais, utilizou-
se modelo computacional, comparando-se seus resultados com os dados levantados. Com o 
resultado da simulação da implantação de barreira acústica de material reflexivo naquele 
local, pôde-se constatar o potencial de uso dessa tecnologia para a atenuação do incômodo do 
ruído causado pelo tráfego de veículos.  

 
Palavras-chave: Acústica, poluição sonora, meio ambiente, ruído urbano, barreira acústica.  
 

 



 

  

ABSTRACT 
 
The objective of this research is to verify the potential use of the technology of acoustic 
barriers for the attenuation of noise caused by the traffic of vehicles. For this purpose, the 
following basic topics were reviewed: sound wave propagation, acoustic intensity, sound 
pressure level, measurement parameters, human perception to sound, urban noise pollution 
and legal aspects, noise attenuation with acoustic barriers and acoustic barrier types. A case 
study have been carried out nearby LACTEC research institute, in the old BR116 road, today 
a great avenue that joins the areas of Atuba (North) and Pinheirinho (South) in the city of 
Curitiba, Brazil. Sound Pressure Level measurements were taken at several distances from the 
road in different instants during the morning, showing a regular pattern of noise in this period. 
After the analysis of this experimental data, a numerical model based on the Boundary 
Element Method was employed to simulate sound propagation at the place of measurements, 
as well as the efficiency in noise attenuation when using a reflective acoustic barrier at 
different distances from the road. Comparisons between numerical and experimental data 
showed that the numerical model is appropriate for the simulation and that the insertion of an 
acoustic barrier is an effective method for the reduction of noise annoyance due to road traffic 
at the studied location. 
 

Key-words: Acoustic barriers, traffic noise, numerical simulation, noise annoyance. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Acústica é um ramo da física que estuda a geração, a transmissão e a recepção das 

vibrações mecânicas que se propagam em um meio elástico. Essas vibrações nem sempre são 

audíveis; quando se situam em determinada faixa de freqüência, são percebidas pelo ouvido 

humano e podem ser chamadas de sons.  

O estudo da Acústica não se trata de uma ciência nova, pois há 2.500 anos Pitágoras 

fez estudos sobre intervalos musicais e suas relações. Foi ele quem criou os conceitos de 

intervalo de oitavas e suas subdivisões, e a partir disso surgem os conceitos de consonância, 

dissonância e o significado de escala harmônica. Algum tempo depois dele, Aristóteles (394-

332 a.C.) também estudou o som relacionado com a música e produziu uma coletânea de 

artigos que tratava da propagação das ondas sonoras no ar, cujo título foi traduzido para o 

inglês como “Sound and Hearing”1 (NEPOMUCENO, 1994). 

As idéias concebidas por Aristóteles permaneceram até a segunda metade do século 

XVII quando Galileu Galilei (1564-1642) inicia experimentos com o som, agora de forma não 

exclusivamente com relação à música. Esse cientista descobriu o fenômeno da ressonância, 

verificando que uma corda pode vibrar pela excitação provocada por uma outra corda próxima 

que tenha as mesmas características físicas. Foi Galileu quem deduziu as leis completas sobre 

as cordas vibrantes, apesar de que essas leis foram atribuídas a Mersenne (1558-1648).  

Gassendi (1592-1655), utilizando o disparo de um canhão e de uma espingarda, 

provou que a velocidade do som independe da freqüência (grave ou aguda), contrariando a 

teoria de Aristóteles que afirmara que um som agudo se propaga com maior velocidade do 

que um som grave. 

 

                                                 
1 Sound and Hearing: em português significa Som e Audição. 
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Ainda nessa época, o matemático e pesquisador científico Torricelli construiu o 

primeiro aparelho a vácuo, utilizado por Kiercher para demonstrar que o som não se propaga 

no vácuo. E outros experimentos evidenciaram as diferentes velocidades do som nos sólidos, 

nos líquidos e nos gasosos.  

Newton (1642-1727) calculou a velocidade do som no ar em 280 m/s (valor abaixo de 

seus experimentos), o que 70 anos mais tarde foi apontado por Lagrange como erro de cálculo 

matemático em que Newton desconsiderara a variação da temperatura. Cerca de 100 anos 

mais tarde, o matemático francês Laplace (1749-1827) modificou as equações newtonianas 

chegando ao valor de 320 m/s para a velocidade do som no ar. 

Helmholtz (1821-1894) e Lord Rayleigh (1842-1919) deram um grande impulso na 

ciência Acústica que passou a ser vista como é atualmente, tendo seus livros e trabalhos sendo 

citados por pesquisadores até hoje. 

No final do século XIX e início do século XX, uma preocupação com o som dos 

teatros e com a inteligibilidade  dos sons das vozes dos atores impulsionou  Sabine2 a iniciar 

os estudos da Acústica Arquitetônica. Foi ele quem reformulou o auditório da Universidade 

de Harvard (1895) o qual apresentava problemas com reverberação excessiva, e orientou a 

construção, em 1900, do Boston Simphony Hall. 

No final da II Guerra Mundial, o uso do ultra-som para a detecção de objetos 

submarinos foi aperfeiçoado pelos alemães para que conseguissem calcular a profundidade e a 

distância entre objetos submersos. Posteriormente, o uso do ultra-som foi bastante 

disseminado no campo da medicina, tanto nos diagnósticos como nas terapias. 

 

                                                 
2 Sabin: unidade de medida de absorção de som por uma superfície, igual a um pé quadrado de superfície 
perfeitamente absorvedora. 
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A partir da década de 1930, desenvolveram-se as diversas especialidades em Acústica: 

a Acústica Fisiológica, a Psicoacústica, a Acústica Médica e a Acústica Arquitetônica. 

FLETCHER E MUNSON apud NEPOMUCENO (1994)  publicaram trabalhos sobre a 

sensibilidade do sistema auditivo frente às diversas freqüências audíveis. Isso resultou nas 

Curvas Isoaudíveis que em 1958 foram por esses pesquisadores revisadas, e que ainda são 

utilizadas para equalizar, através de um gráfico, sons e ruídos nas diversas freqüências, 

demonstrando-se sua equivalência em relação à percepção auditiva pelo ouvido humano.  

 A partir dos anos 1950, o processo de industrialização cresceu de forma exponencial, 

trazendo em seu bojo o aumento populacional das grandes cidades e, conseqüentemente, 

ampliando-se os problemas sócio-ambientais. Assim como a poluição do ar, do solo e da 

água, causada pela indústria e pela agricultura convencional, também a poluição sonora afeta 

a qualidade de vida das pessoas. E poluição sonora é o nome que se dá ao ruído urbano ou 

incômodo do ruído. 

O ruído urbano, prejudicial à saúde da população, vem recebendo um crescente 

reconhecimento como um dos maiores problemas críticos de poluição ambiental, o que tem 

despertado cada vez mais projetos e pesquisas para sua atenuação, como no caso deste  

Trabalho de Dissertação de Mestrado. 

Um trabalho de pesquisa nesse sentido foi realizado na cidade de Curitiba ( ZANNIN 

et al.: 2002) em que se apurou como as pessoas sentem o incômodo do ruído.  Em um 

universo de cerca de 1.000 pessoas pesquisadas, a maioria (73%) revelou que o ruído que 

mais o incomoda é o ruído causado pelo tráfego de veículos, seguido pelo ruído causado pelos 

vizinhos. Como causador de algum desconforto, os entrevistados apontaram esses itens 

geradores: vizinhos, animais, sirenes, construção civil, templos religiosos, casas noturnas, 

brinquedos e aparelhos domésticos. E, como conseqüências desses malefícios, apontaram 

irritabilidade, baixa concentração, insônia, dor de cabeça, 
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Em áreas urbanas, esse incômodo é considerado como uma deterioração da qualidade 

de vida. A perda da audição induzida por ruído é um problema de saúde maior ainda. Além 

disso, o ruído, não só prejudica o sono como também interfere na comunicação, na 

concentração, na produção acadêmica de pesquisa e nos estudos em geral.  

 Para se tentar resolver problemas de ruído, é necessário que se tenha uma 

compreensão da fonte produtora de ruído, do caminho percorrido pelo som até o receptor, e 

do receptor ouvinte, podendo tratar-se de um indivíduo ou um grupo de indivíduos, como um 

conjunto de moradores, alunos de uma escola, pesquisadores de Centro de Pesquisa ou, enfim, 

qualquer comunidade próxima à fonte de ruído. Seja essa fonte de ruído industrial, ruído de 

tráfego aéreo ou ruído de tráfego de veículos, etc.  

Alguns autores sugerem que o melhor lugar para controlar o ruído é na fonte; mas, 

freqüentemente, o controle no caminho e a proteção do receptor são também necessários.  

Para solucionar, ou amenizar esses problemas, soluções técnicas para diminuição de 

ruído ambiental requerem o trabalho de cientistas e engenheiros com considerável 

conhecimento em acústica. Uma vez que muitos problemas requerem ação social ou política, 

o conhecimento de ciência política, de sociologia e da legislação são também importantes 

(FUSINATO, 2005).  

Todas as pessoas têm direito ao sossego, especialmente em sua residência. Isto consta 

na Constituição Federal, na Constituição Estadual do Paraná, no Código Civil brasileiro e nas 

leis municipais. No Brasil,  a NBR 10.151 e NBR 10.152 são as referências básicas para o 

controle do ruído. Muitas das situações de incômodo somente são resolvidas após a 

interferência judicial. Os excessos, ocorridos nas casas noturnas, bares noturnos e afins, assim 

como os cometidos  por indivíduos que extrapolam utilizando-se de equipamentos de som 

dentro de um carro, que produzem uma quantidade de decibéis bem superiores aos permitidos 
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pela lei, devem ser advertidos pelas autoridades e, se for o caso, punidos pela legislação 

vigente. 

Além desses casos, em que se poderiam inibir esses excessos, há outros em que seria 

praticamente impossível, ainda nesse início de século XXI, sua diminuição na fonte.  

No caso do ruído causado por veículos, por exemplo, de transporte de mercadorias ou 

de passageiros, há que se relativizar com relação aos de fabricação mais antiga, sobre sua 

necessidade de circulação no modelo em que hoje ainda são, apesar da regulamentação pelo 

CONAMA sobre poluição do ar e poluição sonora em veículos fabricados mais recentemente.   

Dependendo do tipo da fonte geradora de ruído, podem ser aplicados os controles 

ativos ou passivos para a diminuição desse incômodo. 

O controle ativo do ruído tem uma melhor aplicação em se tratando de freqüências 

baixas. Esse conceito, de que um ruído gerado por uma fonte primária pode ser cancelado por 

um anti-ruído gerado por uma fonte secundária foi estabelecido pelo físico alemão Paul Lueg 

que, em 1936, patenteou a idéia nos Estados Unidos. A partir da década de 1980 surgem 

novos modelos para essa finalidade, utilizando-se a microeletrônica e as práticas digitais.  

O controle passivo, tradicionalmente mais utilizado, consiste na colocação de 

revestimentos acústicos em paredes para absorver ou isolar as ondas sonoras. Dentre os 

mecanismos de controle passivo para ambientes externos, tem-se o uso de barreiras acústicas, 

que será visto nos capítulos 5 e 6 deste trabalho de pesquisa. 

Barreiras acústicas junto a vias de tráfego de veículos estão sendo utilizadas em 

diversas partes do mundo, em países  como Portugal, Alemanha, Coréia, EUA, Canadá, 

Inglaterra e vários outros. No Brasil, tem-se exemplo de barreira acústica construída em 



 

 

16 

 

concreto, instalada na Rodovia dos Bandeirantes, no sentido Campinas  São Paulo e na 

Linha Amarela, na cidade do Rio de Janeiro. 

 Para se prognosticar a diminuição do ruído com a instalação de barreiras, existe uma 

diversidade de metodologias que podem ser aplicadas. Um dos métodos mais simples estima 

o valor da atenuação do ruído com a equação:  

E = A + B – d     (metros),      ( 1 ) 

aplicada conforme a figura 1 a seguir. 

FIGURA  1. POSIÇÕES RELATIVAS ENTRE FONTE, BARREIRA E RECEPTOR. 

                   

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: HARRINGTON (2000). 

Na figura 1, S é a fonte, R  é o receptor, A e B são as distâncias percorridas pelas ondas 

sonoras e  d é a distância inicial, sem a barreira. A efetividade da barreira é obtida a partir da 

distância E  (HARRINGTON, 2000). 

Por esse método, pode-se verificar que aparentemente a atenuação se dá pelo aumento 

da distância A+B entre a fonte e o receptor. Entretanto, em alguns casos, como na figura 1(c) 
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simplesmente aumentar essa distância não resolve. Há que se interpor, ou seja, criar também 

um obstáculo no caminho do som. 

Segundo MURADALI e FYFE (1997), encontra-se na literatura de pesquisa uma 

ampla variedade de métodos de avaliação de atenuação do ruído, todos baseados no fenômeno 

da difração. E entre eles, um dos mais simples e mais utilizado é o conhecido método 

utilizado por MAEKAWA (1987), que utiliza ferramentas da teoria da difração de Fresnel-

Kirchhof para cálculo da atenuação por inserção de barreira de comprimento finito. Maekawa 

obteve um gráfico da atenuação em função do número de Fresnel que é dado por: 

λ

)(2 dBA
N

−+
=  = 

λ

E2
       ( 2 ) 

em que λ é o comprimento da onda sonora.. 

Com a equação (2) de Maekawa e um ábaco com valores de atenuação é possível fazer 

uma previsão do comportamento da barreira conforme as distâncias acima mencionadas. 

Métodos numéricos também podem ser empregados para se avaliar a diminuição do 

ruído após a construção de uma barreira acústica. Dentre os mais utilizados, tem-se o MEC - 

Método dos Elementos de Contorno (BEM - Boundary Element Method), que é um método 

eficiente para se encontrar soluções para a equação matemática (equação de Helmholtz) que 

governa a propagação de ondas sonoras, reflexão e dispersão de ondas de monofrequência 

acústica em uma atmosfera homogênea. Trata-se de um método amplamente conhecido 

(LACERDA et al., 1998; CHANDLER-WILDE, 1997; FUGIWARA, HOTHERSALL e 

KIM, 1997) e utilizado no estudo de caso apresentado neste trabalho. 

CROMBIE, HOTHERSALL e CHANDER-WILDE (1995) produziram um artigo em 

que discutem a aplicação do MEC para avaliação da atenuação do ruído utilizando-se 

barreiras múltiplas. Para eles, a utilização de barreiras simples como obstáculo para a 

propagação do som já é bem difundida e por isso propõem a utilização de duas ou mais 

barreiras que poderão ser bem mais eficientes. Essas múltiplas barreiras podem ser 

construídas adicionando-se painéis sobre uma barreira simples, aumentando a difração do 

som. Esses painéis criam uma bifurcação, ampliando-se a barreira sem mexer na estrutura 

construída. 
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Pesquisando o problema do ruído em auto-estradas, além do uso de métodos de 

controle passivos, WATTS,  CHANDLER-WILDE  e MORGAN (1996) afirmam que nesse 

ambiente o ruído predominante é aquele produzido pelo atrito dos pneus com a superfície do 

asfalto poroso, e que esse tipo de pavimentação é relativamente mais vantajoso do que o 

asfalto convencional, de superfície não-porosa. Assim, esses autores propõem uma 

combinação do tipo do asfalto com a barreira acústica. 

Quanto às tecnologias de barreiras, a escolha depende do local onde vai ser instalada a 

barreira acústica. Para isso, existe uma variedade de materiais, como: concreto, vegetação, 

madeira, materiais transparentes, materiais metálicos e outros. Para cada caso devem ser 

observados os prós e contras, tais como: avaliação de custos de construção e manutenção, a 

resistência e a durabilidade, os aspectos visuais, a eficiência na atenuação do ruído e o 

impacto ambiental, dentre outros detalhes.  

OBJETIVOS: O objetivo geral desta dissertação é demonstrar a possibilidade de 

atenuação do incômodo do ruído causado pelo tráfego de veículos, utilizando-se método 

numérico como potencial de tecnologia na implantação de barreira acústica.  

Como objetivos específicos procurou-se: 

- Descrever os efeitos das ondas sonoras, do som, dos ruídos e os prejuízos causados 

ao ser humano; 

- Mostrar as diversas tecnologias que estão sendo empregadas na construção de 

barreiras; 

- Conhecer os aspectos legais referentes ao controle da poluição sonora em âmbitos 

nacional, estadual e municipal. 

METODOLOGIA: A metodologia utilizada para o desenvolvimento desta 

dissertação compreendeu a revisão bibliográfica e o estudo de caso sobre o impacto do ruído 

de tráfego de veículos durante certo período do dia, na antiga BR-116 nas proximidades do 

LACTEC - Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento, em Curitiba, Paraná. 

Primeiramente houve o manuseio para se compreender o funcionamento do aparelho de 
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medição e a interpretação de sua leitura. Após o trabalho das medições e suas análises, 

realizou-se, por meio do Método de Elementos de Contorno, uma simulação do Nível de 

Pressão Sonora visando à comparação com os dados existentes. Houve a confrontação dos 

dados experimentais com os dados obtidos pelo modelo verificando-se sua proximidade 

quanto aos valores obtidos. Em seguida, utilizando-se esse método, simulou-se a implantação 

de barreira acústica e analisou-se os resultados obtidos e a atenuação da poluição sonora 

causada pela suposta implantação de barreira acústica.  

ESTRUTURAÇÃO: Essa dissertação está estruturada  em sete capítulos, sendo os 

cinco primeiros dedicados à revisão bibliográfica sobre assuntos relacionados ao problema em 

estudo. 

 No primeiro capítulo, a introdução ao tema, a definição dos objetivos e a metodologia 

utilizada.   

No capítulo 2 tem-se a fundamentação teórica sobre Som e Parâmetros de Medição, 

com conceitos fundamentais e definições sobre Som e Ruído, Níveis de Pressão Sonora, 

Intensidade Acústica e outros atributos do som. 

O capítulo 3 aborda a Percepção Humana e Parâmetros de avaliação. Na percepção 

humana estão contemplados os efeitos psicológicos, fisiológicos e físicos; os aspectos da 

subjetividade do som, a área de audição dos seres humanos e os riscos da perda auditiva 

causada pelo ruído excessivo. 

O capítulo 4 trata do Impacto Ambiental e a Legislação: os aspectos legais, a Lei 

Municipal 10.625 da Prefeitura Municipal de Curitiba e o controle da poluição sonora, os 

limites estabelecidos de acordo com o zoneamento urbano da cidade  e suas penalidades. 

O capítulo 5 descreve o Ruído Urbano e o Uso de Barreiras Acústicas, e aspectos da 

propagação do som quando se colocam obstáculos. Também nesse capítulo se apresentam 

alguns modelos de Barreiras Acústicas construídas com as mais diversas tecnologias e os mais 
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diversos materiais, como concreto, acrílico, madeira, árvores, terra etc. e seus formatos que 

levam em consideração não apenas a atenuação do ruído, mas também o aspecto da estética, 

do visual panorâmico, conforme cada caso e analisando-se cada uma das possibilidades de 

aplicação. 

No capítulo  6 é apresentado um estudo de caso sobre o ruído medido em determinado 

local próximo a uma auto-estrada (a antiga BR-116 em Curitiba) e a  diminuição do impacto 

causada por uma eventual instalação de barreira acústica. 

No capítulo 7 têm-se as Conclusões sobre o trabalho de campo e a aplicação do 

modelo numérico para a atenuação do impacto do ruído.  
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2 SOM E PARÂMETROS DE MEDIÇÃO   CONCEITOS FUNDAMENTAIS 

          Sons são vibrações de moléculas de ar que se propagam a partir de estruturas vibrantes 

e que são transformadas em uma forma de sensação quando nos chegam até os ouvidos. Essa 

sensação pode ser classificada como som ou como ruído. Em princípio, “ruído é um som sem 

harmonia, em geral de conotação negativa” (BISTAFA, 2006).  Entretanto, esse julgamento é 

subjetivo e dependente do contexto, como será visto adiante.  

