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Resumo 

BARBOSA, André Luiz Souza. Estudo de Barreiras Acústicas para a Atenuação do 

Ruído Aeronáutico no Aeroporto de Congonhas em São Paulo. 2015. 346 f. Tese de 

Doutorado – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, São 

Paulo, 2015. 

 O aumento expressivo nos níveis de ruído, principalmente nas áreas urbanas próximas aos 

aeroportos, tem contribuído de forma preocupante para os já elevados e atuais níveis de 

poluição sonora registrados nos grandes centros urbanos. Além do fato dos incômodos e 

desconfortos no cotidiano das pessoas provocados por esse fato, as autoridades que tratam 

desse assunto alertam para os danos causados a saúde humana e dos seres vivos em geral. 

Alguns países europeus que estudam este assunto se dizem preocupados com os impactos 

negativos em suas economias na questão do desequilíbrio orçamentário no setor da saúde. 

A tese motivada pela utilização ampla de barreiras acústicas no setor de transporte 

rodoviário, ferroviário convencional e de alta velocidade, e, prioritariamente aéreo, pôde 

construir por intermédio desses contextos o conhecimento necessário e um cenário de 

expectativas promissoras com o objetivo de colaborar com a atenuação do ruído 

aeronáutico com uma proposta acadêmica de implantação de barreiras acústicas articuladas 

posicionadas nas cabeceiras da pista principal do Aeroporto de Congonhas em São Paulo 

no momento da decolagem, tendo como paradigma conceitual e operacional o uso similar 

dos defletores de energia que são utilizados nos conveses dos porta-aviões no momento das 

suas decolagens. 

 

Palavras-chave: Aeroporto. Barreira Acústica. Ruído nos Transportes.                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

BARBOSA, André Luiz Souza. Study of Noise Barriers for the Aeronautical Noise 

Attenuation at Congonhas Airport in Sao Paulo. 2015. 346 f. Doctoral Thesis – 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. 

The significant increase in noise levels, especially in urban areas close to airports, has 

contributed to the alarmingly high already and current noise pollution levels recorded in 

major urban centers. Besides the fact of annoyances and discomforts in the everyday life of 

people caused by this fact, the authorities dealing with this subject warn of the damage to 

human health and living creatures in general. Some European countries who study this 

issue claim to be concerned about negative impacts on their economies on the question of 

the budget imbalance in the health sector. Some European countries who study this issue 

claim to be concerned about negative impacts on their economies on the question of the 

budget imbalance in the health sector. The thesis motivated by wide use of noise barriers in 

the road transport sector, conventional and high-speed rail, and, as a matter of priority air 

could build through these contexts the knowledge necessary and a promising expectations 

scenario with the objective of collaborating with the aeronautical noise attenuation with an 

academic proposal to implement noise barriers at the headwaters of the track positioned 

hinged main from Congonhas Airport in Sao Paulo at the time of takeoff with the 

conceptual and operational paradigm using similar energy deflectors that are used on the 

decks of the carrier at the time of their landings. 

 

Keywords: Airport. Acoustic Barrier. Transportation Noise. 
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Introdução 

O presente trabalho pretende avaliar as condições de ruído em aeroportos no 

momento das decolagens e verificar modelos de atenuação desse efeito sobre a população 

que habita seus arredores. Em particular, estudaremos o exemplo do aeroporto de 

Congonhas em São Paulo. 

Registros históricos comprovam que o ruído proveniente das atividades humanas 

no cotidiano das cidades sempre foi uma questão prioritária a ser resolvida. A humanidade, 

ao longo de sua história e na maior parte dos contextos sociais que envolveram avanço 

tecnológico, não compartilhou de forma ideal o equilíbrio esperado entre os aspectos 

positivos e negativos de um processo denominado progresso.       

O começo das manhãs anunciava o progresso visto nas ruas pavimentadas da Roma 

antiga, mas as noites escondiam uma situação de desconforto que logo viria a se apresentar 

como um dos primeiros registros arqueológicos encontrados que tratavam de medidas 

regulatórias e severas de combate aos ruídos provenientes do atrito dos aros das rodas de 

ferro das carruagens sobre as pedras. 

Séculos mais tarde surge o automóvel já com rodas de borracha, tornando-se o 

maior símbolo de status e objeto de desejo das classes mais favorecidas.  

Por analogia histórica o ruído proveniente das rodas de ferro da época romana, 

aparentemente superado, cede espaço a outro problema de ruído ainda maior; aquele 

gerado pelo trânsito intenso de veículos circulando nas ruas e avenidas que aos poucos 

ficaram subdimensionadas. Sem contar a contribuição da poluição do ar contaminado por 

monóxido de carbono dos motores a combustão surgida nos centros urbanos dos países 

industrializados. 

Mais adiante, em outro contexto, as viagens longas e transcontinentais feitas por 

navios, sempre poluíram os mares despejando rastros de óleo diesel durante seu percurso.  

Surgem as rodovias, as autoestradas e o trem de alta velocidade, facilitando de forma 

considerável o comércio interno e o encurtamento das viagens. 

Aos poucos outra invenção impulsionaria o desenvolvimento entre as nações e 

encurtaria de forma espantosa suas distancias: o avião.      
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  Esse equipamento extraordinário cria um novo segmento conhecido como 

transporte aéreo, e, devido a seu uso intenso encontra nos aeroportos um dos seus maiores 

desafios: o ruído aeronáutico. Sem mencionar a falta de segurança atroz resultante da 

ocupação imobiliária no entorno desses aeroportos, alheia às suas operações.  

Em todos os cenários citados os efeitos colaterais do ruído se fizeram presentes, 

tanto no aspecto da segurança como no lado tecnológico, mas principalmente na questão 

dos aspectos danosos provocados à saúde humana. Medidas regulatórias urgentes de 

prevenção, correção e de atenuação do ruído começam a fazer parte do panorama de 

desenvolvimento dos setores de transportes entre vários outros. 

Nestes contextos a utilização de barreiras acústicas se apresenta como proposta 

eficiente e viável na questão da diminuição do ruído extremo exigido nas operações para 

níveis toleráveis, e, em alguns casos podendo envolver discussões intensas direcionadas a 

segurança operacional como nos casos dos setores aéreo e ferroviário de alta velocidade.  

 Na questão do ruído aeronáutico, pode-se verificar no caso das áreas internas do 

aeroporto a utilização de barreiras acústicas posicionadas, na maioria das situações, para a 

direção das edificações internas (terminais, hangares, estacionamento, etc.), de maneira a 

proteger exclusivamente estas áreas. O presente trabalho se propõe verificar a viabilidade 

de redução do ruído aeronáutico gerado por ocasião da decolagem dos aviões (B737-800 e 

A320) no entorno urbano das cabeceiras L35 e R17 da pista principal do Aeroporto de 

Congonhas em São Paulo por meio de barreiras acústicas.  

 Para essa tarefa, consideraremos a implantação das barreiras acústicas articuladas 

próximas às cabeceiras da pista principal do Aeroporto de Congonhas em São Paulo e 

verificaremos sua eficácia utilizando o método de David Egan (EGAN, 1988) que foi 

desenvolvido visando particularmente esse tipo de barreiras, além da similaridade entre 

seus conceitos.  

Acreditamos que esse estudo se apresenta como uma contribuição promissora com 

potencial para atenuar os níveis de ruído das operações nas decolagens das cabeceiras, que 

atualmente são elevados e fora dos padrões aceitáveis por norma brasileira, e que são 

possivelmente causadores de desconfortos e problemas de saúde para uma população 

expressiva que reside e trabalha no entorno. 
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Em seguida propor um modelo de barreira acústica articulada que poderá contribuir 

para a diminuição das influências negativas que o ruído gera sobre uma população que 

reside, trabalha e transita nas imediações das duas cabeceiras da pista principal deste 

aeroporto. 

A existência de uma população significativa submetida aos efeitos adversos do 

ruído aeronáutico, mesmo fora das áreas de restrição de uso estabelecidas pelo zoneamento 

aeroportuário, é conhecida na literatura como Encroachment, e, normalmente esta 

associada diretamente à implantação do aeroporto e ao desequilíbrio do crescimento 

urbano gerado pela sua atividade em detrimento da legislação de uso e ocupação do solo, 

ou seja, fatos relevantes que justificam a importância da pesquisa.  

Para o CAEP – Committee on Aviation Environmental Protection (ICAO, 2004) o 

termo Encroachment é utilizado para descrever o crescimento residencial em áreas que são 

incompatíveis ou potencialmente incompatíveis com a produção de ruído proveniente das 

operações com aeronaves. É uma situação crítica e que se apresenta no entorno de muitos 

aeroportos pelo mundo. 

  O Encroachment está relacionado à inadequação dos zoneamentos aeroportuário e 

urbano baseados numa métrica única compreendida num período de vinte e quatro horas 

denominado: DNL – Day Night Level. Nos casos dos aeroportos brasileiros, assim como 

em vários países pelo mundo, a incompatibilidade entre a legislação urbana e a legislação 

aeroportuária verificada há muitas décadas também induz ao Encroachment. 

A implantação de um aeroporto pode ser considerada uma importante indutora de 

desenvolvimento para uma região. Quando inserido em um determinado local promove 

muitos benefícios para a população residente no entorno e na sua área de influência, mas 

também impõe determinadas restrições quanto ao uso do solo dessa região, que nem 

sempre são consideradas pelo poder público e pelas grandes corporações. 

Estas restrições de uso do solo no entorno do aeroporto estão associadas à 

necessidade de operação segura das aeronaves e passageiros, e da prevenção ao 

desconforto causado à vizinhança do seu entorno através da exposição a níveis de ruídos 

elevados provenientes da atividade do aeroporto. Atenuar os níveis de ruído ou reduzir a 

exposição a eles pode ser um caminho que pretendemos apresentar como proposta. 



29 
 

As áreas em estudo no entorno das cabeceiras L35 e R17 compreendidas num raio 

mínimo de cento e cinquenta metros destas cabeceiras (onde os níveis de ruídos são 

maiores), e com raio máximo de aproximadamente setecentos e quarenta metros na mesma 

direção das cabeceiras (os níveis de ruídos existem, embora um pouco menores daqueles 

mais próximos) tem-se uma parcela considerada da região totalmente suscetível a altos 

níveis de ruído. 

Residências, escolas, hospitais, creches, asilos, igrejas, comércio e serviços são 

categorias de usos diversificados que estão compreendidos nos limites dos raios citados 

nesta região, que em função do progresso proveniente da atividade aeroportuária não pôde 

se estabelecer de maneira planejada e de acordo com a legislação que rege a existência do 

aeroporto.  

Dentro deste contexto a principal referência de aspecto legal que regulamenta sobre 

ruído em comunidade é a Resolução CONAMA nº8 de março de 2000 que remete a norma 

NBR 10151 (ABNT, 2000), onde ambas tratam da emissão de ruídos, em decorrência de 

quaisquer atividades, sejam elas industriais, comerciais, sociais ou recreativas, inclusive 

aquelas que veiculam a propaganda política.  