NEPOMUCENO (1994) complementa a definição de som como sendo uma vibração 

mecânica que se propaga num meio elástico (sólido, líquido ou gasoso), desde que as 

freqüências que a compõe estejam situadas dentro de uma faixa audível, a qual se situa entre 

16 e 20 Hz, até 20.000 Hz  (20 kHz). Sons abaixo de 16 Hz são chamados infra-sons e acima 

de 20.000 Hz, ultra-sons (ver Anexo I).  

Para HARRINGTON (2000) da Universidade Brunel (Reino Unido), a grandeza que 

chamamos de som resulta da transferência de energia de uma fonte para um receptor, 

equivalente à variação da pressão em um meio elástico. Existe uma série de modelos que são 

freqüentemente usados para tentar representar a natureza da energia transferida  e um 

exemplo muito utilizado é o que mostra ondulações numa lagoa a partir de um ponto em que 

uma pedra é atirada. Nesse tipo de modelo demonstra-se a natureza radial da propagação da 

energia.   

 O citado pesquisador da Universidade Brunel propõe que o melhor modelo conceitual 

para demonstrar a propagação do som num meio elástico seria imaginar um balão inflado 

continuamente e desinflado de uma forma regular, de maneira que a  membrana de borracha 

interaja com as moléculas de ar em sua vizinhança. Moléculas de ar em temperatura e pressão 

normais movem-se aleatoriamente. Diferentemente dos sólidos, cada molécula de gás não tem 

vizinho específico, mas o espaçamento entre as moléculas individuais é determinado pela 
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pressão principal. Qualquer tentativa de aproximar as moléculas, ou de afastá-las, conduz à 

variação de pressão, ao mesmo tempo em que elas tentam retornar aos seus espaços originais. 

E, como as moléculas tentam retornar ao seu espaço de origem, elas efetivamente puxam e 

empurram umas às outras, causando variação de pressão.   

 Isso não quer dizer que são as moléculas de ar que estão sendo propagadas através da 

fonte, mas, sim, que está ocorrendo uma variação de pressão, à qual se sobrepõe uma 

momentânea seqüência de movimentos aleatórios. O resultado é somente a transferência de 

energia; se não existem superfícies para a onda de pressão ser refletida, a propagação ocorre 

de forma esférica a partir da fonte. 

Ainda em HARRINGTON (2000), pode-se perceber que a magnitude dessas variações 

de pressão é dissipada através de um constante aumento da área, progressivamente 

diminuindo com a distância da fonte. Se o tamanho do balão é pequeno, comparado com a 

área  na qual a energia é propagada, isso pode ser considerado uma fonte de emissão, e este é 

o modelo usado pela maioria dos  autores, considerando-se o comportamento da maioria dos 

geradores de ruído. 

 

2.1 SOM E RUÍDO  

Fisicamente, entende-se por som musical o resultado da superposição de ondas 

sonoras periódicas ou aproximadamente periódicas; ruídos correspondem a ondas sonoras 

não-periódicas e breves que mudam imprevisivelmente de características. O som musical 

pode ser simples, quando corresponde a uma única onda harmônica, e, composto, quando se 

compõe de duas ou mais ondas harmônicas. 
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FIGURA 2: ONDAS SONORAS 

 
som musical simples 

 

ruído (máquina, motor...) 

 

                                    FONTE:  FERRAZ NETTO (2006). 

 

Tecnicamente, alguns autores procuram diferenciar os termos ruído e barulho. Para 

NEPOMUCENO (1994) “ruído é um fenômeno audível, cujas freqüências não podem ser 

discriminadas por que diferem entre si por valores inferiores aos detectáveis pelo aparelho 

auditivo”. Cita como exemplo de ruído o efeito sonoro da chuva, o amassar de um papel 

celofane e o ruído que se escuta dentro de uma concha do mar. Barulho, ainda segundo esse 

autor, é todo som indesejável. Os barulhos produzidos por máquinas industriais são chamados 

de ruído industrial. Esses barulhos apresentam um espectro possível de ser analisado, em que 

se permite possível tratamento acústico adequado. Entretanto, apesar de o ruído poder ser 

caracterizado como grave ou agudo, não se pode, diferentemente do barulho, proceder-se à  

análise das suas freqüências.  

CALIXTO (2002) define o ruído pela característica de “existência de muitas 

amplitudes e freqüências ocorrendo ao mesmo tempo, de maneira não harmônica, enquanto 

que o som se caracteriza por poucas amplitudes e freqüências, geralmente harmônicas”. 

Complementa afirmando que tanto o som quanto o ruído só têm sentido quando captados pelo 

ouvido humano ou pelo ouvido de um animal. O som entra pelo ouvido externo e é conduzido 

ao ouvido interno, onde as vibrações sonoras são interpretadas pelo cérebro e transformadas 

em sensações auditivas que caracterizam a percepção classificando aquele som ou ruído.  
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O som, como já afirmado anteriormente, necessita de um meio elástico para se 

propagar. Esse meio pode ser um líquido como a água, ou qualquer meio sólido como uma 

parede de uma construção, uma barra de ferro, uma viga de concreto ou outro material, ou o 

meio mais comum, o ar.  

TABELA 1: VELOCIDADE DO SOM 

Ar a 0 o C 331 m/s 

Ar a 15 o C 340 m/s 

Água do mar  1.435 m/s 

Cobre 3.560 m/s 

Ferro  4.480 m/s 

Aço 5.941 m/s 

Granito 6.000 m/s 

                         FONTE: PAULI et al (1980); DIAMANT (1979) com adaptações. 

Nos cálculos da propagação do som no ar, são desprezadas as perdas por atritos com 

partículas sólidas, a ação do vento, a umidade do ar, etc. Quanto à impossibilidade de 

propagação do som em ambiente sem ar, ou seja, no vácuo, essa comprovação foi feita pelo 

cientista Robert Boyle em 1660. Boyle colocou um relógio suspenso por um fio, dentro de um 

vaso. Extraiu o ar desse recipiente com uma bomba e comprovou que não se ouviu o barulho 

do relógio. Em seguida, colocando de volta o ar no vaso, pôde-se tornar a ouvir o barulho 

característico do despertador. Com isso provou que o som necessita de um meio, um elemento 

qualquer para que se propague (STEVENS et al., 1968). 

Outros experimentos foram feitos e constatou-se que o som se propaga de uma forma 

mais eficiente na água ou em outros meios sólidos, do que através do ar (vide tabela 1 acima). 
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 No passado, usava-se colocar o ouvido nos trilhos para se ouvir quando um trem 

estava ainda distante, mas se aproximava. Comprovou-se, assim, que o aço dos trilhos conduz 

o ruído produzido pela locomotiva e seus vagões de uma forma mais veloz do que quando 

transmitido por via aérea.  

Num outro exemplo, pode-se perceber que a velocidade do som é muito mais lenta do 

que a velocidade da luz. É quando se vê nos céus um relâmpago que produz no mesmo 

instante um clarão e um estrondoso barulho. Entretanto, um observador percebe facilmente 

que o som demora alguns instantes a mais para chegar a ser ouvido do que a visão do clarão 

de luz produzido por aquele fenômeno meteorológico. Sabendo-se a velocidade do som nesse 

meio (o ar) e o tempo decorrido entre o instante em que o barulho é produzido na fonte e o 

momento em que ele é ouvido pelo receptor (o ouvinte), consegue-se calcular sem 

dificuldades essa distância. 

 

2.2 NÍVEIS SONOROS  

2.2.1 Qualidades e atributos do som 

O ouvido humano distingue os sons de acordo com três atributos: altura, intensidade e 

timbre. Além desses três atributos, é importante, por vezes, levar-se em conta a duração do 

som. Entende-se por duração de um som o intervalo de tempo durante o qual esse som é 

audível para o homem. Timbre, intensidade e altura podem ser explicados através das 

grandezas físicas que caracterizam as ondas sonoras. A altura do som depende tão somente da 

freqüência; por exemplo, encurtando-se uma lâmina elástica presa na borda de uma mesa, 

aumenta-se a freqüência de suas vibrações e, conseqüentemente, constata-se que o som 

emitido se torna mais agudo. É o que mostra a figura  3 a seguir:  
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FIGURA 3: GRAVES E AGUDOS 

 

                            FONTE: http: //www.feiradeciencias.com.br/sala10/10_t01.asp 

A altura é a qualidade que permite classificar os sons em agudos e graves. Está 

relacionada com a seqüência das vibrações sonoras, isto é, com a  freqüência do som, e é o 

que diz se um som é agudo ou grave. Segundo a freqüência, podem-se classificar, por 

exemplo,  as vozes de cantores líricos em baixo, barítono, tenor, contralto, meio-soprano ou 

soprano.  

Pelo timbre, também designado por qualidade de som, estabelecem-se diferenças entre 

sons da mesma altura e que possuem a mesma intensidade, mas que são percebidos como 

diferentes. O  timbre se relaciona diretamente com a composição harmônica da onda sonora, 

isto é, sua forma, e permite identificar a procedência do som; seja ele emitido por uma pessoa 

ou por um instrumento musical. É o que distingue uma nota musical executada num violino, 

de uma mesma nota executada por um outro instrumento, saxofone ou piano, por exemplo. 

Isso também pode ser verificado em sons tocados em instrumentos iguais mas de fabricação e 

qualidade diferentes.  

A intensidade diz respeito à amplitude da onda sonora, a qual caracteriza a variação de 

pressão do meio em que se verifica a sua propagação. Ela é a energia transportada pela onda 

sonora que atravessa a unidade de área de uma superfície situada perpendicularmente à 

direção de propagação, por unidade de tempo. Assim, a unidade de intensidade no Sistema 

Internacional de Medidas (SI) é o W/m2.  
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A intensidade de um som depende da amplitude da onda, mas é independente da 

freqüência. Assim, pode-se ter um som forte (muito intenso) de baixa freqüência (grave); ou 

um som fraco (pouco intenso) de alta freqüência (agudo). 

Freqüência de uma onda sonora é o nome que se dá ao número de vibrações completas 

executadas por essa onda em um segundo. A unidade utilizada para medir a freqüência da 

onda sonora é o Hertz (Hz), que corresponde à freqüência de um som que executa uma 

vibração completa, ou um ciclo por segundo. Entende-se por ciclo ou onda completa a 

totalidade das variações de pressão que, iniciando no zero, apresentam todos os valores 

positivos e negativos possíveis crescentes e decrescentes, terminando novamente em zero. A 

freqüência está relacionada com o período “T ”: 

T = 
f

1
       (3 ) 

 A distância entre sucessivas variações de pressão λ é chamada de comprimento de 

onda, em que o som se propaga numa velocidade “ c ”. O comprimento da onda de som no ar, 

numa freqüência de 20 Hz é aproximadamente de 16,5 m  e na freqüência de 20 kHz é de 

16,5mm. São esses os pontos extremos do comprimento de onda para os sons audíveis. Essas 

grandezas físicas são assim relacionadas: 

ƒ  = 
T

1
 = 

λ

c
      (4 ) 

 A freqüência da onda sonora é uma característica do movimento vibratório das 

partículas no meio de propagação e é igual à freqüência da onda produzida na fonte. Os sons 

musicais são compreendidos entre as freqüências de 30 a 5.000 Hz.3  

 Intensidade e freqüência significam grandezas objetivas de um som, medidas com o 

                                                 
3 Fonte: http://www.ajc.pt/cienciaj/n23/avulso8.php 
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uso de instrumentos e expressas em termos de energia (W/m2) ou de pressão (N/m2) e de 

ciclos por segundo (Hz). 

  É chamado de loudness a avaliação subjetiva que o individuo faz de um determinado 

som, de acordo com a sua intensidade. Constitui, portanto, um dos aspectos psicológicos ou 

atributos do som. O termo pitch, assim como o loudness,  também constitui um aspecto 

psicológico do som. Sua avaliação é pessoal, não sendo definida por instrumento de medição, 

e sim, pelo ouvido humano. É uma das dimensões que permite distinguir e classificar as 

sensações auditivas, conforme suas freqüências. Às freqüências maiores atribui-se um pitch 

alto e para as freqüências menores, um pitch baixo (NEPOMUCENO, 1994). 

 

2.3 INTENSIDADE ACÚSTICA 

O Nível de Intensidade Acústica ou Nível de Intensidade Sonora é percebido pelo 

ouvido humano de formas diferenciadas, conforme a freqüência na qual é emitido. Ou seja, a 

sua percepção é variável em relação a cada uma das freqüências sonoras emitidas.  

Um receptor, como o ouvido humano, responde a uma Intensidade Acústica e esta é 

encontrada dividindo-se a potência da fonte pela área na qual o som se propaga.  

Sabe-se que uma esfera de raio “r” tem área de superfície de 4 π r
2 . Então a expressão 

para Intensidade Acústica Esférica ou propagação em campo esférico é dada por  

24 r

W
I

π
=    (W/ m2)      ( 5 ) 

Onde W é potência da fonte sonora em Watts e "r" é a  distância radial da fonte até o 

receptor, medida em metros. Portanto, conclui-se que a Intensidade Acústica decai com o 

quadrado da distância da fonte. 
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O âmbito das intensidades sonoras, às quais o ouvido responde, é muito amplo. Por 

exemplo, para 1 kHz (1.000 ciclos por segundo) o limiar da audibilidade está situado nos 10-12 

W/m2, enquanto que a intensidade na qual o ouvido começa a doer (limiar da dor) é 

aproximadamente de 1 W/m2  (DE MARCO: 1982:12). 

Dessa forma, com uma faixa de valores de intensidade tão ampla, seria realmente 

muito difícil operar com tais unidades; por isso, baseando-se nas concepções de Weber e 

Fechner apud STEVENS et al. (1968), e citados por outros autores, de que para se obter 

incrementos iguais de sensação sonora necessitam-se incrementos exponenciais da excitação, 

criou-se uma outra unidade de medida: o Nível de Intensidade Sonora (NIS). 

Convém aqui lembrar que a sensação que é percebida do som,  loudness, pode ser 

chamada de volume sonoro. Volume sonoro (loudness) é a sensação do som na percepção do 

observador, do receptor, do ouvinte. É, portanto, um conceito subjetivo, ao contrário da 

grandeza mensurável, Intensidade, que pode ser avaliada em termos físicos, por instrumentos 

de medição. O volume sonoro (loudness) aumenta com a intensidade, mas não existe entre 

eles uma relação linear simples.  

Em 1860, durante um trabalho de pesquisa na área de psicofísica, Fechner percebera 

claramente que 50 decibéis não era a metade de 100 decibéis (STEVENS et al. 1968). 50 dB 

definem uma conversa em voz baixa, o barulho em uma sala de leitura; 100 dB são o 

equivalente ao barulho de um avião a jato numa altitude de 300m. Na verdade, afirma, a altura 

do volume de 100 dB é cerca de 30 vezes maior do que a de 50 dB. 

Conhecida como lei de Weber-Fechner, citada por BISTAFA  (2006), a intensidade de 

uma sensação é proporcional ao logaritmo do estímulo físico que a produziu. 

NIS = 10. log10 

refI

I
  (dB)     ( 6 ) 
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Então, quando I  for igual a Iref, ou seja, quando a intensidade do som estiver no limiar 

da sensação (10-12), o  NIS = 10. log10 

refI

I
= 10 log 1 = 0 (dB). Se I for igual ao dobro de Iref, 

o Nível de Intensidade Sonora (NIS) encontrado será de 3dB. Pode-se conferir isso tanto 

usando-se a expressão acima citada como verificando-se a tabela abaixo. 

TABELA 2: NÍVEL DE INTENSIDADE SONORA 

Intensidade Nível de Intensidade Sonora 

1. I ref 0    dB 

2. I ref 3    dB 

4. I ref 6    dB 

8. I ref 9    dB 

16. I ref 12  dB 

 

Daí depreende-se que, quando a intensidade do som é dobrada, o nível de sensação é 

aumentado em 3 decibéis. O que leva a entender por que a redução de um elevado nível 

sonoro através do processo de isolamento é tão difícil, e por que uma razoável diminuição da 

intensidade provoca uma redução de poucos decibéis, quando se trata da percepção do nível 

de sensação sonora.  

TABELA 3: RELAÇÃO DE INTENSIDADE COM NÍVEL SONORO 

I (W/m2) 10-12 10-11 10-6 100 

NIS (dB)   0 10 60 120 

 

Cabe aqui ressaltar que 0 dB não significa uma completa ausência de som; somente 

que a medida de intensidade é a mesma que a do nível de referência, conforme demonstrado 
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anteriormente. E que, em boas condições, pode-se  ouvir alguma coisa em torno de – 5 dB (5 

dB negativos) numa faixa de freqüência de 3.000 Hz. 

 

2.4 NÍVEL DE ENERGIA SONORA 

Potência Acústica, assim como a Intensidade Acústica possuem uma faixa de valores 

muito ampla. Para se ter uma idéia, a mais alta voz humana pode produzir uma Energia 

Acústica em torno de 1 miliwatt (0,001 W), equivalente a uma Intensidade Acústica de 8x10-5 

W/m2 a uma distância de 1 metro. E, claro, o ouvido humano pode responder a intensidades 

muito mais baixas do que isso na maioria das freqüências sensitivas. Um avião a jato pode 

produzir uma energia acústica de 100 kW  e isso é somente uma porcentagem da energia 

total produzida pelo seu motor. Para concorrer com essa extensa faixa de atuação, uma escala 

de nível logarítmico é novamente utilizada, com a potência de referência escolhida para ser 

compatível com aquele desenvolvimento do nível de pressão sonora. O Nível de Potência 

Sonora ou Nível de Energia Sonora é dado por:  

NES =  10 log10 
refW

W
 (dB)        ( 7 ) 

sendo que a potência de referência (Wref) é dada como 10-12 Watts. 

HARRINGTON (2000) considera importante notar que o Nível de Potência Sonora é 

uma propriedade inerente da fonte que produz o som. Ela pode ser a mesma em todas as 

direções (onidirecional) ou pode ter diferentes valores em torno da superfície da fonte.  

 

2.5 NÍVEL DE PRESSÃO SONORA 

Para se determinar o nível sonoro (em dB) é necessário que se conheça, ou o valor de 

sua pressão sonora P (N/m2), ou a sua intensidade acústica. 
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Conforme anteriormente afirmado, a freqüência em que o som é emitido não interfere 

no Nível de Pressão Sonora (NPS). Seja essa freqüência de som grave, médio ou agudo, pois 

o som está relacionado com a amplitude da pressão na equação: 

NPS = 20 log10. 
oP

P
(dB)       ( 8 ) 

onde Po  é a pressão sonora de referência ( 2 x 10 -5 N/m2 ). 

Conhecendo-se a intensidade acústica, a pressão sonora pode ser obtida através da 

relação: 

   I  = 
c

p

.

2

ρ
      ( 9 ) 

 

onde ‘ρρρρ ’ é a densidade do meio e ‘ c  ’  a velocidade de propagação da onda nesse meio.  

 Para os instrumentos de medição do nível de som, que são ajustados para apresentar 

uma resposta linear, não importa qual a freqüência do som: apresentam o mesmo número de 

decibéis para sons de igual amplitude de pressão sonora, mesmo que suas freqüências sejam 

diferentes (GONZALEZ, 1990). O ouvido humano, entretanto, apresenta uma sensibilidade 

diferente para cada freqüência. Assim, um som grave será percebido como se fosse menos 

intenso do que um som médio de mesmo nível de pressão sonora. 

Ou seja, para o ouvido humano, sons de freqüências diferentes soam com intensidade 

de níveis sonoros diferentes. Em instrumentos de medição de som ajustados à percepção, isso 

ocorre de forma linear. Portanto, o nível é uma indicação física da amplitude, ao passo que a 

audibilidade é uma indicação subjetiva, variando de um indivíduo para outro.        
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FIGURA 4: NÍVEL DE PRESSÃO SONORA 

 

                                  FONTE: NEPOMUCENO (1994). 

Observando-se a figura acima, constatamos que há um decréscimo da ordem de 6 dB à 

medida que se dobra a distância. Nesse caso, partindo-se de um Nível de Energia Sonora 

(NES) de 159 dB na fonte (motor do avião) temos um Nível de Pressão Sonora  (NPS) de 120 

dB a uma distância de 25m.  

A partir das equações (5), (7), (8) e (9) obtém-se  NPS  =  [NES – 20 log r – 11], e 

pode-se  calcular o Nível de Pressão Sonora que chega até os ouvidos do receptor 

conhecendo-se o Nível de Energia Sonora da fonte e a distância entre o receptor e a fonte. 

Assim, para as respectivas distâncias de 25m, 50m, 100m, 200m e um valor para uma 

distância bem mais elevada, como por exemplo, 12.800m, tem-se: 
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TABELA 4: RELAÇÃO ENTRE NES E NPS 

Distância Nível de Pressão Sonora 

25 m 159-20 log 25 – 11 =  120 dB 

50 m 159-20 log 50 – 11 =  114 dB 

100 m 159-20 log 100 – 11 =  108 dB 

200 m 159-20 log 200 – 11 =  102 dB 

12.800 m 159-20 log 12.800 – 11 = 66 dB 

 

O que vem a corroborar com o conceito de que uma grande quantidade de energia é 

representada por um número aparentemente pequeno transcrito em decibéis. Segundo: para 

uma grande redução dessa energia, seja ela por isolamento acústico, por barreira acústica ou 

ainda, como nesse exemplo, pelas perdas ocasionadas pela distância da fonte até o receptor, 

aparentemente a redução em decibéis não parece ser tão significativa, embora se possa 

afirmar fisicamente que o seja. E que também por isso o isolamento acústico de ambientes 

fechados é um assunto bastante complexo, cuja solução depende de vários fatores (técnicos e 

econômicos), e bom senso para se conseguir um nível aceitável de convivência com o ruído. 
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3 PERCEPÇÃO HUMANA E PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO 

3.1  EFEITOS PSICOLÓGICOS – ASPECTOS DA SUBJETIVIDADE DO SOM 

O som é uma forma de energia que afeta muito mais o homem do que o meio físico. 

Para se ter idéia desses valores em energia, uma pessoa falando normalmente transporta uma 

potência média em torno de 10-5 W, e um grito alto equivale aproximadamente a 3 x 10-2 W. 

Se toda a população de uma grande cidade com dez milhões de habitantes falasse ao mesmo 

tempo, seria produzida em energia uma potência de 10-5 W x 107 = 100 W, correspondente à 

potência de uma lâmpada elétrica comum. 

Num outro exemplo, se durante uma partida de futebol em um estádio com cerca de 

100.000 pessoas fosse possível acumular toda a energia despendida num grito de “gool”, ela 

seria apenas suficiente para aquecer uma xícara de café (GONZALEZ, 1990).  

Esses exemplos sugerem apenas uma noção dos níveis energéticos envolvidos na 

produção do som. Independentemente dos níveis sonoros, os efeitos do som têm a capacidade 

de afetar o homem em seus aspectos psicológicos, fisiológicos, e, até mesmo, nos seus 

aspectos físicos. 

O som ou o ruído são percebidos pelo ouvido humano de uma maneira subjetiva. O 

som de uma música pode acalmar algumas pessoas, trazer paz; pode trazer tristes lembranças, 

fazê-la sentir-se “down”, meio depressiva. Ou pode trazer alegria, até mesmo excitação. Um 

som desagradável, como o raspar de unha sobre um quadro de giz, ou o som do atrito de um 

instrumento cortando uma superfície de vidro causa arrepio. O som intermitente de água 

pingando de uma torneira é um incômodo que pode atrapalhar uma boa noite de sono. E isso, 

mesmo a um nível sonoro ainda considerado baixo, por volta de 30 a 40 decibéis. 

Alguns estados psicológicos como depressão, solidão, ansiedade, etc. têm, segundo 

especialistas dessa área, um tratamento adequado através da música clássica, sendo até 

orientado para cada estado específico um determinado compositor. A técnica de relaxamento 
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utilizada pelos praticantes da “Meditação Transcendental” consiste na emissão de um som 

(mantra), pronunciado apenas mentalmente e que tem como objetivo levar o indivíduo a um 

estado de concentração profunda. Músicas do gênero “new age” também têm semelhante 

finalidade e se propõem a trazer relativa paz aos ouvintes. 

O pesquisador do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) e professor de acústica da 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo  João Gualberto Baring4 comenta que a tolerância ao 

ruído está intimamente ligada à vinculação emocional que o indivíduo tem com a fonte.  

Ele exemplifica: um cachorro pode incomodar a vizinhança inteira e causar danos por 

não permitir um sono tranqüilo aos moradores, mas para o dono desse animal, esse barulho é 

ouvido de uma forma bem diferente, o que não interfere nem incomoda o seu sono. Nessa 

nuance, afirma que um trabalhador tolera mais o barulho de sua fábrica do que alguém que 

mora nas proximidades dela.  Pode-se acrescentar aqui, que o mesmo se dá com os adeptos 

das corridas de carro. Nesses ambientes, para quem não tem a menor afinidade, trata-se de um 

barulho ensurdecedor, insuportável. Entretanto, para os aficionados, isso parece ser uma fonte 

de prazer. O mesmo acontece num show de rock, de uma banda “heavy metal” em que o som 

pode chegar até a 120 dB, nível de pressão sonora quase que de um motor de avião a jato e 

que pode prejudicar o aparelho auditivo. Entretanto, seu público desconsidera esse fato e  

delira de emoção e êxtase. E no final ainda pede o “bis”.  

Em se tratando de ruído, segundo CALIXTO (2002), este está geralmente associado a 

uma sensação não-prazerosa. A fronteira entre som e ruído não pode ser definida com 

precisão, pois cada indivíduo apresenta uma reação diferente ao som ou ao ruído. Isso 

depende, dentre outros fatores, conforme dito acima, de seu estado emocional, de sua 

personalidade e de sua relação com esse determinado som. Ou ruído. 

 

                                                 
4 < http:www.ccs.usp.br/espaçoaberto/junho99/noticias.html#poluição> 
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3.2 EFEITOS FISIOLÓGICOS E FÍSICOS 

De acordo com a OMS (Organização Mundial de Saúde), os sons que atingem o nível 

de pressão sonora de até 55 dB(A)5 não causam danos ao ouvido humano. Entretanto, a partir 

daí, numa escala progressiva, começam a surgir, conforme o tempo de exposição, problemas 

de saúde e de ordem legal, dentre outros.   

Os níveis de pressão sonora situados na faixa entre 90 e 120 dB(A), além dos efeitos 

psicológicos, podem provocar efeitos fisiológicos que alteram a fisiologia do organismo, 

causando distúrbios neuro-vegetativos e outras moléstias (GONZALEZ, 1990). Para o 

Ministério do Trabalho, ambientes com essa faixa de níveis sonoros são classificados como 

insalubres pela Legislação Trabalhista. 

Alguns sons de curta duração, sons repentinos como o estouro de um rojão ou de um 

estalo de uma bombinha de São João, produzem uma reação de susto e sobressalto e a 

complexa resposta do organismo a uma ocasião de emergência: a pressão arterial e a pulsação 

disparam; os músculos se contraem, a transpiração aumenta; o coração acelera os batimentos; 

o fluxo de saliva e dos sucos gástricos é fortemente reduzido e a digestão cessa (GONZALEZ, 

1990). 

Acima de 120 dB(A), o som pode causar algum efeito físico sobre as pessoas; podem 

ocorrer sensações orgânicas desagradáveis, como vibrações dentro da cabeça, dor aguda no 

ouvido, perda do equilíbrio, náuseas. Devido à vibração do globo ocular, por ressonância, 

pode-se ter afetada a visão nesses casos.  

Próximo aos 140 dB(A)  turbina de avião  pode ocorrer a ruptura do tímpano. E 

sons ainda mais elevados, como a partida de um foguete ou de veículos espaciais, que chegam 

a 175 dB(A), podem danificar o mecanismo do ouvido interno, causando sangramento, 

convulsões, e até a morte (idem,1990).  

                                                 
5 dB(A) é uma das referências do nível sonoro, e é a que mais se assemelha àquele percebido pelo ouvido 
humano. 
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Foram feitas experiências com animais, e ficou demonstrado que sons muito intensos 

podem provocar queimaduras superficiais devido à absorção de energia sonora pela pele e 

pelos pêlos, em conseqüência de sua transformação em energia térmica. 

 

3.3 O LIMIAR DA AUDIBILIDADE E O LIMIAR DA DOR 

A audição tem uma resposta muito subjetiva, mas a quantidade que pode ser 

estabelecida com razoável objetividade é o limiar da audição. Existe uma ampla variação 

dentro da população; todavia, um teste audiológico padrão mostra desvios dentro de um 

padrão estabelecido. O teste do limiar da audição é bastante simples. É realizado 

rotineiramente, no interesse das empresas que operam em determinado setor onde podem 

ocorrer problemas relacionados com a perda auditiva de seus funcionários. 

O indivíduo que  é submetido ao teste é equipado com um fone de ouvido no qual são 

transmitidos tons em diferentes freqüências e amplitudes, separadamente em cada um dos 

ouvidos. A mais baixa amplitude em cada banda de freqüência que pode ser percebida pelo 

ouvinte estabelece o seu LIMIAR DA AUDIÇÃO.  

O gráfico da figura 5, a seguir, ilustra as faixas de freqüências perceptíveis pelo 

ouvido humano e os níveis de pressão sonora em que são produzidas as falas humanas e as 

músicas que normalmente costuma-se ouvir. Nele demonstra-se também onde ocorrem o 

limiar da audição humana e o limiar da dor. 
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FIGURA 5: O LIMIAR DA AUDIÇÃO E O LIMIAR DA DOR 

 

           FONTE: http://www.if.ufrj.br/teaching/fis2/ondas2/ondas2.html 

As informações no nível físico do som, na forma de ondas sonoras, são captadas, 

processadas e codificadas em nível fisiológico pela orelha, e enviadas ao cérebro pelas fibras 

nervosas auditivas para serem interpretadas (BISTAFA, 2006). 

Pode-se observar que a sensibilidade do ouvido é maior nas faixas situadas entre 1000 

Hz  a 4000 Hz, e para uma maior ou menor freqüência, uma redução acentuada torna-se 

evidente. A área descrita no gráfico da conversação normal cobre a faixa de média freqüência 

de sensibilidade até amplitudes bem acima do limiar de audibilidade. Exposições em níveis 

elevados de barulho por um período de tempo resultarão em um deslocamento temporário do 

limiar da audição e a curva do limiar se deslocará para cima, talvez até mesmo para dentro da 

faixa da conversação. Esse deslocamento é freqüentemente acompanhado por um som de 

campainha, ou um soar nos ouvidos, um zumbido, e irá desaparecer após algumas horas; mas, 

ao continuar sua exposição por muitos anos, pode resultar em um deslocamento permanente 

do limiar da audição (ver Anexo II). 
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A  exposição prolongada a ruídos acima de 90 dB(A)  é uma fator inerente ao 

progresso tecnológico, e muitas pessoas se vêem praticamente obrigadas a exercer atividades 

profissionais em condições acústicas prejudiciais e em ambientes  de trabalho insalubres. 

Essas atividades podem comprometer a capacidade de audição, além de outras complicações 

demonstradas mais à frente. Outra forma de perda auditiva é a que faz parte do processo 

natural do envelhecimento do ser humano. A presbiacusia é um processo de perda auditiva 

sem que seja considerada uma doença, mas, sim,  uma perda natural de função. A presbiacusia 

aparece nos indivíduos adultos, geralmente na fase da terceira idade. (ver Anexo II). 

 

3.4 MEDIDOR DE NÍVEL SONORO 

As medições do Nível Sonoro são feitas com o uso de um aparelho medidor 

denominado sonômetro (conhecido como decibelímetro) o qual consiste basicamente de um 

microfone, um amplificador e um aparelho medidor. Esses aparelhos de medições acústicas 

fornecem informações de amplitude, de freqüência, de fase dos sons em geral e, 

particularmente, de ruídos, conforme BISTAFA (2006). Com esse aparelho consegue-se 

identificar e localizar fontes de ruído dominantes; determinar a potência da fonte de ruído; 

avaliar a qualidade acústica de um ambiente, sua adequação para determinado uso especifico; 

verificar o cumprimento das normas e legislações de controle do ruído e ainda permitem a 

escolha de métodos, dispositivos e de materiais indicados para o isolamento e controle 

acústico do ruído.  

As ondas de pressão sonora chegam até o microfone e são convertidas em flutuações 

de voltagem elétrica amplificadas e mostradas no visor do aparelho medidor. Como os 

medidores não podem dar uma leitura precisa da ampla faixa dos valores encontrados, a 

solução é a alteração da amplificação em etapas. E, segundo HARRISON (2000), isso deve 

ser feito manualmente. Manter o medidor na escala durante a medição do barulho flutuante é 

um dos aspectos mais exigentes dos trabalhos em acústica. Esse trabalho de adaptação feito 

no medidor não traz a indicação de volume da amplitude (loudness), uma vez que as variações 
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de pressão, sejam elas baixas, médias ou altas, em qualquer freqüência são todas tratadas da 

mesma maneira. O sinal de resposta captado pelo microfone é, efetivamente, linear, sobre 

todo o espectro da freqüência audível. Todavia, a audição no ouvido humano é sentida de 

forma não-linear. Para superar isso, o espectro da freqüência pode ser ponderado para 

combinar com a resposta do ouvido. Ou o nível sonoro pode ser medido em bandas de 

freqüência e comparado com o volume sonoro relativo percebido em cada banda. 

 

3.5 CURVAS DE PONDERAÇÃO 

          Segundo HARRINGTON (2000), o uso de sistema de ponderação em medidor de nível 

sonoro é o mais seguro método para a avaliação de volume sonoro (loudness). A utilização de 

três curvas ponderadas tem sido internacionalmente aceita para que se leve em conta 

freqüências diferentes de resposta ao ouvido para amplitudes diferentes. 

FIGURA 6: CURVAS DE PONDERAÇÃO 

 

                                 FONTE: HARRINGTON  (2000). 
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 A escala de ponderação (A) é usada para baixa e média amplitudes  até 55 dB; a 

escala de ponderação (B) é usada para amplitude média (entre 55 e 85 dB); a escala de 

ponderação (C) é  usada para altas amplitudes (acima de 85 dB). 

 

3.5.1  Curvas isoaudíveis ou contornos de mesma amplitude 

FLETCHER e MUNSON apud NEPOMUCENO (1994) foram pesquisadores que na 

década de 1930 estudaram as relações entre freqüência e loudness. Tomando-se como 

referência a freqüência de 1.000 Hz, procurou-se encontrar em quais intensidades sonoras (em 

dB), tons de diferentes freqüências seriam percebidos com o mesmo volume sonoro. 

 Essas experiências psicoacústicas foram feitas em variadas condições: em campo livre 

ou em ambiente fechado; fonte sonora constituída por tons puros ou por uma faixa de várias 

freqüências,  ou ainda através de fones conectados ao indivíduo. Os resultados colocados em 

curvas num gráfico representam a média estatística das pesquisas feitas com um certo número 

de pessoas jovens, consideradas em condições auditivas normais para essa experiência, e com 

idade entre 18 e 25 anos. Esses, ouvindo um determinado tom, fizeram o ajuste para a 

freqüência de 1.000 Hz, o que demonstrou que a sensibilidade do ouvido humano diminui 

com as baixas freqüências, e isso faz com que seja necessário um aumento considerável da 

intensidade para que o nível zero de audição seja alcançado. Confirmou-se que a sensação 

sonora depende intrinsecamente da intensidade, e que uma diminuição considerável na 

intensidade provoca, como conseqüência, uma atenuação relativamente grande nos tons de 

baixa freqüência.  

Fazendo-se uma leitura do gráfico na figura 7 a seguir, pode-se inferir que o sistema 

auditivo humano tem uma maior percepção na faixa em torno de 3 kHz. Também se pode 

verificar que tons puros em freqüências ao redor de 3 kHz estimulam a audição com níveis 



 

 

43 

 

sonoros mais baixos do que em outras freqüências. E, ainda, à medida que a freqüência de 

tons puros cai abaixo dos 200 Hz, o estimulo da audição requer níveis sonoros mais elevados.   

 Ainda nesse gráfico, verifica-se que, para se obter uma  audição em freqüências baixas 

que seja equivalente àquela percebida na freqüência (de referência) de 1.000 HZ, há que se 

elevar bastante a intensidade. Por isso, freqüências baixas com a mesma intensidade utilizada 

para freqüências altas não são percebidas pelo ouvido humano. E, também por esse motivo, as 

altas intensidades provocam uma sensação de agudização no pitch de um som. 

FIGURA 7: CURVA DE MESMO NÍVEL DE AUDIBILIDADE 

 

     FONTE: BISTAFA (2006). 

Nesse gráfico, verifica-se que as curvas isoaudíveis tendem a um achatamento na 

medida em que a intensidade aumenta, até que seja atingido o limiar da dor. Próximo a esse 

limiar, as linhas encontram-se praticamente aplainadas e, por isso, os tons de diferentes 

freqüências tendem a ter o mesmo  loudness. 
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 Com esse estudo das curvas isoaudíveis, pôde-se quantificar as relações entre 

freqüência e loudness. Essa freqüência de 1.000 Hz  ficou sendo um valor de referência para 

os contornos de mesma amplitude, que passaram a ser expressos em uma unidade,  fones. O 

nível que expressa a audibilidade em fones tem como seu equivalente um nível de pressão 

sonora  na freqüência de 1.000 Hz. (NEPOMUCENO, 1994). 

A curva de ponderação "A" é geralmente a mais utilizada em medições sonoras, pois o 

som medido nessa modulação é o que mais se aproxima da percepção do ouvido humano. Seu 

valor é expresso em dB(A). 

 

3.6 BANDAS DE OITAVAS  

 As freqüências audíveis definem os limites práticos da faixa acústica de interesse. 

Embora não tão ampla como a faixa de intensidade, ainda é um problema  dividir essa faixa 

de freqüências em componentes controláveis.  O que se faz, então, é dividir a faixa em 

“bandas de oitavas”. Assim, a energia acústica é juntada para dentro da banda de oitava 

apropriada.  

Segundo BISTAFA (2006), as bandas de oitavas significam um espectro de banda 

larga com bandas de largura variável, em que a largura de cada banda é aproximadamente 

70% da freqüência central. Conseqüentemente, para a freqüência central de 100 Hz, a largura 

da banda é 70 Hz; e para a freqüência central de 1.000 Hz, a largura da banda é 700 Hz. 

Essas bandas de oitavas são mostradas na tabela a seguir. Em algumas situações as 

bandas de oitavas não são suficientemente adequadas para análise, e um terço da faixa de 

bandas de oitavas é utilizado. Um equipamento acústico é geralmente utilizado para se fazer 

medições de nível de pressão sonora nessas bandas de oitavas.  
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TABELA 5: BANDAS DE OITAVAS 

Baixas freqüências de 

Bandas de Oitavas (Hz) 

Freqüência Central de 

Bandas de Oitavas (Hz) 

Altas freqüências de Bandas  

de Oitavas  (Hz) 

44 63 88 

88 125 176 

176 250 353 

353 500 707 

707 1000 1414 

1414 2000 2825 

2825 4000 5650 

5650 8000 11300 

 

FONTE: HARRINGTON (2000). 