Outros instrumentos legais constituem a Portaria 256/GM5 de 2011 (COMAR, 

2011), que estabelece o Plano de Zoneamento de Proteção do Aeroporto (PZPA) associado 

à ocupação urbana e o Plano de Zoneamento de Ruído (PZR) associado às operações com 

as aeronaves, ambos relacionados à gestão e ao uso do solo nas áreas do entorno do 

aeroporto onde os níveis sonoros são bem elevados. 

A NBR 10151 estabelece critérios para avaliar a influência sonora das mais 

diversas atividades, mas principalmente dos aeroportos urbanos, estabelecendo níveis de 

ruído recomendáveis para áreas urbanas de acordo com determinados períodos, por 

exemplo, noturno de 22h00min as 07h00min (dias de semana e sábado) e 22h00min as 

09h:00min (domingos e feriados) observando as características da zona em questão.  

A região em estudo é considerada mista e predominantemente residencial segundo 

critérios definidos pela própria NBR 10.151 no caso de ambientes externos, e prevê índices 

de ruídos com 55dB(A) no período da manhã e 50dB(A) para o período noturno. Mas as 

atividades aeroportuárias no entorno podem alcançar na maioria dos casos o dobro destes 

valores em horário de pico no período da manhã e início da noite.  
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Desde 2002 o CAEP (ICAO, 2004) vem enfatizando nesse sentido, através de 

exigências de contenção do ruído de aeronaves, procedimentos operacionais, planejamento 

do uso do solo e políticas que restringem certos tipos de aeronaves, de operarem.  

Uma de suas metas esta direcionada para a diminuição dos efeitos adversos do 

ruído aeronáutico sobre a saúde e bem-estar da população que vive e trabalha nas 

proximidades dos aeroportos. Com isso, o CAEP vem realizando um estudo sobre o 

encroachment no entorno de alguns aeroportos no mundo baseando-se na verificação do 

crescimento de domicílios dentro de uma determinada curva de acordo com o censo 

demográfico de cada situação. 

Sendo assim as áreas estabelecidas neste trabalho justificam um estudo direcionado 

para uma proposta fundamentada no posicionamento de barreiras acústicas nas cabeceiras 

da pista principal do Aeroporto de Congonhas, de tal maneira que confirme uma 

diminuição dos efeitos danosos dos altos níveis de ruído aeronáutico que a população fica 

submetida constantemente. 

Diante deste cenário, a hipótese do trabalho fica compreendida em duas situações 

aparentemente semelhantes, mas distintas no que diz respeito aos seus contextos e às 

análises dos resultados obtidos entre as medições dos níveis de ruído em pontos 

estrategicamente posicionados em locais onde se sabe que teoricamente o ruído atinge seus 

maiores índices.  

Na primeira situação uma linha imaginária parte da barreira acústica articulada 

posicionada na cabeceira da pista L35, por um ponto inicial P0 compreendendo outros seis 

pontos perpendiculares sequenciais, alinhados e denominados por: P1, P2, P3, P4, P5, P6 

(limites da área de estudo) que foram posicionados em locais de fácil acesso para que a 

medição dos níveis de ruído pudesse acontecer e, que estivessem em logradouros que se 

afastassem naturalmente da cabeceira da pista sob a linha reta imaginária já citada. 

A medição dos níveis de ruído nestes pontos foi feita de forma sequencial e 

numérica, com uma subsequência de três medições seguidas em cada ponto, de maneira a 

garantir uma amostra maior. Nesta amostra os registros dos níveis de ruído são 

identificados pelos menores índices, os intermediários e o nível máximo atingido pela 

medição no aparelho. 
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Levando-se em conta que o entorno urbano na proximidade desta cabeceira se 

expandiu de maneira conflitante com as normas que regem as zonas de interferência e 

segurança do aeroporto, e desta forma compreendendo uma extensa área na zona de ruído 

do aeroporto, a proposta da implantação da barreira acústica articulada na cabeceira L35 da 

pista deverá apresentar níveis de atenuação significativos e menos agressivos a partir dos 

índices medidos inicialmente nos pontos citados.    

Na segunda situação, os procedimentos são repetidos inteiramente para a posição da 

cabeceira R17 (direção oposta), onde os pontos partem do ponto inicial P0 desta cabeceira 

compreendendo cinco pontos sequenciais denominados P7, P8, P9, P10, P11 todos com as 

mesmas características, e com os mesmos procedimentos das medições anteriores, 

inclusive o ponto P11 limitando a extensão da área de estudo para este lado da cabeceira da 

pista. 

O entorno urbano na proximidade desta cabeceira também se expandiu de maneira 

contraditória com as normas que regem as zonas de interferência e segurança do aeroporto. 

A proposta da implantação da barreira acústica articulada deverá apresentar níveis de 

atenuação que sejam mais satisfatórios e menos hostis a partir dos índices apresentados 

inicialmente nos pontos citados. 

A metodologia dos procedimentos exercidos para que a proposta compreendesse 

seu objetivo descreve em dois cenários mostrando como a proposta da barreira acústica 

articulada deve ser estudada e apresentada. 

No primeiro cenário, uma linha reta perpendicular tem origem na mesma direção da 

cabeceira da pista principal (L35) do Aeroporto de Congonhas, compreendendo o conjunto 

de pontos citados anteriormente, ou seja, de P0 a P6, onde as medições dos níveis de ruído 

deverão ser feitas, apurando num primeiro momento o ruído urbano nas condições normais 

(trânsito e outros ruídos) que serão comparados posteriormente com o ruído registrado nas 

decolagens.  

Portanto, a expectativa positiva é que a diferença entre esses níveis de ruído deverá 

ser menor com a implantação da barreira acústica proposta, preferencialmente na ampla 

maioria dos resultados obtidos, para que a pesquisa atinja seu objetivo e possa acrescentar 

conhecimentos aos estudos envolvendo o uso de barreias acústicas em aeroportos.  
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Esses pontos, cujas suas cotas estão representadas nos mapas georeferenciados da 

Prefeitura de São Paulo (PMSP, 2014), a partir de P1 estão distantes de acordo com o 

arruamento existente da região facilitando o planejamento da pesquisa.  

De P1 para P2 distam 100m, de P2 para P3 distam 100m, assim por diante, 

alcançando o último ponto P6 (distante 740m de P0) em virtude do mesmo conter quase o 

mesmo nível da cota da cabeceira da pista L35. A partir deste ponto os resultados dos 

níveis de ruído teoricamente manteriam aproximadamente os mesmos níveis de ruído do 

ponto P6. 

Ainda no contexto desta situação inicial ficam configuradas áreas de estudo 

importantes de abrangência compreendidas pelos raios que partem do ponto inicial, ou 

seja, a primeira situação inclui uma área envolvida nos raios P0/P1=150m, P0/P2=250m, 

P0/P3=350m, P0/P4=450m, P0/P5=585m, e uma área final compreendida nos raios 

P0/P6=740m.  

No segundo cenário a mesma reta perpendicular tem origem agora em P0 na outra 

extremidade da pista principal que compreende a cabeceira R17, com as mesmas 

características da situação da cabeceira L35, ou seja, agora compreendendo os pontos de 

P7 a P11. 

Os posicionamentos georeferenciados desses pontos, a partir de P7 estão distantes 

de acordo com a configuração deste lado da região, ou seja, de P0 para P7 distam 110m, de 

P0 para P8 distam 230m, P0 para P9 distam 360m, P0 a P10 distam 475m, e finalmente de 

P0 para P11 distam 590m. 

Neste último cenário a barreira articulada inicialmente estaria posicionada de forma 

perpendicular ao início da pista (condição de pouso e decolagem) e compreendida na área 

de segurança indicada pela faixa xadrez visível, de maneira a não infligir qualquer item de 

segurança que possa comprometer as operações com as aeronaves no pouso e na 

decolagem. 

Três medições de níveis de ruído em cada ponto são registradas para efeito de 

comprovação e redundância empírica, onde o maior registro deve ser aquele que servirá de 

referência para os cálculos que envolvem a distância da fonte do ruído (turbinas das 

aeronaves) aos receptores (população vizinha). 
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Um dos primeiros passos para uma avaliação de redução de ruído é a preparação de 

um mapa ou levantamento topográfico da área de abrangência do ruído. Um esboço 

razoavelmente exato deve ser desenhado, mostrando a posição (s) relativa (s) de toda (s) a 

(s) fonte (s) de ruído. Este esboço compreende os níveis de pressão sonora em dB(A), 

tomados em um número conveniente de posições em torno da área que está sendo 

investigada (GERGES, 2000). 

Os registros dos levantamentos de campo dos níveis de pressão sonora nos pontos 

determinados estão formatados e disponibilizados em tabelas no Capítulo 5, que assinalam 

valores mínimos, intermediários e máximos registrados no momento exato (incluindo 

outros dados) da decolagem das aeronaves nas cabeceiras da pista. 

[...] Quanto maior o número de medidas, mais exato será o 

levantamento. Traçando-se linhas de conexão entre os pontos de iguais 

níveis, tem-se uma melhor visualização dos modos de distribuição do 

ruído. Um levantamento deste tipo mostrará, de imediato, as zonas 

perigosas de ruído. Este é o ponto de partida para se planejarem as 

providencias a serem tomadas para a atenuação do ruído em níveis 

elevados (GERGES, op. cit.). 

No panorama das contribuições acadêmicas para o progresso da humanidade pode-

se verificar significativos trabalhos realizados em parceria entre as universidades, o poder 

público, o setor privado e a sociedade que atuam como subsídios eficazes que tendem, na 

ampla maioria das vezes, sempre a melhorar a qualidade de vida das pessoas. 

O projeto AERONAVE SILENCIOSA [1] liderado por uma empresa nacional de 

excelência a EMBRAER, além dos avanços no campo teórico do desenvolvimento de 

metodologias e da criação de ferramental para entender os fenômenos envolvidos na 

questão do ruído aeronáutico, tem também como finalidade a formação de recursos 

humanos especializados na área, em virtude de existirem poucos profissionais 

especializados em aeroacústica no país (VASCONELOS, 2010), 

      

1. VASCONCELOS (2010): Projeto Aeronave Silenciosa: Uma Investigação em Aeroacústica. 

Modalidade: PITE – Pesquisa em Parceria para Inovação Tecnológica. Coordenador: Júlio 

Romano Meneghini – USP. Investimento: R$ 707.506,58 e US$ 1.709.305,41(FAPESP) e R$ 

6.000.000,00 (EMBRAER). 
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Felizmente em razão disto, uma boa parte dos recursos destinados ao programa foi 

direcionado para financiamento de bolsas de iniciação científica, mestrado, doutorado e 

pós-doutorado para alunos envolvidos com pesquisas relativas aos temas do programa, ou 

cuja sua dedicação com pesquisas relativas ao tema pudesse ser aproveitada. 