 

3.7 CURVAS DE CRITÉRIO DE RUÍDO  

A reação que o ruído provoca nas pessoas depende de fatores como a audibilidade, 

tonalidade, características espectrais, hora em que o fato ocorre e o tempo que isso dura, 

dentre outros fatores (BISTAFA, 2006). O ruído é considerado um problema quando interfere 

em uma atividade humana, e isso está diretamente ligado ao tipo de atividade que se está 

exercendo. E pelo fato de que ruídos do cotidiano são das mais diversas naturezas, torna –se 

bastante complexa a avaliação desses problemas.  

Entretanto, têm sido desenvolvidos diversos critérios para avaliação de ruídos que 

levam em consideração os fatores físicos e comportamentais mais significativos para 

situações específicas. E esses métodos de avaliação, os critérios e as respectivas escalas de 

aceitabilidade criadas tornam a avaliação do ruído objetiva, permitindo sua classificação, 
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comparação de medidas de redução, criando parâmetros para elaboração de normativos e leis 

regulamentares.  

O impacto que o ruído produz nas pessoas é avaliado através de metodologias 

aplicadas pelos órgãos reguladores em seus diferentes países. Esses métodos buscam modelar 

as diferentes características da audição e da psicologia humana com relação ao ruído. 

Curvas de Critério de Ruído foram originalmente desenvolvidas nos EUA para 

prognosticar  níveis de ruído aceitáveis para escritórios e ambientes  congêneres. Pode-se 

afirmar que elas pertencem à família das curvas que cruzam as oito bandas de oitavas, cada 

uma com sua própria ponderação numérica de NC 6 . 

Por exemplo, traçando-se o espectro de bandas de oitavas de um ruído medido no 

gráfico da figura 8 a seguir, a curva NC mais alta ao ser tocada por esse espectro retrata a 

avaliação do ruído. Esse procedimento, além de permitir a avaliação do volume sonoro 

também traz informações diagnósticas. Se uma determinada faixa de freqüência é responsável 

pelo nível elevado de ruído, a causa pode ser geralmente localizada com relativa facilidade 

(HARRINGTON, 2000).  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 NC sigla do inglês Noise Criteria, equivalente em português a critério do ruído. 
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FIGURA 8: CURVAS DE CRITÉRIO DE RUÍDO 

 

             FONTE: HARRINGTON (2000). 

A Organização Internacional de Padrões – The International Standards Organization 

 desenvolveu uma série de curvas para uso geral, baseadas nos contornos de mesmo volume 

sonoro  curvas NR7. E que também são amplamente utilizadas na Europa para avaliação de 

volume sonoro (loudness). Comparado com o critério NC (Noise Criteria), a curva NR (Noise 

Rating) se eleva de forma mais contundente quando avalia freqüências baixas, e é mais suave 

quando se trata de ruídos de alta freqüência. 

Um gráfico de avaliação do ruído (NR) para amplitudes baixas é mostrado a seguir: 

 

                                                 
7 NR sigla do inglês Noise Rating, equivalente em português a avaliação do ruído. 
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FIGURA 9: CURVAS DE AVALIAÇÃO DE RUÍDO 

 

                                  FONTE: HARRINGTON (2000). 

O gráfico NR, assim como o gráfico NC, identifica as faixas de freqüência para a qual 

nenhuma atenção especial precisa ser dada. Uma outra utilidade do gráfico de curvas NR é 

determinar os valores máximos de Nível de Pressão Sonora (NPS) que possam ser permitidos 

para um valor particular de NR. Por exemplo, na tabela abaixo, tem-se o cálculo de valores de 

NPS que não podem ser excedidos para se obter um valor NR 40: 

TABELA 6: NPS COM BASE NO NR 

(NÍVEL DE PRESSÃO SONORA COM BASE NA AVALIAÇÃO DO RUÍDO). 

 

FCBO (Hz) 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 

NPS (dB) 67 57 49 44 40 37 35 33 

 

 

A relação matemática que define o valor de NPS para qualquer valor dado em NR é:  

                                                       NPS = a + (b x NR),                                         (10) 
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onde as constantes a e b são mostradas na tabela 7 abaixo: 

TABELA 7:  CÁLCULO DO NÍVEL DE PRESSÃO SONORA 

FCBO (Hz) 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 

CONSTANTE a 35.5 22 12 4.8 0 -3,5 -6,1 -8 

CONSTANTE  b 0,79 0,87 0,93 0,974 1 1,015 1,025 1,03 

 

3.8  REAÇÃO AO RUÍDO E FORMAS DE CONTROLE 

Os métodos convencionais de avaliação do ruído que foram descritos são bem 

conhecidos e dão muitas informações do sinal de áudio analisado, mas são questionados por 

COSTA-FELIX (1998) apud FERREIRA NETO (2002), pois analisam somente os 

parâmetros físicos, não fornecendo a medida de como um sinal sonoro (loudness) é percebido 

pelo homem. Ele defende a adoção da Psicoacústica, a qual pode ser definida como uma 

ciência interdisciplinar, cujo objetivo é a avaliação quantitativa de sensações subjetivas, 

originadas a partir da exposição a ruídos. Os seus procedimentos apresentam o prognóstico 

de: medir o loudness percebido, o caráter do som, o incômodo e a quantidade do som, 

analisando seus efeitos. 

No intuito de quantificar a reação de comunidades ao ruído, KINSLER (1982) apud 

SOUZA (1998) recomenda uma metodologia, embasado no fato de que a média de ruído 

indicada para certos ambientes não depende apenas do uso deste ambiente, mas também da 

expectativa dos seus usuários. E que o incômodo causado pelo ruído ao indivíduo não 

depende apenas de suas características (amplitude, freqüência, duração etc.), mas também da 

atitude dos indivíduos frente ao ruído (RODRIGUES (1995) apud SOUZA (1998). 

 Esse método, cuja tabela vem a seguir, consiste em medir o nível de som em dB(A), 

acrescentar ou diminuir possíveis correções para várias características de ruído e, então, 

comparar o correto dB(A) com uma escala de reação esperada. 
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TABELA 8:  CORREÇÕES  A SEREM SOMADAS À MEDIDA EM dB(A) PARA      

   QUANTIFICAR A REAÇÃO DA COMUNIDADE 

CARACTERÍSTICAS DO RUÍDO  CORREÇÃO 

EM DB(A) 

PRESENÇA DE TOM PURO  +5 

INTERMITENTE OU IMPULSIVO  +5 

RUÍDO SOMENTE DURANTE O TRABALHO  -5 

TOTAL DE DURAÇÃO DO RUÍDO A CADA DIA 

(POR SESSÃO EXPERIMENTAL) 

 

CONTÍNUO  0 

MENOS QUE 30 MIN  -5 

MENOS QUE 10 MIN  -10 

MENOS QUE 5 MIN  -15 

MENOS QUE 1 MIN  -20 

MENOS QUE 15 S  -25 

VIZINHANÇA   

SUBÚRBIO SILENCIOSO  +5 

SUBÚRBIO  0 

RESIDENCIAL URBANO  -5 

URBANO PRÓXIMO À INDÚSTRIA  -10 

INDÚSTRIA PESADA  -15 

 

Conforme SOUZA (1998), utilizando-se a tabela 8 acima, faz-se a correção dos 

valores em dB(A): se o nível corrigido é menor que 45 dB(A), nenhuma reação é esperada; se 

ficar entre 45 e 55 dB(A), podem-se observar reações esporádicas; entre 50 e 60 dB(A), 

reclamações espalhadas aparecem; entre 55 e 65 dB(A), existe a ameaça de forte reação e, 

acima de 65 dB(A), uma reação generalizada é observada. 



 

 

51 

 

 Determinada a presença de níveis excessivos de ruídos no ambiente, existe a 

necessidade de se realizar o seu controle. 

 Este é um tema de grande extensão; entretanto, conforme SOUZA (1998), pode-se 

resumidamente dividi-lo em três partes apresentando-se possíveis intervenções para o controle 

do ruído:  

a)   Intervenção na fonte emissora: 

• Eliminação ou substituição por máquina mais silenciosa;   

• Modificação no ritmo de funcionamento da máquina; 

• Aumento da distância e redução da concentração de máquinas.  

 b) Intervenção sobre a propagação: 

• Suportes antivibrantes; 

• Enclausuramento integral; 

• Enclausuramento parcial; 

• Barreiras; 

• Silenciadores; 

• Tratamento fono-absorvente 

 c)  Intervenção sobre o trabalho:  

• Isolamento em cabine acústica  

• Redução do tempo de exposição; 

• Equipamentos de proteção individual.  

 

3.9 PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO LA, EQ, L10  e  L90. 

3.9.1 Nível Equivalente de Pressão Sonora 

 De acordo com GERGES (2000) apud FERREIRA NETO (2002), o potencial de 

danos à audição causado por ruído depende de seu nível e de sua duração. E esses níveis de 

ruído podem variar durante um certo intervalo de tempo.  
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 O nível sonoro equivale, em termos de energia acústica, aos níveis variáveis de ruído, 

durante a medição. Desse modo é definido um valor  chamado de nível equivalente de pressão 

sonora, ou Leq, que é o nível sonoro médio integrado num determinado espaço de tempo. 

  Um nível equivalente a Leq, pode ter o mesmo potencial auditivo que um nível variável 

dentro de um mesmo espaço de tempo. Os critérios para lesão permitem essa equivalência até 

115 dB(A) (aproximados) de nível máximo, sendo que a partir desse ponto podem ocorrer 

lesões. 

  Uma forma de se calcular o nível médio é através da seguinte expressão: 

),(10
1

log10
10/)(

0
dBdt

T
L

tLT

eq

p







= ∫      (11) 

na qual Leq, é o nível sonoro médio no intervalo de medição; T  é o intervalo de tempo de 

registro e Lp (t)  é o nível  sonoro no instante t . Se  Lp (t) for A-ponderado, então a unidade de 

Leq, será  LA eq e terá unidade dB(A). 

 Existem diversas metodologias para o registro  do nível sonoro de ruído. BISTAFA  

(2006) chama esses registros de grandezas para avaliação de ruídos não-estacionários. 

 Outros níveis estatísticos essenciais para os estudos de ruído de tráfego são L10 e L90, 

como relata SCHULTZ (1982) apud FERREIRA NETO (2002), que são respectivamente os 

níveis excedidos durante 10% e 90% do tempo da medição, exemplificados na figura 10:  

FIGURA 10: NÍVEIS ESTATÍSTICOS L10 E L 90  

    

  

  O nível estatístico L10 pode ser aceito como valor de pico, pois indica valores 

que foram excedidos durante 10% do total de medição. Já o nível L90 indica o nível de ruído 

que foi ultrapassado durante quase todo o tempo de medição. 
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4  IMPACTO AMBIENTAL E A LEGISLAÇÃO 

4.1 A POLUIÇÃO SONORA E O INCÔMODO DO RUÍDO 

Com o crescimento desordenado das grandes cidades e o surgimento das grandes 

indústrias, a população urbana passou a conviver com a poluição do solo, do ar, de lagos, dos 

rios, problemas causados pelo acúmulo do lixo e outras implicações de impacto ambiental, 

próprias das grandes cidades. 

Nesse cenário, cresce a cada dia um outro tipo de poluição que não pode ser vista, e 

com a qual as pessoas de certa forma se acostumaram. A poluição sonora se dá através do 

ruído, que é o som indesejado, e é considerada uma das formas mais graves de agressão ao 

homem e ao meio ambiente.  

Segundo a OMS - Organização Mundial da Saúde, o limite tolerável ao ouvido 

humano é de 65 dB(A). Acima disso, nosso organismo sofre estresse, o que aumenta o risco 

de doenças. Com ruídos acima de 85 dB(A) aumenta o risco de comprometimento auditivo.   

Dois fatores são determinantes para mensurar a amplitude da poluição sonora: o tempo 

de exposição e o nível do barulho a que se expõe o sujeito.  

A perda da audição, o efeito mais comum associado ao excesso de ruído, pode ser 

causada por várias atividades da vida cotidiana. Há, por exemplo, perda de 30% da audição 

nas pessoas que usam walkman, toca-fitas ou cd player (mp3 player) durante duas horas por 

dia, durante dois anos, em níveis próximos de 80 dB(A). Calcula-se que 10% da população do 

país sofra de distúrbios auditivos, sendo que, desse total, a rubéola8 é responsável por 20% 

dos casos. Atualmente, cerca de 5% das insônias são causadas por fatores externos, 

principalmente ruídos. 

                                                 
8 Rubéola: doença infecto-contagiosa causada por vírus e que pode atingir adultos e crianças. Se contraída 
durante a gravidez pode causar surdez no nascituro.  
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O incômodo ou desconforto provocado pelo ruído, conforme anteriormente 

comentado, é um atributo extremamente subjetivo.  

FIGURA 11: CURVAS DE MESMA RUIDOSIDADE 

 

       FONTE: BISTAFA (2006) 

A figura 11 acima mostra, através de um gráfico de curva ponderada, o que se pode 

chamar de um “equilíbrio do desconforto” ou “média do desconforto” causado por ruídos em 

diferentes faixas de freqüências. Diz BISTAFA (2006) que, embora o incômodo do ruído 

ainda careça de definição mais precisa, os parâmetros físicos que mais contribuem para essa 

sensação subjetiva do desconforto são:  

• conteúdo espectral e níveis sonoros associados;  
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• a complexidade do espectro e a existência de tons puros;  

• a duração; 

• a amplitude e freqüência das flutuações de nível e tempo de subida de sons 

impulsivos.  

Para demonstrar objetivamente o incômodo do ruído, criou-se uma grandeza 

psicoacústica que tem como unidade o noy 
9
. 

Essa unidade refere-se a um ruído percebido numa freqüência também de 1.000 Hz, 

com uma pressão sonora de 40 dB. Ruídos de 2, 4, 10 ou 20 noys são considerados como 

tendo ruidosidade percebida 2, 4, 10 ou 20 vezes maior do que 1 noy. Conclui-se que o noy 

expressa a sensação subjetiva de incômodo do ruído em uma escala linear (BISTAFA 2006). 

Dentre os principais ruídos que incomodam, o ruído de trânsito de veículos 

automotores, segundo pesquisas (CALIXTO, 2002), é o que mais contribui na poluição 

sonora, e isso só vem aumentando; tanto nas grandes cidades brasileiras como em todo o 

mundo, essa situação vem se agravando.  

No âmbito doméstico, a poluição sonora ocorre pela emissão de ruídos, produzidos por 

eletrodomésticos, acima dos limites de níveis sonoros recomendados. Dentre esses, atenção 

especial deve-se dar ao aspirador de pó e ao secador de cabelos, que atingem cerca de 80 dB. 

O ruído industrial  provoca, além da perda orgânica da audição, uma grande variedade 

de males à saúde do trabalhador, que vai desde efeitos psicológicos, distúrbios neuro-

vegetativos, náuseas e cefaléias, até a redução da produtividade, aumento do número de 

acidentes, de consultas médicas e do absenteísmo. Segundo a Sociedade Brasileira de 

Acústica, os níveis de ruído industrial nas empresas brasileiras são absurdamente excessivos. 

                                                 
9 Derivada da palavra inglesa noise, nuisance (aquilo que incomoda). 
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Essa situação pode ser revertida, aplicando-se as tecnologias de controle de ruído 

existentes e que envolvem o desenvolvimento de produtos específicos, recursos para 

identificação e análise das fontes de ruído, previsão da redução de ruídos através de 

programas de simulação e o desenvolvimento de máquinas menos ruidosas. 

 

4.2 ASPECTOS LEGAIS – LEGISLAÇÃO AMBIENTAL – POLUIÇÃO SONORA 

Por se tratar de problema social difuso, a poluição sonora deve ser combatida pelo 

poder público e pela sociedade; individualmente, através de ações judiciais, ou coletivamente, 

através da ação civil pública (Lei 7.347/85) para garantia do direito ao sossego público, o qual 

está resguardado pelo artigo 225 da Constituição Federal. 

Na legislação ambiental, a poluição é definida no art. 3, parágrafo III, da Lei 6.938/81, 

como a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que, direta ou 

indiretamente, prejudiquem a saúde, a segurança e o bem estar da população; criem condições 

adversas às atividades sociais e econômicas; afetem desfavoravelmente a biota; afetem as 

condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente; lancem matérias ou energia em desacordo 

com os padrões ambientais estabelecidos. 

A Lei 9.605/98, que trata dos crimes ambientais, em seu artigo 54, configura crime 

“causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar danos à 

saúde humana...”, o que inclui nesta figura delituosa a poluição sonora pelas conseqüências 

que produz.   

A Lei 8.078/90 do Código do Consumidor  proíbe o fornecimento de produtos e 

serviços potencialmente nocivos ou prejudiciais à saúde (artigo 10), podendo-se considerar 

como tais os que produzem poluição sonora. 

A Resolução 008/93 do CONAMA estabelece limites máximos de ruídos para vários 

tipos de veículos automotores. 
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A Federação, os Estados e os Municípios brasileiros vêm enfatizando, nas últimas 

décadas, a necessidade da preservação do meio ambiente, com o intuito de melhorar a 

qualidade de vida da população. Para isso, têm estabelecido normas, leis e regulamentações 

que buscam fiscalizar e controlar as intervenções do homem no meio ambiente (NAGEM: 

2004). 

A Constituição Federal10 em seu artigo 225, Capítulo VI estabelece que:  

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público  
e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 
gerações.  

 

Com isso, o Poder Público chama para si a incumbência de exigir, além de outras 

ações cabíveis, estudo e relatório de impacto ambiental  (EIA – RIMA) antes da implantação 

de qualquer obra ou atividade que possa vir a prejudicar o meio ambiente, a causar alguma 

forma de degradação ambiental. O Estado assume o controle da produção, da comercialização 

e do emprego de técnicas, métodos, produtos ou substâncias que possam causar alguma 

ameaça. E, ainda, reza esse preceito que se promova a educação ambiental em todos os níveis 

de ensino,  juntamente com a conscientização pública para a conservação e a preservação do 

meio ambiente (NAGEM, 2004). 

O CONAMA   Conselho Nacional do Meio Ambiente, órgão federal, já publicou 

diversas resoluções normativas que estabelecem regras  para a preservação do meio ambiente. 

Em 8 de março de 1990 foi publicada a Resolução número 1 que inclui os problemas dos 

níveis de ruído excessivo no controle da poluição ambiental. E através da Resolução número 2 

da mesma data, reconhece que o ruído excessivo causa danos  à saúde física e mental e afeta 

particularmente a audição. Pelo fato de o ruído submeter a população cada vez mais a 

condições sonoras adversas, considera-se que é fundamental estabelecer normas, métodos e 

ações para o controle do ruído excessivo que possa interferir na saúde e no bem-estar da 
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população. Por conseguinte, instituiu-se, em caráter nacional, o Programa Nacional de 

Educação e Controle da Poluição Sonora (SILENCIO), com o objetivo de controlar os 

problemas de poluição sonora através dos órgãos de meio ambiente estaduais e municipais do 

país. E também criou-se um Programa de Educação Nacional a fim de introduzir o tema 

Poluição Sonora nos cursos secundários da rede oficial e particular de ensino. 

Essa resolução CONAMA diz ainda que: 

O programa SILENCIO será coordenado pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente 
e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA , e deverá contar com a participação 
de Ministérios do Poder Executivo, órgãos estaduais e municipais de meio ambiente, 
e demais entidades interessadas. 

 

O artigo acima vem reforçar a idéia do comprometimento do Poder Público em todas 

as suas esferas, além da conclamação para a participação de outras entidades governamentais 

ou não-governamentais, quanto à necessidade da conservação e da preservação do meio 

ambiente e da melhoria da qualidade de vida da população. 

A Constituição Estadual do Paraná, seguindo a Carta Magna, em seu Capítulo V, 

artigos 207 a 209, vem corroborar o preceito federal:  

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 
comum e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Estado, aos Municípios 
e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as gerações presente e 
futuras, garantindo-se a proteção dos ecossistemas e o uso racional dos recursos  
ambientais. 

 

4.2.1 A Lei Municipal 10.625 

No âmbito municipal, a Prefeitura Municipal de Curitiba, através da SEMMA 

Secretaria Municipal do Meio Ambiente publicou em 19 de dezembro de 2002 a Lei número 

10.625, a qual dispõe sobre ruídos urbanos, proteção do bem estar e do sossego público, 

revogando as Leis 8.583, 8.726 e 9.142. Diz em seu artigo 1º: “É proibido perturbar o sossego 

                                                                                                                                                         
10 CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, 1988. 
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e o bem estar público com sons, ruídos e vibrações que causem incômodo de qualquer 

natureza ou que ultrapassem os limites fixados nesta lei”. 

Os limites fixados nessa lei são baseados na NBR 10.151, em conformidade com os 

prescritos pela OMS  Organização Mundial de Saúde, parâmetros reconhecidamente 

utilizados por outros países desenvolvidos. Em seu artigo 2º, define: 

SOM: vibração acústica capaz de provocar sensações auditivas; 

RUÍDO: som capaz de causar perturbação ao sossego público ou efeitos psicológicos e 

fisiológicos negativos em seres humanos e animais; 

VIBRAÇÃO: movimento oscilatório transmitido pelo solo ou por uma estrutura 

qualquer; e  

POLUIÇÃO SONORA: emissão  de som ou ruído que seja, direta ou indiretamente, 

ofensiva ou nociva à saúde, à segurança e ao bem estar da coletividade ou transgrida as 

disposições fixadas nesta lei. 

Quanto ao período do dia, a Lei Municipal estabelece os seguintes períodos: 

DIURNO: das 07h01 às 19h00; 

VESPERTINO: DAS 19h01 às 22h00 e 

NOTURNO: das 22h01 às 07h00. 

E, em seu artigo 5º. Parágrafo 3º. a Lei Municipal estabelece:  

Quando a propriedade que sofre o incômodo tratar-se de escola, creche, biblioteca 
publica, hospital, ambulatório, casa de saúde ou similar com leitos para 
internamento, hotel ou similar, devem ser atendidos os limites estabelecidos para 
ZR-111, independentemente da zona de uso e deve ser observado o raio de 200m 
(duzentos metros) de distância, definida como zona de silêncio. 

 

                                                 
11 Ver tabela de zoneamento urbano de Curitiba, anexo III no final do trabalho. 
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A Legislação do Município de Curitiba estabelece multas para os casos de 

descumprimento, de acordo com a classificação, em multas Leves, Graves e Gravíssimas, 

cujos valores variam de R$ 300,00 (trezentos reais) até o máximo de R$ 18.000,00 (dezoito 

mil reais). 

As tabelas de zoneamento urbano12, bem como os seus respectivos níveis de pressão 

sonora máximos, conforme os períodos  diurno, vespertino ou noturno, encontram-se no 

Anexo III deste trabalho.  

 

4.2.2 O Ministério do Trabalho e as NR’s 

 O Ministério do Trabalho, através das Normas Regulamentadoras NR-9 e NR-15 

normatiza os procedimentos de riscos ambientais no ambiente das empresas. 

 A NR 9:  

Estabelece a obrigatoriedade da elaboração e implementação, por parte dos 
empregadores e instituições que admitam trabalhadores como empregados, do 
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA, visando a preservação da 
saúde e da integridade dos trabalhadores através da antecipação, reconhecimento, 
avaliação e conseqüente controle da ocorrência de riscos ambientais existentes ou 
que venham a existir no ambiente de trabalho, levando em consideração a proteção 
do meio ambiente e dos recursos naturais. Essas ações do Programa citado devem 
ser desenvolvidas sob a responsabilidade do empregador e a participação dos 
trabalhadores. 

 

A NR 15  Norma Regulamentadora n° 15 - anexo 1 (Ministério do Trabalho, 1996), 

estabelece a regulamentação dos limites de tolerância em atividades e operações consideradas 

insalubres. Dentre essas, os limites de tolerância para ruído contínuo ou permanente, os quais 

deverão ser medidos em dB(A) com o uso de instrumento medidor de nível de pressão sonora, 

operando no circuito de compensação “A” e circuito de resposta lenta (SLOW). As leituras 

                                                 
12 Lei N° 9.800 de 03 de janeiro de 2000. 
 



 

 

61 

 

através desse aparelho deverão ser feitas próximas ao ouvido do trabalhador e enquadrados na 

tabela abaixo: 

TABELA 9  – MÁXIMA EXPOSIÇÃO DIÁRIA PERMISSÍVEL 

NÍVEL DE RUÍDO dB(A) MÁXIMA EXPOSIÇÃO DIÁRIA PERMISSÍVEL 

85 8 horas 

86 7 horas 

87 6 horas 

88 5 horas 

90 4 horas 

92 3 horas 

95 2 horas 

100 1 hora 

105 30 minutos 

110 15 minutos 

115 7 minutos 

 NOTA: O EPI, segundo as normas trabalhistas, é indicado para níveis e tempos superiores ao da tabela. 

 FONTE: NR 15 – Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho, NRB 10.151, ABNT, 2000) 

 

Os  tempos de exposição aos níveis de ruído não devem exceder os limites de 

tolerância fixados acima, e também não é permitida a exposição a níveis de ruído acima de 

115 dB(A) para indivíduos que não estejam adequadamente protegidos. 
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5 RUÍDO URBANO E O USO DE BARREIRAS ACÚSTICAS 

5.1 RUÍDO URBANO 

O ruído urbano, definido como poluição sonora, é hoje, depois da poluição do ar e da 

água, o problema ambiental que afeta o maior número de pessoas (OMS, 2003 apud 

CALIXTO 2002). 

A população brasileira está cada vez mais concentrada nas grandes cidades. E essas 

grandes cidades, como acontece na maioria dos países em desenvolvimento, têm crescido de 

uma forma não-organizada, e com isso, além de todos os problemas sociais, surgem os 

problemas ambientais. Dentre as causas, o incremento no número de veículos e de indústrias 

aumentam o número de fontes sonoras, o que vem comprometer o bem-estar da população, 

podendo causar os malefícios já citados (irritação, estresse, perda da qualidade de sono, 

distúrbios neuro-vegetativos e outras complicações). 

A OMS   Organização Mundial de Saúde, preceitua que um ruído de até 50 dB(A) 

pode incomodar, mas o organismo se adapta a ele, sem problemas. No limiar de 55 dB(A) 

pode haver a incidência de estresse leve acompanhado de desconforto. Já a partir de  65 

dB(A) considera-se o nível inicial do desgaste do organismo, aumentando o risco de enfarte, 

derrame cerebral, hipertensão arterial e outras patologias. Acima de  80 dB(A) pode ocorrer a 

liberação de endorfinas, causando uma sensação de prazer momentâneo. E, a partir de 100 

dB(A) pode haver perda de audição e, daí em diante, uma série de complicações graves e até 

mesmo irreversíveis. 
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A perda da audição, mesmo que parcial, compromete diretamente a comunicação 

humana:  

A perda auditiva se caracteriza primeiramente pela dificuldade de se entender bem 
algumas palavras ao telefone, pois as freqüências usadas na comunicação verbal são 
mais altas (consoantes) e o indivíduo começa a perder sua sensibilidade pelas altas 
freqüências. O problema reside no fato de que a percepção de uma dificuldade 
auditiva ocorre geralmente muito tarde, impedindo que o dano possa ser revertido 
completamente. Não existem medicamentos capazes de restaurar a audição por 
completo (CALIXTO, 2002, p. 15). 

 

O indivíduo que é acometido por esse mal pode passar por algum problema 

psicológico, como se sentir um pouco isolado, discriminado pelo grupo ao qual pertence, 

chegando às vezes a um quadro de depressão. 

Embora esteja comprovado que o ruído excessivo provoca aumento do nível de 

estresse, no entanto não se comprovam evidências de que isso seja causa direta de problemas 

cardíacos. Por outro lado, estatísticas mostram que o ruído provoca a liberação de adrenalina 

na corrente sanguínea e alterações nos batimentos cardíacos e na pressão sanguínea. Por isso, 

conclui-se que problemas cardíacos e de circulação podem estar associados aos efeitos 

perniciosos do barulho (CALIXTO, 2002). 

Um estudo realizado em uma pré-escola de Nova York pelos pesquisadores 

MAXWELL e EVANS apud CALIXTO (2002) concluiu que crianças que estudam em 

escolas localizadas próximas a zonas ruidosas podem ter mais dificuldade em desenvolver 

capacidades para ler, escrever, falar e entender, do que outras crianças. As crianças que 

aprendem a falar em ambientes ruidosos podem ter mais dificuldade em distinguir sons da 

fala, e sua dicção pode apresentar distorções.   

Esse fato afeta a comunicação humana, pois o ruído excessivo obriga as pessoas a 

falarem mais alto para serem entendidas, podendo causar um efeito psicológico inibindo a 

conversação das pessoas que vivem em ambientes ruidosos. Com isso, elas podem vir a falar 

apenas o necessário, afetando não só a qualidade da comunicação como também a interação 
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social.  Esses ruídos provocados pelo trânsito de veículos, ou por outras fontes, muitas vezes 

desestimulam a conversa. 

A perda de sono por causa de ruídos afeta o individuo em suas atividades diárias. 

Noites mal-dormidas ocasionam cochilos durante o dia, o que afeta a sua produtividade 

profissional e aumenta o risco de acidentes. Além disso, é durante o sono que se consolida o 

aprendizado. Aquilo que se capta intelectualmente durante o estudo ou aprendizado, fica 

armazenado temporariamente numa área do cérebro, chamada hipocampo. E é durante o sono 

que esse aprendizado se desloca para uma outra área do cérebro, o córtex, de forma 

consolidada. É nesse período que ocorrem conexões de lembranças antigas com 

acontecimentos mais recentes, criando associações e soluções para problemas. Portanto, a 

falta de sono, ou o sono interrompido, atribulado, de má qualidade irá comprometer 

substancialmente esse procedimento. 

Alguns cientistas confessaram que foi durante o sono que encontraram soluções para 

problemas que os afligiam, como descobertas, invenções. Pode-se afirmar que, além dos 

cientistas, quantos outros, como nós, também já passaram por essa experiência, enfrentando, 

por exemplo,  um problema que envolvia algum tipo de cálculo matemático, e que, após horas 

de tentativas, parecia insolúvel. Entretanto, após uma noite de bom sono, aquele fato nebuloso 

nos aparece mais claro e se torna possível de ser resolvido. E, em se tratando de tomar 

decisões, então, nada como o adágio popular que diz  que “o travesseiro é o melhor 

conselheiro”. 

E é nas nossas grandes cidades que o problema do  incômodo do ruído se acentua. No 

Brasil, alguns dados apurados em levantamentos efetuados mostraram que Salvador é a 

capital mais barulhenta do país. Essa informação consta na revista eletrônica do CREA-BA.13  

A  Organização Mundial de Saúde chama a atenção para um problema que é 

considerado natural por muitos moradores daquela cidade onde acontece a maior festa de rua 
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do mundo. Embora os excessos do Carnaval durem poucos dias, os ruídos migram de um lado 

a outro a bordo dos mais de 500 mil veículos que circulam diariamente.  

O barulho das  buzinas insistentes e aparelhos de som no último volume fazem com 

que os carros estejam em segundo lugar na produção de ruído urbano e desconforto ambiental, 

perdendo apenas para os bares na produção de poluição sonora.  

Esse ruído urbano, que ocorre também na maioria das grandes cidades brasileiras, não 

só prejudica o sono, como é capaz de reduzir o rendimento intelectual e amplificar o estresse 

de seus habitantes. Isso ocorre, na maioria das vezes, à revelia dos dispositivos estabelecidos 

pelos órgãos públicos competentes. E, como foi descrito no tópico pertinente, leis, 

dispositivos, normativos e regulamentações  ambientais sobre esse tema não faltam no nosso 

país; o problema é, de fato, de fiscalização, autuação e punição.  

 

5.2 ATENUAÇÃO DO RUÍDO  

Um fator importante que interfere na propagação do som chama-se atenuação. O som 

ao se propagar sofre uma diminuição na sua intensidade, causada por fenômenos como 

dispersão das ondas e perdas entrópicas. A dispersão se dá pela propagação das ondas no ar 

livre (ondas esféricas) em razão do aumento da área da esfera. Como a energia sonora desde a 

fonte é a mesma, ocorre uma dissipação dessa energia, ocasionando uma atenuação na sua 

intensidade (FERNANDES, 2002). Por isso, a cada vez que se dobra a distância da fonte, a 

área da esfera aumenta 4 vezes, diminuindo a intensidade sonora em 4 vezes, ou em 6 dB, 

conforme visto no capítulo 2. 

 O outro fenômeno, perdas entrópicas, refere-se à parte da energia transformada em 

calor e que é atenuada devido às sucessivas variações de compressões e rarefações  que 

                                                                                                                                                         
13 http://www.creaba.org.br/Revista/Edicao_13/poluicao_barulho.asp acessado em 04/08/2006 
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ocorrem com a onda sonora. Os efeitos dessa onda dependem da sua relação com a 

temperatura e com a umidade relativa do ar.  

A atenuação do som na propagação (FERNANDES, 2002): 

• é diretamente proporcional à sua freqüência, ou seja, o som agudo “morre” em 

poucos metros, enquanto que o som grave se prolonga por quilômetros de 

distância. 

• é inversamente proporcional à temperatura; 

• é inversamente proporcional à umidade; 

• é afetada pela poluição do ar, principalmente monóxido e dióxido de carbono que 

são muito absorventes, atenuando bastante o som; 

• não sofre influência da pressão atmosférica.  

 Ao contrário das propriedades da atenuação acima expostas, a velocidade do som na 

propagação é diretamente proporcional à temperatura, é diretamente proporcional à umidade, 

não sofre influência da pressão atmosférica e não varia com a freqüência. 

Portanto, na propagação, o ar oferecendo maior resistência à transmissão de altas 

freqüências causa uma distorção no espectro de freqüências. Por isso que nos sons produzidos 

a grandes distâncias, ouvem-se em maior nível os sons graves, pois os sons agudos são 

atenuados na propagação. 

 Entretanto, esses dois aspectos não são considerados neste estudo visando o 

isolamento por meio de barreiras acústicas. O termo atenuação, aqui utilizado, é o mesmo que  

o termo perda por inserção. Ambos descrevem a capacidade de redução do sinal sonoro 

original, pela barreira, considerando não somente a transmissão, mas, também, a reflexão, a 

absorção e a difração (FERREIRA NETO 2002). 
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5.3 PROPAGAÇÃO DO SOM COM OBSTÁCULOS 

 Quando algum objeto é interposto à frente de uma onda sonora que se propaga, esta se 

divide em várias partes, conforme a figura seguir. Uma parte dessa energia sonora é refletida, 

uma parte é absorvida e uma outra parte atravessa essa superfície.  

FIGURA   12:  Esquema da divisão do som ao encontrar um obstáculo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         FONTE: FERNANDES, 2000. 

 

Pode-se definir os seguintes coeficientes que caracterizam o obstáculo: 

• Coeficiente de absorção:  a = Energia Absorvida / Energia Incidente 

• Coeficiente de reflexão:  r = Energia Refletida / Energia Incidente 

• Coeficiente de transmissão:  t = Energia Transmitida / Energia Incidente 

Alguns dos efeitos que podem sofrer as ondas sonoras quando se procura impedir sua 

propagação com obstáculos como barreiras acústicas são descritos a seguir.  

5.3.1 Reflexão 

 Ocorre a reflexão quando uma onda sonora que se propaga no ar encontra-se com uma 

superfície sólida. Essa reflexão é diretamente proporcional à dureza do material. Paredes de 

concreto, mármore, azulejo, vidro, etc refletem quase que 100% do som incidente. Entretanto, 

     

       Som Incidente 

    Som refletido 

 
  Som transmitido  

 
     Som absorvido 
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ambientes fechados que sejam constituídos por paredes de muita reflexão sonora têm uma 

péssima qualidade acústica, ou seja, precária inteligibilidade da linguagem. Isso ocorre muitas 

vezes em salões de clubes, em igrejas ou outros grandes ambientes que não contam com um 

projeto acústico adequado. 

 

5.3.2 Absorção  

 Absorção é a propriedade que possuem alguns materiais em não permitir que as ondas 

sonoras sejam refletidas.  O som absorvido por uma superfície é a soma do som transformado 

em calor (dissipado) mais a quantidade de som que é transmitida através desse material. Os 

materiais absorventes são de suma importância no tratamento acústico de ambientes. A tabela 

10 abaixo mostra o coeficiente de absorção para alguns materiais: 

 
TABELA 10 – COEFICIENTE DE ABSORÇÃO 

 

Freqüência [Hz]  
Material 

Espessura 
(cm) 125 250 500 1k 2k 4k 

Lã de rocha 10 0,42 0,66 0,73 0,74 0,76 0,79 
Carpete tipo forração 0,5 0,10  0,25  0,4  
Concreto aparente  0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,03 
Chapa metálica s/sarrafo 
4 cm 0,16 0,18 0,12 0,10 0,09 0,08 0,07 

Cortina de algodão com 
muitas dobras 

 0,07 0,31 0,49 0,81 0,61 0,54 

Feltro 1,2 0.02 0,55 0,64 0,75 0,80 0,85 
Lã de vidro solta 10 0,29 0,55 0,64 0,75 0,80 0,85 
Mármore  0,01  0,01  0,02  
Parede de alvenaria, não 
pintada  0,02 0,02 0,03 0,04 0,05 0,07 

Piso de tábuas de 
madeira sobre vigas  0,15 0,11 0,10 0,07 0,06 0,07 

Placas de cortiça sobre 
concreto 

0,5 0,02 0,02 0,03 0,03 0,04 0,04 

Tábua de pinho 2,5  0,16 0,13 0,10 0,06 0,06 
Tapete de lã 1,5 0,20 0,25 0,35 0,40 0,50 0,75 
Vidro  0,18 0,06 0,04 0,03 0,03 0,02 

        

        FONTE:  FERNANDES (2000). 
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5.3.3 Transmissão 

 A onda sonora, ao encontrar um obstáculo, também tem uma parcela de sua energia 

que atravessa aquela superfície. Essa propriedade é chamada de transmissão, e é a propriedade 

sonora que faz com que a onda continue sua propagação.  Quanto mais rígida e densa for a 

superfície desse obstáculo, tanto menor será a energia transmitida. A tabela 11 mostra a 

atenuação na transmissão causada por alguns materiais. 

 
TABELA 11 - ATENUAÇÃO NA TRANSMISSÃO DE ONDA SONORA 

 

Material Espessura (cm) Atenuação (dB) 
Vidro 0,4 a 0,5 28 
Vidro 0,7 a 0,8 31 
Chapa de Ferro 0,2 30 
Concreto 5 31 
Concreto 10 44 
Gesso 5 42 
Gesso 10 45 
Tijolo 6 45 
Tijolo 12 49 
Tijolo 25 54 
Tijolo 38 57 

 
                                FONTE: FERNANDES (2000). 

 

5.3.4 Refração 

  Refração é a mudança de direção que uma onda sofre quando passa de um meio de 

propagação para outro. Essa alteração de direção é causada pela mudança da velocidade da 

propagação da onda, e o principal fator dessa refração é a mudança de temperatura ou de 

impedância14 entre os meios. 

5.3.5 Difração 

O principio da difração é o que procura explicar como ondas sonoras conseguem se  

                                                 
14 Impedância acústica pode ser definida como sendo o produto entre a velocidade do som e a densidade de um 
determinado meio; é considerada como a força por unidade de área sobre a superfície. É dada em Ohms. 
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desviar ao encontrar um obstáculo. É a propriedade do movimento ondulatório de contornar 

obstáculos. Esta propriedade se baseia no princípio de Huyghens-Fresnel apud 

(FUSINATO)15. 