Atualmente, com base neste autor, parte do estudo de avaliação dos níveis de ruído 

externo dos aviões da EMBRAER é gerenciada por consultores externos internacionais, o 

que de certa forma traz algumas dificuldades, como a lentidão de respostas para situações 

críticas e imediatas. Além de uma equipe formada por 25 pesquisadores da EMBRAER e 

das Universidades participantes, estima-se que um total de 40 alunos participou do projeto. 

Outra iniciativa muito bem vinda dentro do cenário da pesquisa e desenvolvimento 

destaca a INFRAERO, como outro bom exemplo, realizando parceria junto à Universidade 

Federal do Rio de Janeiro para o estudo e desenvolvimento de uma proposta para 

implantação de barreiras acústicas no Aeroporto Internacional de Brasília.  

O cenário mundial do transporte aéreo que aponta o ruído aeronáutico como um 

desafio a ser transposto e que transcende os muros do aeroporto, e acaba criando vínculos 

fortes com o planejamento urbano e o meio ambiente motivou, através deste trabalho, e em 

virtude da forte relação com a arquitetura, um estudo de uma proposta de barreira acústica 

que pudesse colaborar com a sociedade e a comunidade acadêmica.  

Embora exista uma ausência relatada de profissionais especializados em disciplinas 

exercitadas em aeroacústica que interagem com o problema do ruído excessivo ou da sua 

redução, grande parte das literaturas nacionais e estrangeiras pesquisadas foi importante na 

construção e fundamentação dos argumentos, metodologia e da proposta do presente 

trabalho. 

O desenvolvimento desta proposta para o Aeroporto de Congonhas em São Paulo 

fundamentou o argumento principal na implantação de barreiras acústicas articuladas 

dimensionadas e posicionadas estrategicamente com bases em experiências teóricas e 

práticas comprovadas por alguns autores nas bibliografias referenciadas. 

A proposta surgiu da observação da movimentação das aeronaves de interceptação 

conhecidas como “caças” no deck dos porta-aviões quando posicionados para decolarem 

de suas posições.  
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Defletores de energia articulados são erguidos do convés e posicionados alguns 

metros de distância da parte posterior das aeronaves, com objetivos, segundo alguns relatos 

raros de seus fabricantes, de dispersarem o ruído e o calor intenso gerado pelas turbinas 

fazendo com que a continuidade habitual dessas operações possa acontecer com o menor 

transtorno possível aos envolvidos nessas ações. 

Uma observação ampla pôde constatar a possibilidade de adaptar esta concepção, 

até então verificada exclusivamente no cenário aéreo e naval, ao contexto do transporte 

aéreo civil, pontualmente no sistema de pistas dos aeroportos brasileiros, e, principalmente 

em virtude da ausência até o presente momento, da utilização deste paradigma como uma 

opção viável e promissora direcionada para situações de redução de ruído na trajetória que 

ultrapassa os muros do aeroporto. 

Os conceitos inseridos na implantação da barreira acústica articulada nas cabeceiras 

da pista de Congonhas, das barreiras acústicas fixas vistas em alguns aeroportos europeus e 

os defletores de energia dos porta-aviões são similares, ou seja, todos servem quase ao 

mesmo propósito, mas com paradigmas diferenciados no aspecto do uso e da função.  

Vale lembrar que as barreiras acústicas fixas existentes em alguns aeroportos, na 

Europa e USA, a maior parte delas tem o objetivo de atenuarem os ruídos provenientes das 

manobras das aeronaves e da rotina interna do aeroporto, que estão voltados ao terminal de 

passageiros, prédio da administração, estacionamento, enfim, aqueles ruídos que incidem 

nas edificações internas, não incluindo na sua totalidade o entorno ou a vizinhança. 

O ruído do aeroporto é de grande preocupação tanto para o planejador do aeroporto 

como para a comunidade. O aeroporto é um elemento importante no sistema de transporte 

da sociedade e, como tal, é vital para seu crescimento. No entanto, o aeroporto também 

deve ser um bom vizinho, e isso pode ser feito apenas com um planejamento adequado 

(KREISMAN e POPPE, 2009). 

[...] Desde que o ruído das aeronaves se estenda além dos limites do 

aeroporto, torna-se vital analisar o impacto deste fenômeno no entorno 

das comunidades. Alguns estudos foram feitos para fornecer ao 

planejador do aeroporto uma ferramenta para estimar o impacto das 

operações do aeroporto nas comunidades vizinhas (KREISMAN e 

POPPE, 2009). 
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O ruído aeronáutico vem sendo estudado há muitas décadas principalmente pelos 

construtores de aeronaves, e tem-se verificado ao longo dos anos uma redução progressiva 

da intensidade sonora emitida pelas aeronaves, e, com um discreto número de pessoas 

afetadas diminuindo com o tempo, apesar das elevadas taxas de crescimento do tráfego 

aéreo registradas pelo setor. 

As políticas de uso e ocupação do solo aplicadas na região dos aeroportos têm-se 

reveladas ineficazes e coniventes com o problema ao permitir o assentamento de 

residências e edificações em áreas expostas ao ruído intenso. Por esse motivo principal, a 

questão da redução do ruído no entorno dos aeroportos (redução na trajetória) não acontece 

na mesma proporção que ocorre o progresso na atenuação dos níveis de ruído na fonte 

(aeronave).  

Portanto, acreditamos que a proposta possa contribuir de forma significativa sendo 

capaz de proporcionar a atenuação do ruído das aeronaves que decolam da pista principal 

(direção L35 e R17) do Aeroporto de Congonhas em São Paulo, e, em consequência disso 

possa promover uma convivência harmoniosa entre os envolvidos com o problema de 

maneira a retomar e estimular o desenvolvimento econômico, social e urbano na região 

livre do incômodo do ruído. 

O trabalho é iniciado por uma Introdução seguida por cinco capítulos e uma 

Conclusão Final, assim ordenados: um capítulo inicial (1), três capítulos intermediários (2, 

3 e 4), cujos objetivos compreendem a discussão do problema do ruído aeronáutico e o 

conhecimento e a implantação de barreiras acústicas, e um capítulo final (5) onde a 

pesquisa propõe, comprova e faz considerações sobre a implantação de barreiras acústicas 

no Aeroporto de Congonhas, seguido pelas conclusões finais e pelas bibliografias 

referenciadas e consultadas. 

O Capítulo 1 trata de algumas abordagens importantes associadas ao tema proposto 

contextualizando o objetivo principal do trabalho, e trazendo para a discussão assuntos que 

diretamente estão vinculados do foco principal, como por exemplo, os conflitos existentes 

entre a população e autoridades aeroportuárias, a ocupação e expansão urbana desordenada 

no entorno dos aeroportos, a tecnologia das aeronaves, enfim, um conjunto de ações que 

tem uma relação direta com o uso de barreiras acústicas. Conhecê-los é fundamental para a 

argumentação do trabalho.  
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O Capítulo 2 além de destacar os atributos do ruído como fenômeno acústico 

discute a deficiência do controle do ruído aeronáutico no entorno dos aeroportos no Brasil 

e no mundo, procurando mostrar os efeitos nocivos deste fenômeno no organismo humano 

e na saúde das pessoas conhecendo os instrumentos de medição do som, assim como, a 

influência negativa do ruído nos indicadores econômicos no cenário da saúde pública e na 

economia de alguns países. 

No Capítulo 3 podem-se conhecer os tipos de barreiras acústicas existentes e sua 

aplicabilidade no cenário urbano e aeroportuário que tem como objetivo maior municiar 

conceitualmente o conteúdo da pesquisa, e cria um elo com o Capítulo 4, que mostra como 

a implantação do Aeroporto de Congonhas e a expansão urbana à sua volta inviabilizaram 

a convivência harmônica entre esses dois elementos. 

O Capítulo 5 além de mencionar algumas ações na tentativa de redução do ruído em 

alguns aeroportos do mundo e que obtiveram resultados satisfatórios, apresenta a proposta 

da implantação das barreiras acústicas nas cabeceiras da pista principal do Aeroporto de 

Congonhas, para reduzir o ruído no momento da decolagem sobre a população que reside e 

trabalha nas proximidades das cabeceiras. 
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Síntese do Capítulo 

O capítulo inicial tem como objetivo estabelecer preliminarmente a importância do 

Aeroporto de Congonhas no cenário da infraestrutura aeroportuária nacional e, a relevância 

no panorama do desenvolvimento regional, com base em estatísticas oficiais que envolvem 

sua capacidade operacional e uma necessidade recorrente de investimentos.  

A escolha do Aeroporto de Congonhas em São Paulo foi conduzida, sobretudo por 

esta constatação, e, considerando também a sua posição sempre em destaque no cenário 

dos índices elevados da movimentação de aeronaves e de passageiros, alternando a 

segunda e a terceira posições nestes quesitos por mais de uma década.   

De forma contraditória ao cenário próspero que o coloca em situação privilegiada 

na rede de aeroportos de todo o país, várias situações envolvendo o ruído produzido pelas 

operações aéreas vêm se intensificando e gerando conflitos entre a população que reside e 

trabalha no seu entorno e o próprio aeroporto. 

Estes problemas pontuados e decorrentes da ocupação desordenada do perímetro 

urbano à sua volta, provenientes na maior parte de construções irregulares, que durante a 

existência do aeroporto foi se instalando e crescendo sem que houvesse a interferência 

ativa do Estado para ordenar o crescimento na região, parece não ter prazo de validade. 

A redução do ruído aeronáutico nas cabeceiras da pista principal do aeroporto é o 

objetivo da tese, que diante da constatação brevemente inserida nos parágrafos anteriores, 

pretende num cenário hipotético, compreendendo duas situações distintas, atenuar de 

forma satisfatória esse ruído através da implantação de barreira acústica articulada 

posicionada estrategicamente e próximas às duas cabeceiras da pista. 

Os incômodos constantes no cotidiano e as ameaças comprovadas à saúde humana, 

compreendidas neste contexto, fortalecem a importância e a relevância da proposta que 

encontra nesta comprovação motivos suficientes para o seu desenvolvimento. 

Enfim, o capítulo tem, como uma das finalidades, posicionar preliminarmente 

elementos que compreendem a problemática do ruído aeronáutico associado às aeronaves 

em operações no Aeroporto de Congonhas, pontualmente no momento da decolagem. A 

importância desses elementos envolve toda a conjuntura deste equipamento tão relevante 

para a região como para o país. 
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Capítulo 1: O Desenvolvimento Tecnológico e a Produção de Ruído 

1.1 Abordagens Convergentes para o Contexto da Tese  

O transporte aéreo tem conquistado no cenário nacional e atual enorme destaque e 

relevância devido a crescente demanda por viagens aéreas resultantes da democratização 

deste modal de transporte, e, vem superando, mesmo de maneira tímida, as fortes crises 

econômicas que recentemente afligiram alguns países desenvolvidos.  

Mas este forte crescimento, com origens na estabilidade econômica do país, não 

vem sendo planejado e ordenado por uma reestruturação coerente em muitos aspectos, 

sejam eles; espaços físicos ou de contexto financeiro, mas principalmente de origem 

tecnológica. 