Assim, conclui-se que o som pode se propagar por todo um ambiente através de uma 

abertura. Ele contorna o obstáculo e se propaga, conforme figuras 12(a) e 12(b) abaixo: 

FIGURA 13 (a) ONDAS ACÚSTICAS AVANÇANDO SOBRE UM OBSTÁCULO; 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 13(b) RECOMPOSIÇÃO DA ONDA APÓS O OBSTÁCULO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            FONTE: FUSINATO (2005). 

                                                 
15  FUSINATO, Vitorino Alberto. UEM, disponível em 
<www.dfi.uem.br/salva.php?id=MCACUSTICA20051.doc. Acesso em 8 de novembro de 2006..  
 

 Sentido de avanço 

      Sentido de avanço 
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5.4 BARREIRAS ACÚSTICAS 

 Em oposição aos problemas causados pelo incômodo do ruído já expostos, a busca 

pelo conforto acústico vem crescendo muito nos últimos anos. Por conta disso, as barreiras 

acústicas têm sido utilizadas como objetos auxiliares para a redução de  ruídos de tráfego 

rodoviário e ferroviário, de ruídos de máquinas industriais e de construção, redução de ruído 

industrial e outros que  afetam a qualidade de vida das pessoas.  

Essas barreiras acústicas consistem em dispositivos com massa e altura mínimas 

necessárias, cuja finalidade é contribuir com a redução do nível de pressão sonora em 

“decibéis” que incomoda a população. 

 Mais apropriadamente, as barreiras acústicas são proteções colocadas entre a fonte 

produtora do ruído e o receptor. Para a colocação destas proteções, deve-se atentar para o 

princípio da difração do som ( figuras 13a e 13b, página anterior) que, tangenciando uma 

barreira acústica de massa adequada, passa a ser ouvido com intensidades diferentes do seu 

outro lado, de acordo com a faixa de freqüência. 

O desempenho da barreira pode ser obtido através da medida ou cálculo da atenuação 

com a inserção da barreira (FERREIRA NETO, 2002). A atenuação em um dado ponto é 

definida como a diferença do nível de pressão sonora medido nesse ponto, antes e depois da 

construção da barreira, ou seja: 

AIB = L eq p(antes) – L eq p(depois)     (12) 

Assim, o desempenho da barreira será considerado eficiente se a perda por inserção for 

positiva, e será ineficiente se a perda por inserção for negativa. Ou seja, se o valor do nível de 

pressão sonora medido no ponto do receptor for superior ao nível de pressão sonora emitido 

pela fonte, sem a presença da barreira.  

De acordo com DAIGLE (1999) apud FERREIRA NETO (2002) a perda por inserção 

pode ser aplicada para ondas sonoras com uma única freqüência. A freqüência da onda sonora 
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incidente é o parâmetro mais importante para a obtenção da perda por inserção da barreira, 

pois as altas freqüências são mais atenuadas do que as baixas freqüências.  

Há fortes evidências de que o impedimento visual da fonte sonora pela barreira pode 

causar consideráveis efeitos psicológicos, resultando numa sensação de redução de ruído 

(KURZE, 1974 apud FERREIRA NETO, 2002). 

Existem hoje, em diversas partes do mundo, exemplos de barreiras acústicas instaladas 

em lugares estratégicos para conter o ruído de tráfego de veículos. Está sendo muito utilizada 

na Europa e na Ásia, e no Brasil tem-se o exemplo de instalação de uma barreira em São 

Paulo, no km 14 da Rodovia dos Bandeirantes, estrada que liga a cidade de São Paulo à 

Campinas, e também na cidade do Rio de Janeiro, na Linha Amarela. 

FIGURA 14: EXEMPLO DE BARREIRA ACÚSTICA EM VIA DE TRÁFEGO DE 

VEÍCULOS 

 

FONTE: http://www.markelink.com/directorios/Amb2006/sonofabril-4.140.htm 

5.4.1 Efetividade da barreira acústica 

A efetividade de uma barreira acústica depende de fatores como: 

• Suas características de transmissão sonora – a massa da barreira deve ser 

grande para que a energia acústica transmitida seja pequena; 
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• Sua altura e comprimento – as dimensões da barreira são fundamentais na 

atenuação. Quanto maiores forem essas dimensões, maior será a sombra sonora 

(ver figura 15); 

• Sua posição relativa entre a fonte de ruído e o receptor – esse fator também tem 

forte influência sobre a definição da área de sombra sonora. Ainda, a eficiência 

da barreira é reduzida se o receptor estiver em uma posição elevada em relação 

à fonte. 

FIGURA 15:  O EFEITO DA BARREIRA 

 

FONTE: HARRINGTON (2000). 

 

5.4.2 Análise da Eficiência da Barreira com o Método dos Elementos de Contorno 

 A aplicação de modelo numérico utilizando-se o Método dos Elementos de Contorno 

(MEC)16 para cálculo de atenuação de ruído com a implantação de barreiras acústicas está 

consolidada e validada em diversos trabalhos e artigos publicados. 

                                                 
16  Método de Elemento de Contorno. Termo utilizado em inglês: BEM – Boundary Element Method.  
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 No estudo de caso objeto deste trabalho, essa técnica analisa a dispersão das ondas 

sonoras considerando-se uma barreira rígida, reflexiva e um solo também rígido, sem 

absorção. Encontram-se na literatura disponível diferentes situações em que se pode aplicar 

tal metodologia. 

 FUJIWARA et al. (1997) além de outros pesquisadores (CROMBIE, HOTHERSALL 

e CHANDLER-WILDE, 1995) também se utilizaram desse método para validação de 

simulações de implantação de barreiras acústicas para atenuação de ruído, onde o problema é 

governado pela equação integral de Helmholtz (domínio da freqüência).  

  Para CHANDLER-WILDE (1997) e LACERDA et al. (1998), o método dos 

elementos de contorno (MEC) é um processo efetivo para se obter soluções que envolvam a 

propagação de ondas em campo aberto, não se levando em conta as heterogeneidades  como 

variação de temperatura, de pressão e efeitos do vento. 

 WATTS, CHANDLER-WILDE e MORGAN (1999) utilizaram o modelo numérico 

para validação de trabalho de pesquisa em que combinam os efeitos do ruído causado pelo 

atrito dos pneus de veículos sobre asfalto poroso e a implantação de barreira acústica. Como 

nos casos acima citados, esses autores também se utilizaram de um modelo bi-dimensional 

baseado no Método dos Elementos de Contorno, cujos resultados foram considerados 

satisfatórios.  
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5.4.3 Tecnologias em Barreiras Acústicas 

As diversas tecnologias para construção de Barreiras Acústicas apontam para o fato de 

que elas são projetadas de modo a necessitar manutenção mínima e construídas utilizando-se 

uma variedade de materiais: concreto, vegetação, madeira, materiais transparentes, materiais 

metálicos dentre outros. Suas formas variam, podendo-se levar em consideração tanto sua 

parte estética, como tendo-se uma maior preocupação na melhoria da sua eficiência. Neste 

sentido, elas devem ser de aparência agradável, estável e de baixo custo. 

As paredes de concreto ou de alvenaria requerem pouca ou nenhuma manutenção 

durante sua vida útil (estimada em 40 anos), mas as barreiras construídas de painéis 

transparentes necessitam limpeza freqüente e precisam ser substituídas durante sua vida útil. 

Os efeitos da resistência da cor e da água da chuva na sujeira acumulada da superfície devem 

ser levados em consideração. 

Visando minimizar essa necessidade de manutenção, deve-se escolher bem os 

materiais a serem usados na construção de barreiras acústicas. É o caso, por exemplo, de 

barreiras construídas em locais relativamente inacessíveis ou em áreas mais sujeitas às 

condições climáticas extremas. Essas barreiras necessitarão componentes mais duráveis do 

que aquelas que podem ser mais facilmente conservadas ou que estejam em localizações mais 

protegidas. 

 Assim, para cada caso devem-se ser observados os prós e os contras: o concreto tem 

baixa manutenção; as barreiras pré-fabricadas têm um custo maior. As barreiras de concreto 

são robustas e podem suportar eventuais danos causados pelo impacto de veículos. As pré-

fabricadas são menos resistentes. As barreiras de concreto perfilado podem ser usadas para 

dar forma à parte inferior de uma barreira acústica. 

O metal também pode ser utilizado para construção de barreiras, que podem ser 

pintadas ou revestidas por uma ampla faixa de cores, propiciando um aspecto decorativo. 
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A utilização de madeira pode ser indicada para isolamento em ambientes internos, por 

ser absorvente. O acrílico também é conveniente para ambientes internos, além de colaborar 

também com o aspecto estético nos ambientes externos.  

Ainda em ambientes externos, podem-se utilizar materiais transparentes, por serem 

menos agressivos, ou ainda quando se tratar de área residencial ou comercial, em que haja um 

fluxo intenso de pedestres. Esse tipo de barreira é indicado para a preservação do aspecto 

visual também.  

Os materiais transparentes são refletores de barulho e seu uso pode ser restrito a locais 

em que a reverberação poderia causar problemas. Esses painéis transparentes necessitam ser 

protegidos de eventuais impactos causados por veículos desgovernados.  

As barreiras também podem ser constituídas por árvores ou outro tipo de vegetação 

que podem fornecer alguma atenuação devido à absorção e à dispersão. Por serem 

absorvedoras, as árvores contribuem para o ambiente, seja no aspecto visual como também no 

ambiental e no psicológico. As folhas podem auxiliar no mascaramento do ruído. Árvores e 

arbustos são elementos importantes para o controle do ruído (MAEKAWA, 1994 apud 

FERREIRA NETO, 2002). 

Os plásticos também têm sido utilizados em painéis absorventes suportando sistemas 

instalados. Contudo, os plásticos são propícios a danificar-se pela ação do  fogo e vandalismo. 

E outros, como o polietileno, tornam-se frágeis após algum tempo de exposição prolongada à 

luz solar. 

Barreiras de terra também podem ser utilizadas. Deve-se cuidar com o impacto 

ambiental que isso pode causar com a retirada desse material e a colocação na forma de 

barreira, adequando-se à topografia local da paisagem. 

 Existem outros tipos de materiais que podem ser utilizados em barreiras acústicas, 

como o vidro e outros materiais sintéticos, partes de caixa com folhas ocas de metal e 
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concreto poroso. Existem também os sistemas de barreiras ajardinadas, incluindo barreiras 

vivas de tacos de madeira, ou de similar arborização.  

 Dentre os materiais utilizados disponíveis, têm aparecido os “ecologicamente 

corretos”, abrangendo vários materiais reciclados, como: plásticos reciclados nas estruturas de 

suporte, resíduos de materiais dos processos industriais absorventes, pedaços de pneus velhos, 

resíduos domésticos transformados em compostagem ou adubo.  

 As indústrias têm desenvolvido alguns materiais com coeficiente de isolamento 

acústico bastante eficiente na parte interna, levando em conta o desempenho dos materiais a 

serem aplicados, sua fixação, posição relativa à fonte de ruído e facilidade de manutenção.  

 Nesse sentido, a lã de vidro destaca-se como um dos produtos de melhor desempenho 

no tratamento acústico de ambiente interno e externo, graças ao seu ótimo coeficiente de 

absorção acústica. Esse produto tem algumas características bastante importantes, como: alto 

poder de isolação térmica; não propaga chamas; não deteriora nem apodrece; facilidade de se 

recortar e aplicar; não sofre o ataque de  roedores ou insetos e não favorece a proliferação de 

fungos ou bactérias. 

A lã de rocha é também muito utilizada. Tem como principais características: alto 

poder de absorção acústica; resistência ao fogo; proteção pessoal; facilidade de manuseio; boa 

resiliência e  resistência a vibrações.  

A espuma absorvedora acústica é um produto utilizado em residências e até em locais 

de trabalho como bancos, lojas, restaurantes, escritórios etc. 

 Externamente, podem ser utilizadas barreiras absorventes sempre que existam 

edificações do lado oposto ao da barreira, ou quando forem colocadas barreiras dos dois lados 

da via pública. 

 O tipo de material utilizado depende do local onde vai ser instalada a barreira acústica. 

Num viaduto, por exemplo, a barreira deverá ser de um material leve, devido às cargas 

consideradas no cálculo da estrutura.  
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 Um outro exemplo, o painel metálico absorvente, que tem grande facilidade de 

montagem e elementos ativos de insonorização acústica. São compostos por caixões de aço 

galvanizado. Contém, no seu interior, lã mineral e, por isso, tem a função de absorver e isolar 

o ruído. Esse tipo de material pode ser encontrado nas seguintes dimensões: 300mm x 

3960mm x 110mm e o seu peso é de 28 kg/m2. 

 As barreiras acústicas na figura a seguir, são construídas em alvenaria e argamassa, 

com a utilização de um sistema construtivo com os seguintes materiais: elementos 

absorventes, elementos de cofragem vertical e horizontal, armaduras de junta, argamassa de 

assentamento. O revestimento final é constituído por uma tinta à base de silicatos, o que 

proporciona maior durabilidade. Este tipo de barreira pode ser usado em se tratando de 

barreiras lineares ou de barreiras onduladas, em declive ou não.  

FIGURA 16: BARREIRAS ACÚSTICAS CONSTRUÍDAS EM ARGAMASSA. 

    FONTE: http://www.complage.com/metal.html# 

As barreiras acústicas constantes na figura 16 a seguir são resistentes, suportam 

vibrações, particularmente em pontes e viadutos. As placas têm dimensões variáveis e quanto 

maior a placa, maior será a liberdade de design  para as barreiras de controle de ruído. 
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FIGURA 17: PAINEL ACÚSTICO EXTERNO PARA CONTROLE DE RUÍDO 

                 FONTE: http://www.dagol.pt/pt/html/barreiras_acusticas.html 

 Na figura 18 a seguir, pode-se observar um painel acústico metálico com grelha em 

alumínio distendido. É construída de um material não corrosivo que raramente requer 

manutenção, de muita durabilidade e um aspecto visual bem interessante. São placas com 

dimensão de 3.000mm x  505mm, absorção: DL α = 14 dB Classe A4 (EN 1793-3) e 

isolamento: DLR= 29dB classe B3 (EN 1793-2), segundo informações do fabricante. 

FIGURA 18: PAINEL ACÚSTICO METÁLICO COM GRELHA DE ALUMINIO 
DISTENDIDO  
 

 

FONTE:http://www.complage.com/metal.html# 
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 A figura 19 abaixo mostra um painel acústico absorvente em madeira, que possui 

dimensão de 3096mmx 100 ou 200 ou 250mm. Absorção: DL α = 10 dB Classe A3 (EN 1793-

3) e Isolamento: DLR= 31dB classe B3 (EN 1793-2)  

FIGURA 19: PAINEL ACÚSTICO ABSORVENTE EM MADEIRA 

                    FONTE: http://www.complage.com/metal.html# 

 Os painéis absorventes dupla-face com retícula em aço para suporte de trepadeiras, da 

figura 20 a seguir possuem dimensões de 4000mm x 100mm ou 200mm. São adequados  para 

se projetar uma paisagem de natureza pois a barreira é revestida com essa vegetação. As 

folhas das plantas também têm a propriedade de absorver o ruído e colaborar com a atenuação 

da poluição sonora. 
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FIGURA 20: PAINEL ABSORVENTE EM AÇO PARA SUPORTE DE TREPADEIRAS. 

                                

   FONTE: http://www.complage.com/metal.html# 

 

 Uma empresa do ramo de engenharia e acústica em Portugal ( Complage Construções 

e Projectos S.A.) instalou a primeira Barreira Acústica de Madeira em Portugal, no local 

denominado A5, próximo ao Golfe do Estoril. Devido à presença do campo de golfe na 

curvatura da barreira, os painéis acústicos de madeira refletora foram o material escolhido 

pelas suas características estéticas e ecológicas. Essa empresa constrói uma diversidade de 

tipos de barreiras acústicas, conforme as necessidades apresentadas pelos seus clientes. 
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FIGURA 21: PAINEL EM MADEIRA 

 

 FONTE: http://www.complage.com/metal.html# 

 

Quando há necessidade de implantação de barreira para atenuação do ruído em 

propriedades junto à via de tráfego, conforme figura 22, haverá provavelmente efeitos 

adversos devido à perda da luz do dia, da vista panorâmica e aos possíveis efeitos do 

escurecimento. Nesses casos, um projeto deve ser elaborado de forma a minimizar esses 

efeitos perversos e uma dessas medidas inclui a utilização de painéis transparentes ajustados 

com as janelas das propriedades atrás dessa barreira. 

  FIGURA 22: PAINEL EM ACRÍLICO TRANSPARENTE 

     FONTE: http://www.complage.com/metal.html# 

O painel apresentado a seguir  é de Madeira com velatura, com isolamento de: 

DLR=27 dB Classe B3 (EN 1793-2).  
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FIGURA 23: PAINEL DE MADEIRA COM VELATURA 

                  FONTE: http://www.complage.com/metal.html# 

 Pode-se afirmar com certeza que a implantação de barreira acústica à beira de estrada 

de rodagem protege seus moradores do excessivo ruído de tráfego. Todavia, essas barreiras 

também podem afetar o visual estético dos usuários e daqueles moradores. Uma barreira com 

essa preocupação do impacto visual é um item que deve ser levado bastante em conta. 

Barreira baixa na beira de uma estrada, se colocada próxima a elevações poderia ter vários 

efeitos visuais, assim como uma barreira alta cria sombras não desejadas e obstrui vistas 

panorâmicas. 

 A figura 24 a seguir apresenta uma barreira com dimensão apropriada ao local, ou 

seja, houve uma preocupação com o impacto visual. Pode-se observar que o alvo reflete 

algumas de suas características, como os materiais, cores, texturas e formas, sem ser 

dominante no campo de vista. 
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FIGURA 24: BARREIRA COM IMPACTO VISUAL 

 

FONTE: http://www.epd.gov.hk/epd/english/environmentinhk/noise/guide_ref/design_barriers_content3.html 

 Também pode ser utilizada a barreira de terra, figura 25 a seguir, que é uma solução 

simples para poluição sonora em área campestre, como na figura abaixo. Ela pode se adequar 

mais naturalmente à paisagem do que qualquer estrutura vertical, porque pode suportar a 

plantação que melhora a sua aparência na maioria dos contextos rurais. Uma limitação que 

esse tipo de barreira apresenta é a maior quantidade de espaço que um monte de terra requer 

em relação às barreiras verticais, conforme figura a seguir:  

FIGURA 25: BARREIRA DE TERRA 

 

        FONTE: 

http://www.epd.gov.hk/epd/english/environmentinhk/noise/guide_ref/design_barriers_content3.html 
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Além desses tipos de barreiras, também podem ser utilizadas espécies vegetais 

disponíveis em viveiros ou hortos florestais. A vegetação que se eleva em uma barreira 

aliviará completamente a linha horizontal. Dentre muitas espécies vegetais para a constituição 

da cerca viva, pode ser sugerida o Sabiá do Campo (mimosa caesalpiniaefoli Bendl), uma 

árvore pequena com altura girando em torno de 5 a 8m, com espinhos nos ramos e flores 

minutas em espigas cilíndricas e legumes articulados de até 10 cm. Esta árvore pode ser 

encontrada do Maranhão à Bahia. É altamente durável mesmo no solo (DNIT, 2006). 

 As figuras 26 (a) e 26 (b) abaixo são exemplos dessas barreiras vegetais que também 

podem ser utilizadas. Elas usam material de planta viva conjuntamente com estruturas de solo 

compactado, suportando barreiras de até 4m de altura. Em muitos casos, necessitam 

manutenção cuidadosa, incluindo irrigação no período de tempo seco. Em termos de distância, 

barreiras vivas bem edificadas podem necessitar ser reconstruídas se o material plantado fizer 

com que a estrutura de suporte venha a se deteriorar.  

FIGURA 26: BARREIRA VEGETAL 

    
  (a)  (b)   

FONTE: http://www.epd.gov.hk/epd/english/environmentinhk/noise/guide_ref/design_barriers_content3.html 

  



 

 

86 

 

 Finalmente, as barreiras não têm que ser, necessariamente, de altura constante. Isso 

pode acarretar aumento no custo de construção. Existem softwares capazes de otimizar o 

perfil de uma barreira para classificar eficientemente tais propriedades. Variar a altura da 

barreira pode também ajudar a aliviar a aparência monótona de longos comprimentos de 

barreiras e pode diminuir o impacto visual criado também. 

 Pequenas variações no alinhamento da barreira, tais como degraus ou zig-zags, podem 

ter um efeito paralelo na atenuação do ruído, e assim podem ser usadas para se criar um 

desenho mais atrativo, particularmente no lado protegido. 

 FIGURA 27:  BARREIRA COM ALINHAMENTO IRREGULAR 

  

FONTE: http://www.epd.gov.hk/epd/english/environmentinhk/noise/guide_ref/design_barriers_content3.html 
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6  ESTUDO DE CASO 

 Apresenta-se nesta seção um estudo de caso sobre a efetividade de implantação de 

uma barreira acústica entre o edifício LAC do LACTEC e a [antiga ] BR116. 

6.1 Medição de campo 

 Foram feitas medições do Nível de Pressão sonora na antiga BR-116, avenida que 

corta a cidade de Curitiba no sentido norte-sul, que liga o bairro do Atuba (entrada vindo de 

São  Paulo - SP) ao Bairro do Pinheirinho (saída para Porto Alegre -RS) no trecho em que se 

encontram as instalações do LACTEC - Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento, 

dentro do campus da UFPR, Centro Politécnico. 

 As medições foram efetuadas no dia 05 de outubro de 2006 no horário das 10h às 12h,  

a 5 metros de distância da lateral da pista de rolamento, a 10 metros e depois, dentro das 

dependências do LACTEC junto à porta de fundo do LAC, a uma distância de 49,20 metros 

da pista, conforme mapa de localização (mapa 1 página 88)  e desenho esquemático a seguir. 

Em todas as medições o instrumento foi colocado a 1,5m do solo.  
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MAPA 1: – CENTRO POLITÉCNICO DA UFPR – Curitiba (PR) 

 

 

 
FIGURA 28: DESENHO ESQUEMÁTICO EM PLANTA DA FONTE, DOS PONTOS DE 
MEDIÇÃO, LOCAL PARA INSTALAÇÃO DE BARREIRA E PONTOS DE RECEPÇÃO. 
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 Conforme o desenho explicativo na figura 28, página anterior, os pontos “A”, “B” e 

“C” representam os locais em que foram feitas as medições de ruído com o medidor de níveis 

de pressão sonora marca Bruel & Kjaer, modelo 2231.  As fotos na figura 28 ilustram os três 

locais de medição e o aparelho utilizado. 

FIGURA 29: PONTOS DE MEDIÇÃO E APARELHO UTILIZADO  
 
 

 
 

(a) 5m, 10m, 49,20m. 

 

 

(b) vista da rodovia 

 

(c) vista da cerca do Lactec 

 

 

 

 

 

(d) Instrumento de medição 

 
  

Os resultados das medições nos três locais indicados a cada 1/3 de banda de oitava são 

apresentados na tabela 12. As medidas de nível de pressão sonora em dB(A) foram obtidas 

com leituras tipo LA,eq por fornecerem leituras mais constantes do que leituras instantâneas de  

Nível de Pressão Sonora (NPS). 
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Ao final do levantamento de campo foram efetuadas medições do nível de pressão sonora 

global nos três pontos: 81,2 dB(A); 80,7 dB(A) e 67,5 dB(A). Esses valores são comparados 

na Tabela 13 com valores calculados a partir das somas das diversas parcelas de cada terço de 

banda de oitava, e apresentam ótima aproximação. Como esperado, o maior valor de pressão 

sonora global é registrado no ponto mais próximo da fonte de ruído. 

 
TABELA 12: TABULAÇÃO DAS MEDIÇÕES EFETUADAS – LA, eq em dB(A) 

 

Local de medição 
Freqüência (Hz) 

(a) 5 m (b) 10 m (c) 49,20 m 

31,5 33,0 33,9 26,3 
40 39,3 34,0 28,2 
50 38,8 34,4 38,2 
63 48,7 40,9 38,0 
80 49,2 42,1 43,8 

100 49,5 60,8 50,0 
125 61,3 62,9 45,0 
160 60,7 63,0 45,5 
200 61,1 62,9 46,5 
250 60,5 56,6 48,1 
315 60.5 58,5 58,5 
400 64,7 65,5 58,8 
500 65,3 65,1 58,9 
630 69,2 66,1 57,0 
800 72,7 66,1 52,9 

1.000 73,5 68,5 54,3 
1.250 73,3 71,5 55,0 
1.600 72,4 70,5 56,0 
2.000 69,2 68,1 53,6 
2.500 63,2 68,2 53,4 
3.150 56,3 67,6 42,4 
4.000 56,2 52,7 43,9 
5.000 55,7 53,5 42,9 
6.300 52,2 52,6 37,1 
8.000 51,5 49,2 39,2 

10.000 39,4 49,2 37,6 
 
 

TABELA 13: NIVEL DE PRESSÃO SONORA GLOBAL - LA, eq em dB(A) 
 

Local de medição 
Tipo 

(a) 5 m (b) 10 m (c) 49,2 m 

Medido dB(A) 81,2 80,7 67,5 

Calculado da Tabela 12 dB(A) 80,5 78,8 66,8 
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FIGURA 30: ESPECTRO DAS MEDIÇÕES DE CAMPO: 5m, 10m e 49,2m. 
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Os valores das medições na Tabela 12 são apresentados em gráfico na Figura 30 

acima, onde se observam os maiores níveis sonoros no ponto de medição mais próximo da 

rodovia. Também nesse gráfico percebe-se que os maiores níveis são registrados na faixa 

entre 1000 e 3000Hz.  

 Segundo a Legislação Municipal (Lei 10.625), a [antiga] BR-116 está inserida em 

Zona de Uso (ZT-BR-116, Zona de Transição e SE-BR-116, Setor Especial da BR-116) cujos 

limites máximos de pressão permitidos são de 65 dB(A) no período diurno, de 60 dB(A) no 

período vespertino e de 55 dB(A) durante a noite. Nesse parâmetro as medições efetuadas “in 

locu” apresentam-se fora dos limites máximos estabelecidos pela Prefeitura Municipal de 

Curitiba. 

 Atenção especial deve ser dada à Legislação Municipal em seu artigo 5º., parágrafo 3º. 

que trata dos casos de perturbação sonora em ambientes escolares, creches, bibliotecas 

públicas, hospitais e outros que necessitam de silêncio, cujos locais são equiparados à Zona de 

Uso  ZR-1, com limites de nível de pressão sonora máximos de 55 dB(A) no período diurno, 
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50 dB(A) no período vespertino e 45 dB(A) no período noturno. E, independentemente da 

zona de uso, esse enquadramento deve ocorrer e ainda deve ser respeitado o raio de 200m 

(duzentos metros) de distância definida como zona de silêncio17. 

 Pode-se afirmar que o local objeto desse estudo de caso, o  LAC – LACTEC, por ser 

um centro de pesquisa, estaria no citado artigo enquadrado e, conforme o levantamento 

realizado, o ruído de tráfego no local estaria em desacordo com essa Legislação trazendo 

algum tipo de prejuízo ao ambiente de pesquisa e estudo.  

 Por outro lado, se for levada em consideração a perda por transmissão através da 

janela (fechada)  do prédio do Lac-Lactec, cujo  vidro tem espessura média entre 0,4 e 0,5 cm, 

pode-se atribuir uma atenuação próxima de 28 dB(A), o que seguramente ameniza o referido 

incômodo.  

 Após as medições de campo, procedeu-se, utilizando-se o MEC, a simulação de  

implantação de barreira acústica de 3 metros de altura, paralelamente à lateral da pista de 

rolamento. O estudo permitiu-se verificar as atenuações sonoras que ocorrem nos pontos “C1” 

e “C2” da figura 31 a uma distância de 49,20m da lateral da pista, em duas elevações: a 1,5m 

de altura e a 4,5m de altura.  

A figura 31 apresenta uma idealização bidimensional do local estudado com os 

possíveis posicionamentos da barreira acústica simulada (“A1” e “B1”) com altura de 3m. A 

figura 32 mostra um esquema  do modelo de elementos  de contorno utilizado. 

 

 

 

                                                 
17 Lei Municipal 10.825 de 19/12/02, Artigo 2º. Inciso XII: Zona de Silêncio é aquela que, para atingir seus 
propósitos, necessita que lhe seja assegurado um silencio excepcional. Define-se com zona de silencio a faixa 
determinada pelo raio de 200m(duzentos metros) de distância de hospitais, escolas, bibliotecas públicas, hotéis, 
postos de saúde ou similares. 



 

 

93 

 

FIGURA 31: IDEALIZAÇÃO BIDIMENSIONAL DO PROBLEMA  

 

 

FIGURA 32: MODELO DE ELEMENTOS DE CONTORNO 

 

 

 A tabela 14 apresenta os níveis de pressão sonora computados nas simulações nos 

pontos “C1” e “C2”, considerando-se três situações: 

• Caso sem barreira; 

• Barreira posicionada a 5m; 
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• Barreira posicionada a 10m. 

 Ainda, a simulação levou em consideração as seguintes aproximações: fontes sonoras 

pontuais de amplitude unitária em cada freqüência; solo plano e perfeitamente rígido (reflexão 

total das ondas); meio homogêneo sem variações de temperatura ou presença de vento. 

Apesar dessas aproximações, para efeitos de avaliação do desempenho da barreira, a 

simulação é perfeitamente adequada, dado que essas condições estão presentes na simulação 

com e sem barreira. 

 
TABELA 14: TABULAÇÃO DOS NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA SIMULADOS 

 

pto C1 pto C2 pto C1 pto C2 pto C1 pto C2
63.00 41.42 41.42 37.59 37.28 38.32 37.87

75.00 46.42 46.39 41.92 41.48 42.92 42.31

100.00 47.26 47.22 42.86 42.19 43.90 42.98

125.00 49.39 49.34 43.96 42.88 45.27 43.78

150.00 51.22 51.14 43.64 41.96 45.67 43.44

200.00 52.55 52.44 43.84 41.06 46.46 42.79

250.00 54.35 54.16 42.71 38.05 46.66 40.82

300.00 54.90 54.62 39.58 31.05 45.61 36.82

400.00 54.91 54.46 32.28 21.55 43.13 37.00

500.00 54.33 53.61 30.71 26.03 39.15 38.97

600.00 56.38 55.25 38.28 38.81 35.43 40.10

800.00 56.36 54.40 39.07 44.57 24.64 33.80

1000.00 56.07 53.02 33.97 42.44 24.06 34.79

1200.00 55.47 50.18 17.75 27.55 28.88 39.15

1600.00 54.48 43.30 30.34 37.61 38.46 42.95

2000.00 54.11 33.13 36.01 33.59 40.33 38.27

2400.00 52.13 47.85 33.50 33.28 30.09 31.09

3200.00 49.29 52.05 27.51 27.49 26.75 35.64

4000.00 45.40 52.11 16.06 24.77 28.24 32.29

Frequência (Hz) barreira a 5msem barreira
NPS dB(A)

barreira a 10m

 

 

 Observa-se na tabela 14 que os níveis de pressão sonora nos pontos “C1” e “C2” são 

reduzidos com a inserção da barreira. Maiores reduções são percebidas com a barreira 

posicionada a 5m da rodovia. Uma comparação gráfica entre os resultados da simulação e as 

medições de campo no ponto “C1” é apresentada na figura 33, página 95, a seguir.  
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 No gráfico abaixo, figura 33, são representados o NPS em dB(A) do simulado sem 

barreira em diferentes freqüências e as medições do NPS também em dB(A) no local. 

Percebe-se uma ótima correlação apesar das simplificações citadas do modelo computacional. 

 Com a inserção da barreira, observa-se a redução dos níveis de pressão sonora. Nota-

se também que dependendo da faixa de freqüências analisada um ou outro posicionamento da 

barreira tem melhor desempenho, mas de um modo geral o posicionamento da barreira a 5m 

da rodovia apresenta as maiores reduções.  

 
FIGURA 33: NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA SIMULADOS E EXPERIMENTAIS – 

PONTO “C1” 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

Freqüência (Hz)

N
ív

el
 d

e 
P

re
ss

ão
 S

o
n

o
ra

 d
B

(A
)

experimental

sem barreira

barreira 5m

barreira 10m

 
 

 A tabela 15 a seguir (pág.96) mostra os valores de atenuação em cada freqüência nos 

pontos “C1” e “C2” para as duas posições de barreira. Ao final da tabela têm-se os valores de 

perda por inserção da barreira, que avalia o desempenho da barreira como um todo. Com esse 

parâmetro tem-se claramente que a barreira instalada a 5m fornece as maiores reduções e que 

a atenuação é maior para o ponto mais próximo do solo (“C1”), como era de se esperar. Já 

para a barreira mais afastada da fonte as atenuações obtidas nos pontos “C1” e “C2” foram 



 

 

96 

 

próximas uma da outra e, apesar de inferiores àquelas obtidas com a barreira a 5m, as 

reduções do nível sonoro são bastante expressivas. 

 
TABELA 15: TABULAÇÃO DAS ATENUAÇÕES SIMULADAS 

pto C1 pto C2 pto C1 pto C2
63.00 3.83 4.14 3.10 3.55

75.00 4.50 4.91 3.50 4.08

100.00 4.40 5.03 3.36 4.24

125.00 5.43 6.46 4.12 5.56

150.00 7.58 9.18 5.55 7.70

200.00 8.71 11.38 6.09 9.65

250.00 11.64 16.11 7.69 13.34

300.00 15.32 23.57 9.29 17.80

400.00 22.63 32.91 11.78 17.46

500.00 23.62 27.58 15.18 14.64

600.00 18.10 16.44 20.95 15.15

800.00 17.29 9.83 31.72 20.60

1000.00 22.10 10.58 32.01 18.23

1200.00 37.72 22.63 26.59 11.03

1600.00 24.14 5.69 16.02 0.35

2000.00 18.10 -0.46 13.78 -5.14

2400.00 18.63 14.57 22.04 16.76

3200.00 21.78 24.56 22.54 16.41

4000.00 29.34 27.34 17.16 19.82

IL 13.87 12.63 11.35 11.70

Atenuação dB(A)
barreira a 10mbarreira a 5mFrequência (Hz)
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7 CONCLUSÕES 

Foram apresentados neste trabalho, nos tópicos de revisão da literatura, diversos 

parâmetros e conceitos sobre Acústica, poluição sonora, incômodo do ruído, etc., e alguns 

tipos de barreiras, conceitos tecnológicos na construção de barreiras acústicas para a 

atenuação do impacto negativo causado ao meio ambiente e à qualidade de vida da população. 

A revisão da Legislação traz à tona o comparativo do que preceitua a Lei, com a 

situação real onde ocorre o incômodo do ruído, especificamente o ruído causado pelo tráfego 

de veículos. E para a sua atenuação, foram apresentadas diversas tecnologias aplicáveis na 

construção de barreiras acústicas. 

No estudo de caso realizado, pôde-se demonstrar numericamente, com uma ferramenta 

de simulação baseada no Método dos Elementos de Contorno, que a inserção de uma barreira 

acústica no local estudado tem o potencial de provocar a atenuação do ruído através do 

fenômeno da difração do som. Inclusive, permitindo verificar a eficiência da barreira. 

Apesar das considerações idealizadas para a barreira e para o solo como elementos 

perfeitamente reflexivos e para o ambiente como um meio homogêneo, pode-se considerar 

que o uso dessa ferramenta tecnológica é indicado para a atenuação dos problemas causados 

pelo incômodo do ruído.  

Nesse estudo de caso, comprovou-se que, nos pontos medidos, os níveis de pressão 

sonora sem a colocação de barreiras acústicas foram superiores aos constatados após a 

instalação da barreira (simulada).  

Em freqüências baixas, de até 200 Hz, as perdas por inserção foram menores e nas 

freqüências entre 1000 Hz e 4000 Hz essas atenuações foram maiores. E isso ocorreu 

justamente nas faixas de freqüências de maior percepção do ouvido humano. 
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Observaram-se essas atenuações no ponto denominado “C1” (a 1,5m de altura) e no 

ponto denominado “C2” (a 4,5m de altura) dentro do pátio do LACTEC, prédio em que está 

instalado o LAC: 

Com a simulação de uma barreira instalada a 5m de distância da fonte (lateral da pista 

de rolamento) as atenuações foram de 13,87 dB(A) e 12,63 dB(A) nos pontos “C1” e “C2” 

respectivamente, para as freqüências medidas na faixa compreendida entre 63 Hz a 4 kHz. E 

quando se considerou uma barreira a 10m de distância, as atenuações nos referidos pontos 

“C1” e “C2” foram de 11,35 dB(A) e 11,70 dB(A) respectivamente. 

Essa diminuição no nível de ruído é considerada satisfatória tendo em vista todo o 

exposto sobre o que representa uma quantidade de intensidade acústica quando relacionada 

com o nível de pressão sonora em decibéis, e a dificuldade que se tem para se obter uma 

considerável redução no ruído.  

Quanto à Legislação, observou-se que, no local do estudo de caso, as condições atuais 

estão em desacordo com a Lei Municipal 10.625, que obriga, para aquele local, um nível de 

pressão sonora máximo de  65 dB(A) no período diurno.  E as medições globais estiveram 

acima desse índice: no ponto a 5m da fonte de ruído, atingiu NPS de 81,2 dB(A); a 10m 

mediu 80,7 dB(A) e no ponto dentro do pátio do Lactec, a 49,20m da lateral da pista de 

rolamento, atingiu 67,5 dB(A). 

Isto posto, e mais ainda, se esse ambiente de pesquisa estiver enquadrado no Artigo 5º. 

Parágrafo 3º.,em que os limites máximos de nível de pressão sonora permitidos são de 55 

dB(A) no período diurno, respeitado o raio de 200m (duzentos metros) do local, estaria 

comprovado o desrespeito ao cumprimento da referida Lei Municipal. 

De qualquer modo, constatou-se que o uso potencial da tecnologia para implantação 

de barreira acústica, conforme sugerido, eliminaria todas essas dúvidas e diminuiria o 

incômodo causado pelo ruído de tráfego no local.  
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 Quanto ao uso da diversidade de tecnologias na implantação de barreiras acústicas, 

constatou-se a utilização de uma variedade de materiais, dentre os quais, argamassa, concreto, 

madeira, materiais transparentes (acrílico), materiais metálicos, alguns tipos de vegetação, 

montes de terras, etc. 

Entretanto, como foi visto neste trabalho, a redução do ruído, tanto em ambientes 

internos quanto em ambientes externos, é assunto complexo e que envolve conhecimentos de 

Acústica arquitetônica, de física e cálculos matemáticos, além do conhecimento de outras 

áreas correlatas. Por tudo isso, esse trabalho de pesquisa não pretende, de forma alguma 

encerrá-lo; ao contrário, acredita-se que este seja um degrau a mais na escada do 

conhecimento para futuros pesquisadores do assunto.  