O aeroporto sendo o componente fundamental desta estrutura necessita estar 

integralmente disponível, mostrar-se eficiente produzindo os resultados planejados e 

desejados e com capacidade para operar o sistema com qualidade no nível que se espera, 

ou seja, a qualidade da estrutura deve estar preparada para servir muito bem não somente o 

cotidiano da cidade ou eventos esporádicos, mas que possa perseverar ao tempo.      

Embora esta necessidade de reestruturação aeroportuária não seja exclusividade 

nacional o fato é abrangente e extensivo em nível global, onde o transporte aéreo 

comercial, de carga ou passageiro, possa atuar. Vários países vivenciam esta condição, mas 

a grande diferença esta na maneira com que cada um trata a situação. A evolução do setor, 

nestes casos, é proporcional a vontade e a capacidade que cada país tem em investir.  

Através desta constatação e aumentada por eventos esportivos de âmbito mundial, 

de curto prazo realizados recentemente no país (World Cop Brazil/2014), e para os 

próximos três a quatro anos, o Governo Federal veicula, através das mídias, que tem 

mobilizado esforços para atender às necessidades exigidas pelo setor, no sentido de 

absorver de maneira, no mínimo satisfatória, esses megaeventos.  

 Pouco se fala, ou não se discutem as consequências efetivas da reestruturação da 

infraestrutura aeroportuária no aspecto ambiental, normativo e tecnológico, ou seja, não 

basta entender que haverá aumento de demanda por transporte aéreo em médio prazo, e 

que a expansão ou a construção de alguns aeroportos resolverá a situação de maneira 

plena. O contexto a ser avaliado é mais complexo do que é veiculado na mídia. 
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Para muitos especialistas do setor prevalece uma ausência preocupante de discussão 

que compreende situações que vão além do aspecto físico, ou seja, as consequências graves 

relacionadas à interação dos modais, aéreo e terrestre, principalmente o despreparo que a 

grande maioria dos aeroportos se encontra, mas, sobretudo com o aumento também do 

ruído provocado das operações com as aeronaves, seja no solo, no sobrevoo, pouso e na 

decolagem, resultados do contexto apresentado. 

Segundo a responsável pelo gerenciamento dos principais aeroportos do país, um 

dos principais impactos ambientais provocados pela atividade aeroportuária é o ruído 

proveniente dos equipamentos alocados no pátio dos aeroportos e das operações com 

aeronaves. Se houver acréscimo nas operações, naturalmente esses impactos também 

ocorrerão potencialmente na mesma proporção (INFRAERO, 2014). 

Buscando reduzir estes impactos, esta estatal através do seu site oficial acessado em 

2014 vem se empenhando em propor alternativas para monitorar, reduzir e controlar os 

ruídos, fundamentadas em estudos técnico-científicos, realizados em parceria com 

Instituições que trabalham com pesquisa e empresas especializadas em ruído. 

De acordo com a empresa, quatro grandes linhas de atuação devem ser levadas em 

conta pelos órgãos de aviação no gerenciamento do ruído aeronáutico: 

1ª: Redução do ruído na fonte geradora (aspecto tecnológico);  

2ª: Adaptações dos procedimentos de pouso e decolagem para a realidade de cada 

aeroporto (aspecto operacional que depende de entendimentos entre as companhias aéreas 

e a ANAC); 

3ª: Restrição da operação de aeronaves em determinados períodos (aspecto físico e 

operacional dificultados pelo aumento de demanda nos períodos de grandes eventos); e 

4ª: Fiscalização da ocupação do solo no entorno do sítio aeroportuário (aspecto 

regulatório. Providência que cabe, segundo a INFRAERO, ao poder público municipal). 

A fiscalização da utilização do solo no entorno, continua esta empresa, tem como 

premissa a articulação com as prefeituras locais para garantir o atendimento ao PZR – 

Plano de Zoneamento de Ruído, que restringe o uso e a ocupação do solo nas proximidades 

aeroportuárias. 
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A empresa implantou um moderno SMR – Sistema de Monitoramento de Ruídos, 

composto por unidades fixas de monitoramento, instaladas em pontos estratégicos nas 

áreas do entorno de alguns aeródromos. Os Aeroportos Santos Dumont, na cidade do Rio 

de Janeiro/RJ, e, o de Congonhas em São Paulo, os mais movimentados para voos 

domésticos, contam com a implantação de um sistema semelhante (INFRAERO, 2014). 

Esse sistema deve permitir o monitoramento e uma avaliação com mais precisão 

dos impactos sonoros na malha urbana, de forma a auxiliar os órgãos da aviação civil na 

formulação de novas rotas e/ou procedimentos para minimizar ou controlar os ruídos no 

entorno aeroportuário, assim como auxiliar os municípios na adequação do uso do solo. 

Atualmente, são realizados estudos que fornecem a INFRAERO informações com 

significativa quantidade de dados sobre o impacto sonoro em seus aeroportos; como: 

: Estudos de Viabilidade Técnica e Econômica para a substituição dos 

equipamentos auxiliares para as aeronaves no pátio por Utilidades Fixas, com o objetivo de 

prover energia e ar condicionado às aeronaves por meio de equipamentos fixos no pátio; 

: Realização de campanhas para a redução do nível de ruído em aeroportos críticos; 

: Capacitação de funcionários para identificação, monitoramento e redução do nível 

de ruído aeronáutico. 

As linhas de atuação mencionadas anteriormente (de responsabilidade dos órgãos 

de aviação e companhias aéreas), assim como, os estudos que produzem informações 

significativas são importantes, mas atuam somente como coadjuvantes no processo. Ações 

mais concretas fundamentadas nestas premissas precisam efetivamente atuar no processo 

no sentido de reduzir o ruído. Estudar ou monitorar o ruído é entender apenas a causa. 

Promover ações concretas em reduzi-lo é compreender e atuar nos efeitos.  

Especialistas e várias literaturas pesquisadas são unânimes em afirmarem, com base 

nos itens acima mencionados pela empresa, qual seria sua participação efetiva no interior 

do aeródromo que possa minimizar os efeitos nocivos do ruído, ou seja, por que não 

viabilizar o uso de barreiras acústicas, por exemplo, muito utilizadas em autoestradas, que 

comprovadamente se mostram eficientes em espaços urbanos com altos índices de ruídos? 

A pesquisa neste contexto pode contribuir na interface entre o aeroporto e o meio urbano. 
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1.1.1 A Infraestrutura Aeroportuária e a Geração de Conflitos 

Atualmente o transporte aéreo (passageiros e carga) é um dos segmentos de maior 

relevância no panorama socioeconômico no mundo globalizado, fazendo com que alguns 

indicadores econômicos de muitos países, principalmente aqueles em desenvolvimento, se 

revigorem estimulando outros segmentos da indústria. 

A estabilidade econômica desses países, e a democratização do acesso ao modal 

aéreo de transporte favoreceram o estimulo e o resultado da expressão positiva dos 

indicadores econômicos citados. O setor privado teve uma participação também ativa e 

significativa, principalmente nas parcerias comerciais entre grupos empresariais resultando 

num cenário de prosperidade e de novas fusões.    

 As questões regulatórias do setor em todos os níveis de governo, embora tenham 

avançado com alguma relevância no aspecto da participação mais presente e prodiga do 

capital estrangeiro nas empresas nacionais, vão em uma direção promissora e alinhada com 

a realidade dos países desenvolvidos. 

A indústria do transporte aéreo no cenário nacional precisa se adequar à 

infraestrutura dos serviços por ela prestados. Essa premissa é fundamental para que todas 

as ações citadas anteriormente possam efetivamente alcançar os resultados esperados, 

fazendo com que seus aeroportos operem com mais conforto e segurança, assim como, 

fazê-la operar com custos mais competitivos em patamares satisfatórios.  

Com a realização recente da Copa do Mundo cresceu ainda mais a necessidade de 

expansão da infraestrutura aeroportuária brasileira, questão que já vinha sendo discutida há 

bastante tempo em decorrência do aumento da demanda interna sobre o transporte aéreo. 

Seguindo o exemplo de outros países que sediaram o evento, o Brasil não pode perder a 

oportunidade de desenvolver este segmento tão importante para a economia.   

[...] Partindo de estimativas de crescimento progressivo do número de 

usuários de aeroportos, o Governo Federal começou a ampliar contratos 

com a iniciativa privada, que possibilitem a expansão da rede 

aeroportuária com a velocidade necessária, e promova mudanças na 

estrutura dos órgãos administrativos responsáveis pelo setor (FREIRE, 

2012). 
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A estrutura aeroportuária deve ser planejada de maneira a garantir sua integração na 

região em que ela é implantada. Muitos dos conflitos existentes no entorno de aeroportos 

representam o confronto entre duas características importantes para a economia urbana: a 

necessidade do aeroporto permitir a disponibilidade do transporte aéreo, e a demanda 

permanente pela expansão urbana (HORONJEFF e MCKELVEY, 1994). 

Nas cidades, no contexto global, esse desenvolvimento pode ser percebido pela 

geração de empregos, renda e demais receitas de tarifas e impostos gerados pela expansão 

da atividade produtiva, assim como pela conexão direta e indireta entre mercados, 

promovendo o crescimento socioeconômico da região, e em nível nacional dependendo da 

relevância do aeroporto. 

Dentre os principais efeitos antagônicos da aviação, o ruído e as emissões de gases 

dos motores das aeronaves são aqueles cujo controle e mitigações agregam o maior grau de 

dificuldade para seu gerenciamento, dados os altos custos das medidas atenuadoras e 

compensatórias equivalentes da situação (CALDAS, 2013). 

Os documentos de referência para as questões ambientais na aviação civil adotados 

pela Convenção de Chicago continua a autora, correspondem ao Anexo XVI, cujo Vol. 1 

aborda os aspectos de Ruído e o Vol. 2, as questões referentes às Emissões Atmosféricas. 

Ambos contêm orientações objetivas quanto às alternativas de gerenciamento dos impactos 

ambientais da aviação, o que resulta em compromissos para os segmentos envolvidos, isto 

é, órgãos reguladores, operadores aeroportuários, empresas aéreas e indústria aeronáutica. 

Os avanços tecnológicos no setor que podem contribuir com a redução dos níveis 

de ruído no entorno dos aeroportos foram acompanhados por um crescimento, igualmente 

significativo, do número de movimentos operacionais verificados no cotidiano da maioria 

das cidades. Isso pode representar um detalhe importante na questão do ruído, ou seja, a 

questão e a solução vão além dos muros do aeroporto (EHMER, LEIPOLD, MURPHY 

(2012), 

Estes autores preconizam que esta condição influencia diretamente a percepção das 

pessoas, levando os aeroportos à implementação de programas de gerenciamento do ruído, 

cuja finalidade é evitar a aplicação de restrições operacionais, com consequentes prejuízos 

para o desenvolvimento da economia, principal impacto negativo associado à operação dos 

aeroportos. 
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São exemplos emblemáticos e recorrentes desse fato o caso do Aeroporto de Orly, 

na França, que resultou na suspensão total de voos noturnos em 1992; o Charles de Gaulle, 

também localizado naquele país, impedido de construir uma nova pista por vários anos; e o 

de Dusseldorf, na Alemanha, que levou mais de 15 anos para obter autorização para 

implantação de uma nova pista (CALDAS, op. cit.). 