Como sugestão, indica-se um estudo no aproveitamento de resíduos sólidos, de 

reaproveitamento de materiais recicláveis na construção de barreiras acústicas de forma a 

trazer o benefício desejado pela população no combate à poluição sonora no presente, a um 

custo relativamente mais baixo, mantendo o equilíbrio e a preservação do meio ambiente para 

o futuro. 
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ANEXOS 

ANEXO I – INFRA-SONS E ULTRA-SONS 

Ondas longitudinais de freqüências superiores a 20 kHz caracterizam sons inaudíveis e 

denominam-se ultra-sons; aquelas ondas cujas freqüências são inferiores a 16 Hz, também 

inaudíveis, são chamadas de infra-sons. 

 

FIGURA I-1: FREQÜÊNCIAS 

Infra-sons  |16 Hz              audíveis                  20kHz | ultra-sons 

 

O ser humano ouve os sons produzidos dentro dessa ampla  faixa; animais, por 

exemplo, cachorro e cavalo, entre 20 a 46.000 Hz; morcegos entre outros, vão além e 

conseguem ouvir sons com freqüências aproximadas de 1.000 Hz até 120.000 Hz (120 kHz). 

O golfinho atinge uma enorme faixa, de 150 Hz até aproximadamente 150.000 Hz (150 

kHz)18. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18 STEVENS, S.S., et al. SOM E AUDIÇÃO Biblioteca Cientifica Life. Rio de Janeiro: Liv. Jose Olympio Editora, 1968. pp 194 e 

195. (com adaptações) 
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TABELA I-1: ESCALA DE FREQÜÊNCIAS 

Freqüência 
Hz 

 Denominação   Método de excitação     Aplicação 

0,5 ---- 20  Infra-sons 
Vibração da água em grandes 
reservatórios, batidas do 
coração. 

Prognóstico do tempo, 
diagnóstico de doenças do 
coração. 

20 ---- 2.104 
   Sons      
Audíveis     

Voz humana, sons de animais, 
instrumentos musicais, apitos, 
sirenes,  alto-falantes... 

Para comunicação e sinalização, 
assim como para a medição de 
distâncias. 

2.104----1010   Ultra-sons 

Emissores magnetostrictivos e 
piezoelétricos, apitos de Galton. 
Também são executados por 
alguns animais e insetos 
(morcegos, grilos, gafanhotos 
etc.). 

Detecção submarina por eco,        
limpeza e detecção de defeitos 
em peças e estruturas de 
construções, aceleração de 
reações químicas, investigação 
em medicina, biologia e física 
molecular. 

1011...    Hipersons 
 Vibrações térmicas das 
moléculas 

Em pesquisas e investigações 
científicas. 

 
FONTE:  http://www.feiradeciencias.com.br/sala10/10_T01.asp 

Como citado na tabela I-1 acima, os ultra-sons de altas potências podem ser 

produzidos por emissores piezoelétricos (quartzo vibrante) e encontram larga aplicação nos 

sonares19. Em Química, os ultra-sons provocam oxidações e despolimerizações; em Físico-

Química, fazem cessar estados de equilíbrio instáveis (superfusão, supersaturação) e 

impressionam a chapa fotográfica. Em Física, provocam a coagulação dos aerossóis, 

determinam nos líquidos o fenômeno de cavitação20, excitam a luminescência de certos 

líquidos. Em Biologia, determinam a segmentação dos microrganismos e, por vezes, sua 

destruição (aplicação na esterilização e pasteurização do leite). 

Nas chamadas freqüências baixas, encontram-se os sons graves; os sons agudos 

situam-se nas freqüências altas. Tremores de terra, abalos sísmicos e terremotos (também 

“tsunamis”) são fenômenos produzidos por vibrações que se apresentam dentro da faixa dos 

infra-sons, enquanto que os sons que se encontram naquela outra faixa, acima citados como 

                                                 
19 Sonar: acrônimo do inglês sound navigating and ranging 
20 Cavitação: formação de bolhas de vapor ou de gás em liquido por efeito de forças de natureza mecânica.  
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ultra-sons, têm sua empregabilidade em tecnologia na medicina e na indústria. Por estarem 

acima dessa faixa de freqüência audível pelo homem, podem ser empregados com intensidade 

bastante alta em tratamentos odontológicos e exames diagnósticos medicinais. 

Certos animais são dotados de audibilidade e emissão de ondas ultra-sônicas. Os 

morcegos, golfinhos e  mariposas, para ficar só nestes exemplos, se locomovem, encontram 

alimentos e fogem do perigo através de ondas ultra-sônicas que eles próprios emitem.  

Com a observação do procedimento desses animais desenvolveu-se a idéia do sonar no 

início do século passado,  durante a Primeira Guerra Mundial. O sonar serve para detectar 

objetos sob a água, como submarinos, e também para avaliar a profundidade dos mares. Após 

a Segunda Guerra houve um aumento muito grande de aplicações do ultra-som nas mais 

diversas áreas da pesquisa e da ciência. 
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ANEXO II - ÁREA DE AUDIÇÃO DOS SERES HUMANOS E PERDA AUDITIVA 

A orelha média consiste no tímpano e em três ossículos denominados martelo, bigorna 

e estribo. Esses componentes estão contidos numa cavidade timpânica que se comunica 

através de um duto (tubo de Eustáquio) com as fossas nasais. Através desse tubo transfere-se 

a pressão ambiente para dentro da cavidade timpânica, de modo que o tímpano permaneça em 

equilíbrio estático na ausência de pressão sonora. Por causa dessa comunicação é que pessoas 

quando estão resfriadas e viajam de avião sentem aquele conhecido mal-estar, dor nos 

ouvidos e um aumento da pressão nesses órgãos. 

Também é a orelha média que estabelece uma relação entre a intensidade sonora 

transmitida e a intensidade sonora percebida, recebendo uma certa energia  transmitida pela 

fonte e transformando-a em sensações audíveis. 

A orelha interna contém o labirinto ósseo (cavidades e canais dentro do osso temporal) 

e o labirinto membranáceo (vesículas comunicantes e dutos alojados no labirinto ósseo). O 

Labirinto possui um líquido e é responsável pelo equilíbrio. Também possui a cóclea e 

membrana basilar. A sensibilidade auditiva depende da quantidade de folículos na membrana 

basilar que são estimulados. A efetividade da transferência de energia pode ser reduzida, ou 

por atenuação das vibrações que alcançam a cóclea, ou por danos ao próprio ouvido interno. 

No ouvido externo, os maiores problemas de perda de audição estão associados ao bloqueio 

do canal do ouvido, por secreção de cera (cerume), ou por corpos estranhos. A cóclea está 

sujeita também a danos por doenças e perda de audição, cujo resultado é normalmente 

permanente. 

 

 



 

 

106 

 

FIGURA  II-1: REAÇÃO DOS SERES HUMANOS AO SOM 

 

FONTE: BISTAFA (2006). 

PERDA AUDITIVA E PRESBIACUSIA 

A presbiacusia é uma das formas de perda auditiva. Faz parte do processo normal de 

envelhecimento dos órgãos dos seres humanos, assim como ocorre à grande parte da 

população em relação à perda da visão a partir de determinada idade (presbiopia). A 

prebiacusia reduz a sensibilidade do ouvido para freqüências mais altas. Isso, entretanto, não 

se considera num primeiro momento como incapacitação, exceto se em estágio avançado, pois 

a maioria das freqüências da conversação encontram-se dentro da faixa de freqüência média.  

 Para GONZALEZ (1990), a presbiacusia ocorre mesmo para as pessoas que não se 

expõem ao ruído prejudicial. E afirma ainda que ocorre um fato curioso em relação a 

presbiacusia, pois tal incidência é maior entre os homens do que entre as mulheres. Cita o 

exemplo de que um homem de 60 anos terá uma perda auditiva devido à idade, de cerca de 25 

dB na faixa de freqüência de 3.000 Hz e que, nessa mesma faixa de freqüência, uma mulher 

nessa mesma idade terá perdido apenas cerca de 14 dB. 
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FIGURA  II-2: EVOLUÇÃO DA PERDA AUDITIVA COM O TEMPO DE EXPOSIÇÃO 

AO RUIDO 

 

FONTE: BISTAFA (2006). 

Entretanto, a exposição a altos níveis de barulho por longos períodos de tempo pode 

resultar em perda da audição, ocorrendo dentro da faixa de conversação (geralmente em torno 

de 4 kHz). E isso já é considerado um problema sério. O que ocorre é que pequenos folículos 

unidos à membrana basilar, os quais estão sujeitos à reversão constante pelo estresse, 

eventualmente se rompem; com isso, não há nenhum meio pelo qual os terminais nervosos, 

nos quais esses folículos estavam ligados possam ser estimulados. A incapacidade para ouvir 

de média à alta freqüência de conversação faz tornar-se impossível distinguir consoantes 

surdas (“t” e “p”) e acentuadamente reduz a inteligibilidade. Nenhuma quantidade ou forma 

de amplificação artificial pode fazer essa compensação, e por isso, sons de conversação 

tornam-se incompreensíveis. Evitar esse tipo de inabilidade no trabalho é uma 

responsabilidade importante para o empregador. Nos Estados Unidos, uma grande quantidade 
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de ações movidas por trabalhadores nessas circunstâncias tem sido ganha e seus 

empregadores têm sido condenados às respectivas indenizações. Os limites regulamentares 

para a exposição do barulho em ambientes de trabalho no Brasil estão abordados no capítulo 

que trata dos aspectos legais, item 4.2.2. 

A exposição prolongada a ruídos acima de 90 dB(A) é um fator inerente ao progresso 

tecnológico, e muitas pessoas se vêem praticamente obrigadas a exercer suas atividades 

profissionais em condições acústicas insalubres. Estudos realizados nessa área e citados por 

GONZALEZ (1990) dizem que se pode estimar numericamente quantos decibéis uma pessoa 

que fica exposta a ruídos poderá perder. E com isso, pode-se afirmar que quanto maior o nível 

do ruído, maior será o grau de perda de audição; quanto maior o tempo de exposição ao ruído, 

também maior será o grau da perda auditiva e, ainda, geralmente o som em uma determinada 

freqüência  ocasiona a perda de audição em uma freqüência superior. Ou seja, ruídos na faixa 

de freqüência em 500 Hz ocasionam perdas nas faixas entre 1.000 e 2.000 Hz. Ruídos na faixa 

de 2.000 Hz provocam perdas na faixa de 4.000 Hz. 

Uma metodologia para se apurar a perda auditiva, citada pelo mesmo autor, é a 

estimativa da perda em decibéis realizada através de curvas determinadas por experiências 

com um certo número de pessoas. Por exemplo, um estudo demonstrado através de curvas 

aplicadas à exposição a ruídos contínuos durante 8 horas diárias em 5 dias da semana, 

correspondentes a uma semana normal de trabalho em uma indústria.  

Nesse exemplo, utiliza-se um ruído na faixa de freqüência de 500 Hz causando uma 

sensação sonora de 85 dB(A). O sujeito que fica exposto a esse ruído durante 8 horas diárias 

(40 horas semanais) terá perdido, após 10 anos nessas condições, 10 decibéis na sua audição. 

Isso significa que esse indivíduo sentirá os sons na faixa de 2.000 Hz diminuídos de 10 dB em  

relação às pessoas com audição normal. E, se o ruído for de 92 dB(A) ele terá perdido 15 dB. 

Se forem ruídos de 77 dB(A), praticamente não ocorrerá perda, mesmo após 30 ou 40 anos de 
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exposição (GONZALEZ, 1990). Na tabela a seguir, tem-se uma classificação dos graus de 

perda de audição para a conversação face a face. 

TABELA  II-1: GRAUS DE PERDA DE AUDIÇÃO 

 

  CLASSE NOME PERDA PARA  
CONVERSAÇÃO  dB 

OBSERVAÇÕES 

   A NORMAL Não mais do que 15 dB no pior ouvido Sem dificuldade para ouvir voz 
baixa 

   B QUASE 
NORMAL 

Mais que 15, mas menos do que 30 em 
ambos os ouvidos. 

Dificuldade apenas para ouvir 
voz baixa 

   C PERDA 
MÉDIA  

Mais do que 30, mas não mais do que 
45 no melhor ouvido. 

Dificuldade para voz normal, 
mas não para voz alta. 

   D PERDA 
SÉRIA 

Mais do que 45, mas não mais do que 
60 no melhor ouvido. 

Dificuldade mesmo para voz 
alta 

   E PERDA 
GRAVE 

Mais do que 60, mas não mais do que 
90 no melhor ouvido. 

Só pode ouvir voz amplificada 

   F PERDA 
PROFUNDA 

Mais do que 90 no melhor ouvido Não pode entender nem mesmo 
a voz amplificada 

  G PERDA TOTAL EM AMBOS OUVIDOS Não pode ouvir qualquer som 

 

A Organização Mundial da Saúde considera que o início do estresse auditivo se dá sob 

exposições a 55 dB. 

A figura II-3 à pagina seguinte demonstra diferentes possibilidades de ruídos e seus 

níveis de agressividade: 
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FIGURA II-3: DANOS CAUSADOS POR RUÍDOS 

 

FONTE: SOUZA (1998) 

IMPACTO DA PERDA AUDITIVA INDUZIDA POR RUÍDO 

Em nosso país há uma carência de estudos epidemiológicos, mas 

estima-se que o ruído no meio ambiente, tanto social como no trabalho, represente um perigo 

significativo à saúde auditiva de milhares de pessoas. Nos EUA, a exposição excessiva a 

ruídos é a maior causa de surdez na população economicamente ativa. 

A perda auditiva induzida por ruído ocupacional (PAIRO) é definida como toda e 

qualquer lesão irreversível da orelha interna (cóclea e labirinto) causada pelo ruído 

ocupacional. A PAIRO é particularmente ameaçadora e traiçoeira na medida em que se instala 

lenta e progressivamente. A proteção da orelha é o único meio de se prevenir a lesão. Quanto 

aos sintomas, pode-se relacioná-los tanto ao meio de trabalho, como ao meio social que são:  

perda da audição, chiado nas orelhas, tonturas, nervosismo, dificuldades na compreensão das 

palavras em conversas. Existem também os agravantes da lesão ocupacional que podem estar 
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relacionados ao dia-a-dia das pessoas, tais como: estresse, doenças do ouvido interno, 

distúrbios circulatórios sistêmicos e uso de alguns medicamentos 21. 

Os problemas causados por excesso de ruído, como fadiga, perturbação do sono, 

problemas cardiovasculares, perdas auditivas, irritabilidade, estresse, alergias, distúrbios 

digestivos, úlceras, falta de concentração, entre outros, prejudicando a saúde e afetando o 

desempenho dos profissionais que exercem suas atividades neste ambiente, estão sendo 

largamente estudados segundo HENNING et al. (1997) apud NORONHA et al. (2001). 

Os ruídos em níveis moderados são os mais traiçoeiros porque seus efeitos instalam-se 

aos poucos. Muitos sinais passam despercebidos devido à tolerância e aparente adaptação, e 

estes são de difícil reversão. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a partir de 55 

decibéis os efeitos da poluição sonora já aparecem, tendo como sintoma um leve estresse.  

Os principais efeitos psicológicos e fisiológicos observados são: perda da 

concentração, embaraço nas conversações, perda dos reflexos, diminuição da inteligibilidade 

das palavras, irritação permanente, perda auditiva até a surdez permanente, insegurança 

quanto à eficiência dos atos, dores de cabeça, estresse; distúrbios cardiovasculares, fadiga, 

distúrbios hormonais, loucura, gastrite, disfunção digestiva, aumento da freqüência cardíaca, 

alergias, contração dos vasos sangüíneos e distúrbios do sono.  

Os índices de poluição sonora aceitáveis são determinados de acordo com a zona de 

ocupação das cidades e horário, segundo as normas da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas - ABNT nº. 10.151. Conforme essas zonas de ocupação, os níveis de decibéis 

permitidos nos períodos diurno, vespertino e noturno estão estabelecidos para a cidade de 

Curitiba no anexo I da Lei 10.625 da Secretaria Municipal do Meio Ambiente da Prefeitura 

Municipal de Curitiba, tabela III-1 a seguir: 

                                                 
21 http://www.ibire.org.br/poluicao_sonora.htm dia 20/08 20h  
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ANEXO III 

TABELA III-1: NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA MÁXIMOS PERMITIDOS EM        
     CURITIBA 

 

ZONAS DE USO DIURNO VESPERTINO NOTURNO 

ZR-1, ZR-2, ZR-3, ZR-B, ZR-
AV, ZR-M, APA-SARU, APA-
SMRU 

55 dB (A) 50 dB (A)  45 dB (A) 

ZR-OC, ZR-SF, ZR-U, ZR-P, 
ZT-MT, ZT-NC, ZE-E, ZE-M, Z-
COM, SE-CC, SE-OS, SE-OI, 
APA-ST 

60 dB (A) 55 dB (A) 50 dB (A) 

ZR-4, ZC, ZT-BR116, ZUM, ZE-
D, SE, SH, SE-BR116, SE-MF, 
SE-CF, SE-WB, SE-AC, SE-CB, 
CONEC, SE-PE, SC-SF, SC-
UM, SE-NC, SEI, SEHIS, SE-
LE, APA-SS 

Vias prioritárias 1 e 2, 

Vias Setoriais 

Vias coletoras 1, 2 e 3  

65 dB (A) 60 dB (A) 55 dB (A) 

ZS-1, ZS-2, ZES, ZI, APA-SUE 70 dB (A) 60 dB (A) 60 dB (A) 

Os casos não contemplados nesta tabela serão objeto de análise específica por parte da Secretaria 
Municipal do Meio Ambiente 

LEGENDA: 

APA- SARU Setor de Alta Restrição de Uso 

APA-SMRU Setor de Média Restrição de Uso 

APA-ST Setor de Transição 

APA-SUE Setor de Uso Esportivo 

APA-SS Setor de Serviço 

CONEC Setor Especial Conector – Conectora 1,2,3,4 

SC-SF Setor Especial Comercial Santa Felicidade 

SC-UM Setor Comercial Umbará 

SE Setor Especial Estrutural 

SE-AC Setor Especial da Av. Affonso Camargo 

SE-BR116 Setor Especial da Br-116 

SE-CB Setor Especial da Rua Engenheiro Costa Barros 

SE-CC Setor Especial Centro Cívico 

SE-CF Setor Especial da Av. Comendador Franco 

SEHIS Setor Especial Habitação de Interesse Social 
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SEI Setor Especial Institucional 

SE-LE Setor Especial Linhão do Emprego 

SE-MF Setor Especial da Av. Mal. Floriano Peixoto 

SE-NC Setor Especial Nova Curitiba 

SE-OI Setor Especial de Ocupação Integrada 

SE-PE Setor Especial Preferencial de Pedestres 

SE-PS Setor Especial de Pólo de Software 

SE-WB Setor Especial da Av. Pres. Wenceslau Brás 

SH  Setor Histórico 

ZC Zona Central  

Z-COM Zona de Contenção 

ZE-D Zona Especial Desportiva 

ZE-E Zona Especial Educacional 

ZE-M Zona Especial Militar 

ZES Zona Especial de Serviços  

ZI Zona Industrial 

ZR-1 Zona Residencial 1 

ZR-2 Zona Residencial 2 

ZR-3 Zona Residencial 3 

ZR-4 Zona Residencial 4 

ZR-AG Zona Residencial  Alto da Glória  

ZR-B Zona Residencial Batel 

ZR-M Zona Residencial Mercês 

ZR-OC Zona Residencial de Ocupação Controlada 

ZR-P Zona Residencial Passaúna 

ZR-SF Zona Residencial Santa Felicidade 

ZR-U Zona Residencial Umbará 

ZS-1 Zona de Serviço 1 

ZS-2 Zona de Serviço 2 

ZT-BR116 Zona de Transição BR-116 

ZT-MF Zona de Transição Av. Mal. Floriano Peixoto 

ZT-NC Zona de Transição Nova Curitiba 

Z-UM Zona de Uso Misto. 