Como referência de alcance mais amplo, o caso do Aeroporto de Narita, no Japão, 

retrata as proporções que podem assumir conflitos dessa natureza e até maiores, e expõe o 

risco de radicalização do processo, caso não haja uma negociação muito bem conduzida 

durante o licenciamento desses empreendimentos. Neste país a gravidade dos conflitos 

envolveu atentados contra o aeroporto e diversos confrontos com a polícia (Foto 1). 

 [...] O aeroporto iniciou sua operação em 1978, após ter sido palco de 

diversas manifestações contrárias à sua implantação. Hoje Narita 

responde por 60% dos voos internacionais, mas quando definida a 

necessidade de sua ampliação para atendimento à expectativa da 

demanda esperada para a Copa do Mundo de 2002. A Autoridade 

Aeroportuária e o Ministério dos Transportes lideraram uma longa 

negociação para viabilizar as desapropriações necessárias à instalação 

das obras. Ainda assim tiveram que abrir mão de 320 m na extensão 

originalmente planejada para a pista (CALDAS, 2013). 

No caso, o Plano Diretor original deste aeroporto previa uma pista de 2.500m. A 

alteração decorrente do processo de negociação impõe restrições à operação de aeronaves 

de maior porte e, portanto, à capacidade do aeroporto (CALDAS, op. cit.). 

  

 

 

 

 

Foto 1: Narita International Airport, Conflitos da Implantação em Áreas Produtivas. 
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Em consequência das adversidades relativas às questões sociais e ambientais, outra 

decisão tomada para a implantação do segundo mais importante aeroporto internacional 

deste país, o Kansai International Airport, foi pela criação de uma ilha artificial, distante 50 

km da costa, onde o novo aeroporto mais tarde fora construído, e entrou em operação no 

início de 1994. 

Conhecido pela escassez territorial e urbana neste país nasce um arrojado e pioneiro 

projeto de aeroporto com requintes de ousadia conceitual. A equipe técnica resolve demolir 

uma montanha inteira para que suas rochas pudessem servir de leito apropriado, no fundo 

do mar, para a fundação do primeiro aeroporto construído sobre o mar (Foto 2). 

 

 

 

 

Foto 2: Kansai International Airport, Ousadia x Intervenção Ambiental. 

Na Europa recentemente foi possível acompanhar o movimento para licenciamento 

da confusa e conflitante ampliação do Aeroporto Internacional de Heathrow, Londres, o 

mais movimentado da Europa e o quarto mais movimentado do mundo (passageiros e 

cargas) pode-se verificar uma oposição significativa da população contra a implantação de 

uma terceira pista e do sexto terminal de passageiros (Foto 3). 

 

 

 

 

 

Foto 3: Protesto Contra a Construção da 3ª Pista em Heathrow. 
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[...] Nesse caso, a negociação para permitir a liberação das obras no 

processo de licenciamento ambiental resultou na proibição de 

construção de novas pistas em aeroportos londrinos, bem como no 

compromisso do governo britânico de desenvolvimento de ligações 

rápidas sobre trilhos para atendimento da demanda por voos domésticos. 

Um debate que ainda movimenta a comunidade e setores econômicos, em 

vista de suas consequências, seja para o meio ambiente, ou para a 

economia (CALDAS, 2013). 

O processo de licenciamento ambiental do Aeroporto de Heathrow possibilitou 

observar também as crescentes questões ambientais envolvidas com o transporte aéreo e, 

proporcionalmente, das reivindicações da população em relação aos impactos nocivos do 

transporte aéreo no meio ambiente, principalmente àquelas envolvidas diretamente com a 

questão.  

Atualmente, os novos questionamentos trazem ênfase não somente aos aspectos do 

ruído, mas também àqueles relativos às emissões atmosféricas e à necessidade de discussão 

de alternativas de transportes que considerem o uso de outros modais que possibilitem 

suprir a demanda por transportes em curtas distâncias, que não sejam necessariamente por 

via aérea. Esta opção já vem sendo considerada há bastante tempo nos países europeus e 

americanos.  

As manifestações referentes à qualidade do ar em função das emissões atmosféricas 

em Heathrow ocorrem num contexto em que o número de movimentos de aeronaves, fator 

decisivo para o incremento dos índices percebidos, é relativamente menor em relação a 

outros aeroportos no mundo, onde constam no topo da lista vários aeroportos americanos e 

um chinês. Este fato pode ter relação com as diferentes formas de reação e mobilização da 

sociedade, considerando suas particularidades econômicas e culturais (CALDAS, 2013). 

A situação do aeroporto dentro da área metropolitana torna indispensável o desenho 

de planos estratégicos integrais, que compreendam tanto a ordenação territorial, como o 

planejamento de transportes (GÜLLER E GÜLLER, 2002). 

A criação de infraestrutura de transportes e o desenvolvimento imobiliário na área 

aeroportuária já não podem ser considerados de forma separada. O gestor público deve 

entender que o aeroporto transforma as condições econômicas da região onde está 

instalado, desde que seja considerado como parte integrante do desenvolvimento regional.  
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Na Europa, nos Estados Unidos e na Ásia este contraponto naturalmente existente 

entre a importância do aeroporto como polo gerador de progresso, e os efeitos colaterais 

provenientes deste avanço (ao meio ambiente gerando conflitos de vários aspectos alguns 

já citados anteriormente) encontram-se consolidados, e quase que restritos na questão do 

equilíbrio entre os custos que cada contexto pretende dispor.     

No Brasil, este cenário ainda é uma tendência ainda incipiente, mas há condições de 

se impulsionar uma nova filosofia aeroportuária que contemple investimentos crescentes e 

induza ao desenvolvimento econômico e social dos territórios sob a influência dessas 

estruturas (VASCONCELOS, 2012). 

A criação de condições favoráveis continua o autor, depende de uma mudança de 

visão por parte do Estado, proprietário e administrador da maioria dos aeroportos do país, 

passando a compreender que essa infraestrutura não é apenas essencial, mas sim, uma 

poderosa ferramenta para aumentar a produtividade das empresas. 

Neste contexto também estão inseridos a geração de mais empregos, a conexão de 

redes de transporte urbano e regional, a valorização de bairros degradados, a recuperação 

da economia e da arquitetura desses locais, e, uma oferta de novas oportunidades de 

negócios mais generosa e ampla. 

 O Aeroporto de Congonhas hoje é a prova existente de décadas de manipulações 

políticas e da má referência na utilização no contexto regulatório do uso e ocupação do 

solo envolvendo a exploração desmedida do espaço urbano que ele ocupa.  

Já há algum tempo veicula-se na mídia, mas principalmente no período eleitoral do 

cenário paulistano o fechamento do aeroporto colocando-o como o responsável por todos 

os males da região. Os argumentos são sempre os mesmos e baseados na crítica mediana e 

obtusa alheia ao fato real que torna óbvio o aeroporto como polo gerador de negócios. 

Enfim, por se tratar de um aeroporto de importância acentuada e sua proximidade 

com regiões potencialmente produtoras (Campinas, Sorocaba, Araraquara, São Jose dos 

Campos e outras) a expectativa de resgatar sua relevância no panorama econômico e social 

da cidade e do país está no fato do Estado e o setor privado entenderem o aeroporto como 

um instrumento potencial de desenvolvimento regional e tecnológico e muito menos de 

manobras políticas. 
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1.1.2 O Encroachment e o Uso Inadequado do Zoneamento Urbano 

O crescimento rápido e acentuado das áreas urbanas no entorno dos aeroportos pelo 

mundo estão se tornando um problema complexo e quase inatingível em virtude do seu 

alcance em outros segmentos fora da sua área de influência, que antes compreendia apenas 

o perímetro urbano densamente habitado e desordenado, conhecido como o Encroachment.  

O Encroachment, que afeta a qualidade de vida das pessoas pode ser considerado 

como a existência de uma expressiva parcela da população submetida aos efeitos adversos 

do ruído, mesmo fora das áreas de restrição de uso, estabelecidas pelo zoneamento 

aeroportuário. A métrica utilizada para o zoneamento aeroportuário em muitos países e no 

Brasil é o DNL – Day Night Level (HELENO (2010). 

Essa métrica, segundo a autora está associada à média da energia sonora produzida 

por todos os eventos aeronáuticos durante um período de 24h, com uma correção muito 

razoável e estimada de 10 (dB) durante o período noturno. No entanto, o uso do DNL para 

o zoneamento aeroportuário pode conduzir a resultados diferentes para os níveis sonoros 

diurnos e noturnos, dependendo do número de operações do aeroporto nesses períodos. 

As experiências internacionais consideradas para o estudo deste fato verificou-se a 

existência de algumas divergências entre as legislações entre alguns países, principalmente 

com relação às métricas empregadas, que soma mais de uma, para a monitoração e 

caracterização do nível de incômodo sonoro gerado pela operação de aeronaves 

(PEREIRA, 2013). 

No Brasil, consolida-se o uso da métrica LDN que indica o Nível de Pressão 

Sonora Dia–Noite. A realização de estudos com outras métricas, no contexto brasileiro, 

pode auxiliar no planejamento do uso e ocupação do solo no entorno dos aeroportos, assim 

como, na contribuição para o aprimoramento dos PZR – Plano de Zoneamento de Ruído 

em Aeródromos. 

O Plano de Zoneamento do Ruído em Aeródromos consiste em um mapeamento 

dos níveis do ruído no entorno através de curvas de níveis de ruído. Esse mapeamento tem 

como objetivo contribuir para o planejamento e gestão do uso do solo de maneira mais 

inteligente, e para que a população que reside e trabalha nas proximidades do aeroporto 

não seja exposta de forma contínua a elevados níveis de ruído.  
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A intensificação da ação sonora excessiva decorrente do tráfego aéreo apresenta-se 

atualmente como um dos principais geradores de conflitos entre aeroportos e a população 

residente em seus arredores, na maioria das grandes cidades do mundo.  

Esta situação produz muitos efeitos tormentosos sobre a população, dentre os quais 

a interferência na comunicação, no sono e o incômodo, apesar de já existirem, como já fora 

dito em alguns parágrafos anteriormente, um zoneamento aeroportuário que tem por 

objetivo reduzir estes efeitos. Os conflitos que circundam o tema têm suas origens nesta 

questão.  

O Encroachment pode ocorrer em duas situações: A primeira situação é área DNL 

> 65dB(A), neste caso o problema se agrava com o descumprimento da legislação. As 

pessoas ocupam a área de forma irregular, em relação à legislação aeronáutica. É uma 

realidade em nível global, que é enfrentada de acordo com a cultura e tecnologia de cada 

sociedade (HELENO, 2010). 

A segunda situação para ocorrer Encroachment é na área DNL ≤ 65dB(A) devido à 

incompatibilidade da legislações urbana e aeroportuária. A gestão adequada do solo nas 

áreas urbanas do entorno dos aeroportos passa, invariavelmente, pela incorporação dos 

planos aeroportuários ao zoneamento urbano dos municípios, o que depende das 

autoridades municipais. Portanto, o planejamento e gestão do uso do solo no entorno dos 

aeroportos precisa estar atrelado ao zoneamento aeroportuário.  

[...] Vários aeroportos do Brasil já estão cercados pela comunidade, e as 

pessoas que residem nestas áreas estão submetidas significativamente 

aos efeitos adversos do ruído. Apesar de existirem outros lugares em que 

se verifica o problema, os Aeroportos de Congonhas e Recife, são os 

casos mais sérios. Os dois aeroportos apresentam características bem 

diferentes (HELENO 2010). 

O Aeroporto de Congonhas foi construído numa vasta área desabitada, que durante 

o passar dos anos foi gradualmente sendo ocupada devido ao desenvolvimento da cidade, e 

também em função da região proporcionar boas condições de infraestrutura para escolas, 

hospitais, comércio e outros serviços (atualmente, por força da situação, compatíveis com a 

atividade aeroportuária). O aeroporto atualmente possui uma área densamente habitada no 

seu entorno.  
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O Desenho 1 apresenta os principais receptores críticos, tais como, unidades de 

ensino e saúde localizados no interior das curvas de ruído DNL 65dB (A) para o Aeroporto 

de Congonhas, sem levar em conta àqueles receptores passivos circunscritos a curva de 

ruído que estão sujeitos, embora em níveis menores e com menor intensidade, ao mesmo 

problema do barulho desconfortável que atinge toda a região.  

 

 

 

 

 

 

Desenho 1: Receptores Críticos na Região de Congonhas. 

Embora diferente, mas nas mesmas circunstâncias de Congonhas, o Aeroporto 

Internacional do Recife/Guararapes – Gilberto Freyre está situado ao sul do Recife e 

atende a movimentações de passageiros domésticos e internacionais. É o segundo maior 

aeroporto do Nordeste do Brasil em movimento de passageiros. Segundo pesquisas 

recentes, o aeroporto do Recife tem capacidade maior que a prevista, passando de 5 

milhões para 9 milhões de passageiros por ano (INFRAERO, 2014). 

Ainda segundo a estatal dispõe de excelentes condições de operação, fechando 

raramente e, quando isso ocorre, por apenas breves minutos, operando 24 horas por dia. O 

aeroporto de Recife está em situação privilegiada em relação à aplicação da Legislação 

Aeronáutica com respeito ao ruído aeronáutico, já que a Gestão Municipal absorveu o 

PEZR no corpo de suas Leis. 

Neste aeroporto, a absorção da Legislação Aeronáutica relativa ao PEZR – Plano 

Específico de Zoneamento do Ruído, no corpo da Lei de Uso e Ocupação do Solo do 

Município de Recife – LUOS estabelece uma compatibilidade entre as Leis Municipais e a 

Aeronáutica (Federal), já que a LUOS remete ao PEZR. Além disto, a Prefeitura instituiu 

Lei específica para a ZEA – Zona Especial do Aeroporto. 
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Mas, um estudo realizado recentemente pela COPPE/UFRJ em parceria com a 

própria INFRAERO sobre o mapeamento de receptores críticos realizado na região onde se 

localiza o Aeroporto de Recife, revelou a existência de 62 unidades de ensino e saúde na 

área de abrangência da curva de ruído DNL 65dB (A), sendo que 50 destes receptores 

estão inseridos dentro área do PEZR em vigor, contradizendo a colocação da estatal feita 

no paragrafo anterior (HELENO, 2010). 

Ainda no contexto deste estudo, segundo o autor, observou-se o dimensionamento 

aproximado de pessoas incomodadas, e pessoas altamente incomodadas com o ruído 

proveniente do aeroporto. São pessoas que coabitam, trabalham e transitam nesta região. 

O cálculo do percentual de pessoas altamente incomodadas está relacionado à 

métrica DNL, onde neste estudo foi representado como um valor médio do DNL em cada 

faixa de exposição sonora, como por exemplo, as curvas DNL 53dB(A) e 58 dB(A) que 

representam esse valor médio para Congonhas. Assim é possível determinar, em cada faixa 

de exposição sonora, o número de pessoas submetidas aos efeitos adversos do ruído. 

A partir do percentual de pessoas altamente incomodadas determina-se a população 

altamente incomodada de acordo com as pessoas submetidas à exposição sonora em cada 

faixa de nível sonoro, como mostram as Tabelas 01 e 02 nos casos dos dois aeroportos 

anteriormente citados (HELENO, 2010). 

Seria possível obter, segundo os autores deste estudo, uma representação do 

encroachment em cada área citada anteriormente baseada na NBR 10151 (norma 

regulamentada que trata da avaliação do ruído em áreas habitadas visando o conforto 

acústico da comunidade). 

DNL em dB 

(A) 

Valor Médio por 

DNL por Faixa 

População 

Exposta ao Ruído 
% HAP 

População Altamente 

Incomodada 

53 – 58 56,5 112.890 0,0497 5.611 

58 – 63 60,5 51.799 0,0893 4.626 

63 – 65 64 12.143 0,1360 1.651 

53 – 65 - 0 - 176.833 - 0 - 11.888 

Tabela 1: Percentual de Pessoas Incomodadas X Número de Pessoas Incomodadas/Congonhas, 

2010. 
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DNL em dB 

(A) 

Valor Médio por 

DNL por Faixa 

População 

Exposta ao Ruído 
% HAP 

População Altamente 

Incomodada 

53 – 58 56,5 335.353 0,0497 16.667 

58 – 63 60,5 130.613 0,0893 11.663 

63 – 65 64 51.891 0,1360 7.057 

53 – 65 59 299.688 0,073 21.877 

Tabela 2: Percentual de Pessoas Incomodadas X Número de Pessoas Incomodadas/Recife, 2010. 

Para melhor caracterizar o encroachment, conclui o autor, há aproximadamente 

112.890 pessoas localizadas entre as curvas DNL 53 dB(A) e 58 dB(A), 51.799 entre as 

curvas 58dB(A) e 63dB(A) e 12.143 entre as curvas 63 e 65dB(A).  

Porém, de acordo com o atual zoneamento aeroportuário estas pessoas estão em 

conformidade com a legislação atual, mas para as pessoas localizadas entre as curvas 63 e 

65dB(A) os efeitos tormentosos do ruído como, por exemplo, a interferência na fala, no 

sono, e o incômodo sonoro, são mais percebidos. 

As curvas de ruído em DNL equivalente para o Aeroporto de Congonhas abrangem 

uma área maior, atingindo os municípios de Diadema e São Bernardo do Campo, além de 

São Paulo, e no caso de Recife as curvas de DNL equivalente abrangem também o 

município de Jaboatão, como se percebem nos Desenhos 2 e 3 (página seguinte). 

Analisando apenas as áreas para uso residencial e áreas mistas pode-se quantificar o 

encroachment nestas áreas, a partir de uma análise comparativa utilizando um SIG – 

Sistema de Informações Geográficas entre os índices de encroachment do zoneamento 

aeroportuário atual e do novo zoneamento proposto (HELENO 2010). 

Apesar do zoneamento aeroportuário nos aeroportos ser realizado de forma 

adequada com a métrica DNL, existe muitos relatos de moradores na região que sofrem 

com os efeitos adversos dos ruídos originários do aeroporto (INFRAERO, PDA, 2003). 

Por isso é necessário buscar uma forma de integrar o zoneamento aeroportuário ao 

zoneamento urbano, a fim de evitar o incômodo causado pelo ruído aeronáutico e 

circunscrever o Encroachment num contexto de condições aceitáveis. 
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Desenho 2 (Esquerda): Zoneamento proposto a partir das áreas residenciais e mistas da NBR 10151 

para o Aeroporto de Congonhas. 

Desenho 3 (Direita): Zoneamento proposto a partir das áreas residenciais e mistas da NBR 10151 

para o Aeroporto de Recife. 

O conhecido PZP – Plano de Zoneamento de Proteção estabelece o espaço aéreo 

livre de obstáculos que dificultem as operações de pouso e decolagem de aeronaves. É uma 

linha virtual inclinada com a pista conhecida como rampa de pouso ou decolagem.  

O mais conhecido e pouco seguido PZR – Plano de Zoneamento de Ruído tem 

como objetivo representar geograficamente a área de impacto do ruído aeronáutico 

decorrente das operações nos aeroportos. Este plano deveria,  se obedecido fosse, colaborar 

e gerenciar o uso do solo permitindo o ordenamento adequado das atividades que se 

originam da sua implantação.  

No Plano de Zoneamento do Ruído são geradas curvas de níveis do ruído a partir 

do núcleo central gerador, que no caso aeroportuário são as pistas. Esse procedimento toma 

parâmetros de entrada no programa (software) que realiza a simulação como os tipos e 

quantidade de movimentações médias, assim como dados geográficos e meteorológicos do 

aeroporto (Desenho 4). 
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Desenho 4: PEZR do Aeroporto de Congonhas. 

 

 

 

 

 

Legenda do Desenho 4. 

AREA I: é a região de nível de ruído acima de 75dB(A). DNL > 75dB(A); ruído 

muito elevado. Exclui quase todas as atividades urbanas com exceção das atividades não 

sensíveis ao ruído como extração e produção de recursos naturais, serviços de transporte.  

ÁREA II: é a região de nível de ruído compreendida entre 65 e 75 dB(A). 65dB( A) 

< DNL < 75dB(A), considerado ruído elevado. Exclui residências, escolas, hospitais e 

outras atividades consideradas muito sensíveis ao ruído, permitindo as demais. 

ÁREA III: região do entorno da curva 65, onde o nível de ruído é menor do que 

65dB(A), cujo DNL < 65dB(A) é considerado baixo. Permite todos os tipos de uso e 

ocupação do solo. 

O PEZR – Plano Específico de Zoneamento de Ruído do Aeroporto de Congonhas, 

que define as áreas de restrições de uso do solo (Área I, Área II e Área III), foi aprovado 

em 02 de maio de 1984 e compreende somente a pista 17R/35L. A segunda pista 17L/35R, 

onde atualmente ocorrem cerca de 25% do total de movimentos diários deste aeroporto, 

ainda não foi incorporada ao plano específico de zoneamento de ruído em vigor. 
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Para a elaboração de um PEZR é necessário que se conheça detalhadamente como 

se desenvolve a ocupação da área no entorno do aeroporto. Desta forma, são informações 

importantes: a área que é ou será afetada pelo ruído aeronáutico, a situação do 

adensamento urbano, a localização das diversas atividades, o nível de sua sensibilidade a 

este tipo de ruído, a legislação urbana local etc. 

Outro exemplo está representado no mapa da região do Aeroporto Internacional de 

Santa Maria, em Aracajú, as curvas de ruído do PEZR para o aeródromo com a legenda 

indicando as cores dos níveis de pressão em cada curva, assim como, os dez pontos críticos 

que compreendem as curvas do PEZR. Este aeroporto é considerado o segundo mais crítico 

da região nordeste do país, na questão do ruído (Fotos 4 e 5).  

 

 

 

 

 

 Foto 4: Pontos Críticos no PEZR do Aeroporto de Aracajú. 

 

 

Foto 5: Foto de Satélite do Aeroporto de Aracajú. 
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Embora não exista nenhuma citação na Portaria 256-GC5 (portaria que trata da 

Proteção de Auxílios à Navegação Aérea) de como as curvas de ruído do PEZR devam ser 

incorporadas às regiões circunvizinhas dos aeroportos, observa-se que, normalmente, as 

curvas de ruído são acomodadas ao desenho da malha urbana, tomando a forma dos 

logradouros que as interceptam (ROCHA, 2009, Desenho 5). 

 Podemos neste caso mencionar o PEZR do Aeroporto de Recife, já citado em 

parágrafos anteriores, e as respectivas restrições impostas na ocupação, que possui 23 

(vinte e três) AEA, sendo que para algumas existe permissão de ocupação por atividades 

sensíveis ao ruído desde que exista um isolamento sonoro adequado (ROCHA, op. cit.). 

 

 

 

 

 

Desenho 5: Adequação das Curvas de Ruído ao Arruamento da Malha Urbana. 

[...] Assim como no Plano Básico, as áreas do PEZR, referidas como 

áreas especiais aeroportuárias (AEA), são delimitadas pelas curvas de 

ruído, mas a quantidade e as restrições ao uso e ocupação das AEA são 

determinadas, também, pelas condições urbanas existentes no entorno do 

aeroporto, tais como: a área que é ou será afetada, a situação do 

adensamento urbano, a localização das diversas atividades, o nível de 

sua sensibilidade ao ruído aeronáutico, à legislação urbana local etc. 

(IAC, 2009). 
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1.1.3 O Desenvolvimento Tecnológico das Aeronaves e o Ruído 

As regulamentações cada vez mais restritivas impostas à estrutura operacional do 

transporte aéreo estimulam os fabricantes de aeronaves a desenvolverem novos projetos de 

aeronaves, e estendendo aos operadores do tráfego aéreo a desenharem novas rotas e novos 

procedimentos operacionais para os aeroportos. 

A avaliação da situação existente nas áreas vizinhas a um aeroporto, bem como a 

estimativa desta situação após a implantação de novos procedimentos, de novos cenários 

de tráfego e de novas frotas operadas, passa não apenas pela medição dos níveis de ruído, 

mas também pela sua estimativa (REVOREDO, 2011). 

Nesse contexto, diz o autor, a avaliação dos níveis de ruído nos arredores dos 

aeroportos ganha importância na avaliação de cenários de tráfego e na definição de novos 

procedimentos de pouso e decolagem, uma vez que o incômodo sonoro criado sobre a 

população vizinha ao aeroporto deve ser rigorosamente diminuído. 

[...] Essa estimação tem sido feita, na maioria das vezes, através de 

modelos baseados na segmentação das trajetórias desempenhadas pelas 

aeronaves, tais como o Modelo integrado de ruído (INM – Integrated 

Noise Model), que utilizam uma base de dados de emissão sonora 

fundamentada nos níveis medidos no processo de certificação das 

aeronaves.  Além disso, os programas baseados nesse tipo de modelo têm 

como principal resultado curvas isofônicas estáticas e, geralmente, não 

guardam o histórico temporal dos níveis estimados (REVOREDO, 2011). 

A geração, propagação e a recepção do ruído aeronáutico compõem-se de um 

contexto muito complexo, sujeito às particularidades locais como; topografia da região, 

presença ou não de vegetação e construções, etc., mas também de aspectos climáticos 

como; as condições meteorológicas, umidade, vento, temperatura, etc., enfim, variáveis 

atuando de um local para outro e de um período para outro.  

Um grande fator para o ruído gerado é a fricção das massas de ar que atuam nos 

mecanismos da própria turbina e/ou na geometria aerodinâmica das asas durante o pouso; 

causadora do ruído extremo percebido a qualquer distância. São nestas situações que os 

projetistas procuram soluções para reduzir a intensidade do ruído. 
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 Aproximadamente na década de sessenta, por intermédio de inúmeras intervenções 

tecnológicas nas turbinas, os engenheiros conseguiram reduzir perto de 25% do barulho 

intenso produzido por elas. Mas quanto mais estes avanços ocorriam, paradoxalmente mais 

lentos se tornavam os progressos no setor. O acréscimo de acessórios no combate as fontes 

de ruídos tornavam a aeronave mais pesada, com isso aumentavam o consumo de 

combustível, e consequentemente, o encarecimento das viagens.  

A inclusão de surdinas nas paredes dos motores, construção de câmaras ocas na 

fuselagem e aplicação de placas de cerâmica são algumas das alternativas que os 

engenheiros experimentam atualmente. Outro é o controle ativo dos ruídos por meio de 

alto-falantes: com seu auxílio, produzem-se sons de uma intensidade capaz de neutralizar o 

barulho das turbinas (BASTOS, BAUM, DIAS, 2007). 

Segundo eles, um estudo interessante foi realizado na aeronave AIRBUS 319. A 

aeronave possuía excesso de ruído em voo e os engenheiros descobriram que o barulho era 

causado pelo ar passando por certos orifícios de ventilação nas asas. Com a utilização de 

proteções metálicas adaptadas na aeronave, o ruído diminuiu sensivelmente. 

Com o avanço tecnológico de tornar a aeronave menos ruidosa, o transporte aéreo 

detém atualmente aeronaves 50% mais silenciosas do que as aeronaves de 10 anos atrás. 

Pesquisas indicam que até 2020 a redução dos ruídos pode alcançar mais um adicional de 

50% comparados aos dias atuais (JANIC, 2011). 

[...] O número de pessoas expostas ao ruído de aeronaves tem caído 35% 

entre os anos de 1998 e 2004 (IATA, 2005). Entretanto, o ruído gerado 

pela operação de aeronaves afeta negativamente a qualidade de vida das 

pessoas que vivem perto dos aeroportos, embora se admita que o 

conceito de qualidade de vida esteja ligado a experiências individuais. 

Pode-se depreender daí, que a medida do desconforto provocado pelo 

ruído tem fortes componentes subjetivos. Tal medida deve considerar 

variáveis como número de operações, horário dos voos, condições 

climáticas, entre outros (JANIC, 2011). 

Nas últimas duas décadas os avanços tecnológicos transformaram os motores dos 

aviões em equipamentos menos ruidosos, principalmente com o foco direcionado para 

aspectos aerodinâmicos das asas e turbinas.  
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O pouso, segundo os próprios pilotos e engenheiros, nada mais é do que a queda 

controlada da aeronave, onde os princípios aerodinâmicos entram em ação, ou melhor, são 

controlados pelo piloto. Neste procedimento, entre 75% e 80% do ruído produzido são de 

origem aerodinâmica, concentrados no trem de pouso e no conjunto das asas, enquanto o 

restante é causado pela potência dos motores.  

Na decolagem, quando a aeronave precisa de mais potência para alçar voo, essa 

relação se inverte, ou seja, o trem de pouso e o conjunto das asas continuam oferecendo 

resistência, mas a principal fonte de ruído fica concentrada ainda nas turbinas, além do 

redemoinho das massas de ar e diferenças de pressões nestes pontos. Após alcançar 

determinada altitude para estabilizar a aeronave, potência dos motores pode ser reduzida. 

Faze conhecida como voo de cruzeiro. 

O ruído aerodinâmico é oriundo dos componentes que não são relacionados à 

propulsão da aeronave. Ele é produzido pelo escoamento do ar sobre a estrutura do avião, 

induzindo perturbações de pressão, e varia com as dimensões e a velocidade da aeronave, 

pois depende diretamente da força de arraste aerodinâmico (REVOREDO, 2011, Desenho 

6). 

 

 

 

 

 

 

 

Desenho 6: Níveis de Ruído nas Partes de uma Aeronave A340. 

Portanto, continua o autor, este tipo de ruído depende da configuração do avião, que 

pode ser classificada como suja ou limpa. Uma configuração suja indica que os flaps estão 

estendidos e o trem de pouso abaixado.  
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Essas irregularidades aumentam a força de arraste, contribuindo para um aumento 

do nível de ruído. Quando flaps e trem de pouso estão recolhidos, a força de arraste 

aerodinâmico diminui, reduzindo o ruído. Esta configuração é dita limpa (Desenho 7). 

Reconhecidamente o principal fator gerador de ruído no entorno dos aeroportos é a 

operação com as aeronaves e, por conta disso, a redução da emissão de ruído pela mesma 

têm sido área importante de estudo nos últimos anos, o que já resultou em uma redução da 

ordem de 20dB(A) no ruído emitido.  

Esta demanda pela redução do ruído necessária devido à importância exigida expõe 

dois atores em especial, a saber: os fabricantes de aeronaves e o fabricante de motores para 

aviação (JANIC, 2011, Foto 6). 

 

 

 

 

 

Desenho 7: Partes da Asa que Produzem o Ruído Aerodinâmico. 

 

 

 

 

Foto 6: Aeronave com Acessório Antirruído nas Asas. 

Um exemplo desta necessidade foi o projeto SILENCER – R, o maior programa de 

pesquisa para redução de ruído de aeronaves já financiado pela comunidade europeia, no 

qual um consórcio de 51 empresas de 14 países europeus e 2 Estados associados, 

colaboraram ao longo de 4 anos para validar tecnologias para redução de ruído para 2005 

(SILENCER (R), X-NOISE, 2014). 
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O projeto compreendeu a maior parte dos estudos no ruído proveniente das turbinas 

dos motores a jato, que aliado à geometria aerodinâmica do seu formato, pode comprovar 

melhoras significativas nesta questão (Desenhos 8, 9 e 10). 

 

 

 

 

 

         

Desenho 8: Mudança na Geometria da Turbina.          Desenho 9: Esquema Interno da Turbina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desenho 10: Mudança de Paradigma.       
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Com este tipo de bocal convergente ocorre um desperdício de energia, uma vez que 

os gases que abandonam a saída não se expandem rapidamente o suficiente para conseguir 

imediatamente a pressão do ar exterior.  

Dependendo do plano de voo da aeronave, alguns motores de elevada pressão 

podem com vantagem usar um bocal divergente-convergente para recuperar parte da 

energia desperdiçada Este bocal utiliza a energia de pressão para obter um aumento 

adicional na velocidade do gás e, consequentemente, um aumento na pressão e potencial 

redução de ruído (SILENCER (R), X-NOISE, 2014, Desenho 11). 

O Grupo X-NOISE é um projeto de rede de colaboração multinacional na área de 

aeroacústica que compreende seus estudos na redução e exposição da comunidade ao ruído 

aeronáutico envolvendo grupos de peritos e cientistas na cooperação internacional que 

investiga o ruído das aeronaves propondo soluções ambientais dentro do contexto. 

Embora a introdução progressiva no mercado da primeira geração de motores do 

tipo turboélice na década de sessenta tenha contribuído para uma grande redução do ruído 

gerado por aeronaves a velocidade de escape dos gases dos motores (jato) ainda contribui 

com aproximadamente metade da energia acústica total durante a decolagem da aeronave.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desenho 11: Progresso na Redução do Ruído das Aeronaves nas Últimas Décadas. 
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O ruído aeronáutico tem sido um problema globalizado, embora estudos e soluções 

venham sendo apresentados com certa aceitação em níveis toleráveis. Historicamente o 

início das operações com o Boeing 707 (1958), imediatamente apresentou problemas para 

os aeroportos onde decolou e pousou. Seus motores turbos ruidosos produziram, além do 

desconforto sonoro, queixas sobre a poluição ambiental que passou a fazer parte do 

cotidiano das comunidades vizinhas.  

Autoridades do Aeroporto de Heathrow, Londres, e do Aeroporto de Idlewild, Nova 

York (atual Kennedy) instituíram limites de ruído rigorosos no início da década de 1960. 

Eles precisavam de aeronaves mais leves e de longo alcance para voar (menos combustível 

e passageiros), para que pudessem decolar e subir mais rápido, e ficar mais longe possível 

e mais rapidamente das áreas povoadas.  

Algumas aeronaves em voos internacionais decolavam de Heathrow e aterrissavam 

em outro aeroporto dentro da própria Inglaterra para reabastecimento antes de sobrevoarem 

o Atlântico, não porque elas não tinham o alcance, mas porque elas não eram autorizadas a 

decolarem com seu peso completo. Obviamente não era vantajoso, economicamente, 

operar nestas condições. 

Diante deste cenário em 1966, após uma série de processos judiciais nos Estados 

Unidos e um clamor público na Europa, as principais autoridades de aviação comercial 

promoveram uma conferência internacional sobre o ruído das aeronaves e para estabelecer 

regras operacionais. 

No decorrer dessas pressões o FAA – Federal Administration Aviation decidiu 

promover e implantar as suas próprias regras através do FAR – Estatuto Federal de 

Aviação estabelecendo limites no ruído máximo que poderiam ser produzidos em um 

aeroporto. 

Os regulamentos do FAA sobre o ruído aeronáutico foram ajustados várias vezes e 

suas regras iniciais foram definidas. Naturalmente, isso fez com que os fabricantes de 

motores e aviões desenvolvessem aeronaves mais silenciosas. As primeiras tentativas para 

reduzir o ruído das aeronaves precedidas da regulamentação governamental foram feitas na 

década de 1950, ainda no campo teórico. Só na década seguinte alguns resultados foram 

considerados no contexto prático. 
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Foi dito anteriormente que a fonte principal de ruído das aeronaves são os motores, 

embora o ar percorrendo sobre a fuselagem do corpo da aeronave também produz ruído 

significativo. Alguns projetistas de motores a jato suspeitam que a principal fonte de ruído 

do motor vem da região posterior do motor, onde os gases de escape em alta velocidade 

misturam-se com a velocidade do ar inferior circundante (JANIC, 2011). 

Nos Estados Unidos, os projetistas de motores utilizam esta abordagem e também 

outro método que envolve a abertura do escape em vários tubos. Mas estes métodos 

aumentam o arrasto, e o desempenho do motor fica reduzido, e a proximidade do multitubo 

também aumenta o peso da turbina, por vezes substancialmente (Foto 7). 

Na Europa os projetistas se concentram em mudar os modelos de bicos de motores, 

provocando uma ondulação da aresta exterior do bocal de escape causando uma mudança 

radical no paradigma da forma. Ao invés da forma clássica suave e redonda, eles alteram 

os ângulos, muitas vezes parecendo uma flor. Neste caso, o fluxo do ar com alta velocidade 

misturado com o ar por trás do motor pode beneficiar o conjunto (Fotos 8 e 8a). 

 

 

 

 

Foto 7 (esquerda): O Programa de Redução de Ruído no Centro da NASA Lewis Research (agora 

Glenn Research Centre), em Cleveland, Ohio. 

Fotos 8 e 8a (direita.): Progresso na Redução do Ruído de Aeronaves, Mudança de Paradigma. 
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A redução do ruído na fonte diz respeito à diminuição do ruído emitido pelas 

aeronaves nas diferentes fases do voo, sendo, portanto, a parcela de contribuição devida 

aos fabricantes de aeronaves e de motores. Nessa questão da redução, o Brasil tem sido 

muito bem representado pela EMBRAER – Empresa Brasileira de Aeronáutica, com sede 

em São Paulo; é a terceira fabricante de aviões no mundo, e detentora da vanguarda 

tecnológica do setor aeroespacial no continente sulamericano. 

Em 2010 com o título de Aeronave Silenciosa: Uma Investigação em Aeroacústica, 

a empresa investiu recursos financeiros elevados e capacidade humana do mais alto nível 

em um projeto que reuniu, além de renomes de entidades nas áreas de competência em 

aeroacústica (disciplina que analisa o comportamento dinâmico do ruído aeronáutico em 

todas as fases de voo da aeronave, incluindo pouso e decolagem), vários pesquisadores 

consagrados no assunto (VASCONCELOS, 2010). 

O programa liderado pela EMBRAER é composto por cinco centros de ensino e 

pesquisa nacionais e outros quatro estrangeiros, sendo: Escola de Engenharia de São 

Carlos da USP, Universidade Federal de Santa Catarina, Universidade de Brasília, Instituto 

Tecnológico de Aeronáutica, Universidade Federal de Uberlândia, Universidade de Twente 

na Holanda, Imperial College e Universidade de Southampton, ambos na Inglaterra, e o 

Centro Aeroespacial Germânico da Alemanha.  

Os pesquisadores abordam o problema seguindo três direções distintas, mas 

complementares em aeroacústica, sendo: ensaios em voo simulados em túnel de vento, 

provas em modelos analíticos e empíricos, e aeroacústica computacional. Essa última 

abordagem estará concentrada no NDF – Núcleo de Dinâmica de Fluidos da Escola 

Politécnica da USP, que recebeu na ocasião um supercomputador, com mais de 1.200 

núcleos de unidades centrais de processamento (VASCONCELOS, op. cit.). 

Segundo a empresa, continua o autor, a parte experimental do programa tem sido 

realizada na pista de testes da unidade da localizada no município de Gavião Peixoto, no 

interior de São Paulo. Seu objetivo é identificar as fontes de ruído aerodinâmico e 

quantificá-las. 

O autor cita ainda que programas semelhantes a este financiado pela FAPESP e 

EMBRAER continuarão sendo desenvolvidos por empresas e instituições de pesquisa do 

setor aeroespacial em parceria com os Estados Unidos e a Europa.  
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1.2 Os Incômodos e as Ameaças da Poluição Sonora à Saúde 

Desde os primórdios da formação das sociedades a necessidade da convivência 

humana em grupo está muito relacionada à questão da sua segurança e sobrevivência, ou 

seja, o sentimento compreende que a formação de grupos fortalece aos anseios na solução 

dos mais variados problemas envolvidos no seu cotidiano, mas principalmente na 

autoconfiança e manutenção desses grupos.   

A partir dessa constatação surge também outra necessidade inerente à harmonia e à 

sustentação  do equilíbrio na solução de eventuais conflitos de interesses desses grupos, 

fazendo com que a criação do Estado seja o intermediador natural dos desencontros de 

ideias e choques de tendências, assim como assumindo o papel do legislador, gerenciador e 

executor do modo de convivência mais próximo da naturalidade. 

[...] De tempos em tempos, a conivência e a fraqueza do Estado 

verificadas no planejamento da cidade e no fortalecimento das leis de 

interesse público, aliadas aos interesses exclusivos de grupos privados 

fortes economicamente, faz com que o elo que deveria existir 

principalmente no cumprimento da lei contribua na ocupação 

desordenada do espaço urbano, principalmente nas áreas de risco 

compreendidas no entorno dos aeroportos (PAULO, 2010). 

O crescimento populacional e desordenado tem contribuído inegavelmente para a 

marginalização da população urbana, e que essa marginalização se reflete, por sua vez, em 

construções de moradias irregulares nas denominadas áreas de risco. Como se ainda não 

bastasse, no caso das favelas, tais construções irregulares prejudicam não só o solo, como 

também, alguns afluentes que passam por suas proximidades contaminando e deteriorando 

ambos por falta de infraestrutura adequada (PAULO, 2010). 

Dessa forma, se faz necessária uma atuação mais participativa do Estado quanto à 

questão da segurança no entorno dos aeroportos e na aplicação de políticas públicas, como 

também na manutenção e prevenção do uso do solo.  

A questão do crescimento urbano desordenado, cuja origem se deve em boa parte 

ao desenvolvimento industrial, que por sua vez remete a questão ambiental está associada a 

duas importantes situações históricas, que teve origem na poluição sonora e na poluição do 

ar com a emissão de gases tóxicos na atmosfera. 
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A primeira foi a criação do NEPA – National Environmental Policy Act, editado 

em 1969, que faz previsões às denominadas AIA – Avaliação de Impacto Ambiental para 

projetos, planos, programas e propostas legislativas de intervenção no meio ambiente. Mais 

tarde esta ação força e daí começa uma nova mentalidade sobre as questões envolvendo o 

meio ambiente (PAULO, op. cit.). 

A segunda foi a realização da 1ª Conferência das Nações Unidas (USA) sobre 

Desenvolvimento e Meio Ambiente, promovida pela ONU em 1972, em Estocolmo, que 

institucionalizou a AIA como instrumento de execução de política e gestão ambiental, 

preconizada por instituições privadas e públicas dos EUA e de alguns países europeus, 

principalmente nos países baixos liderados pela Holanda (PAULO, op. cit.). 

Nessa conferência foi recomendada a inclusão da AIA no processo de planejamento 

de programas, planos e projetos de desenvolvimento. O documento resultante da AIA 

denominou-se Declaração de Impacto Ambiental, ou seja, EIS – Environmental Impact 

Statement na versão norte-americana.  

[...] No Brasil, regulamentada em 1986 e ratificada pela Constituição 

Federal de 1988, a Avaliação de Impacto Ambiental é, ao mesmo tempo, 

um instrumento e um processo com o objetivo de identificar, prever e 

interpretar as consequências sobre o meio ambiente de ações 

provenientes da atividade humana, entre elas a poluição sonora 

(CAMBRAIA e colaboradores, 2012). 

 A Resolução CONAMA – Conselho Nacional de Meio Ambiente, nº 237, de 19 de 

dezembro de 1997, incorporou ao sistema de licenciamento ambiental os instrumentos de 

gestão ambiental e regulamentou aspectos do licenciamento ambiental estabelecidos na 

Política Nacional de Meio Ambiente estabelecendo, entre outras abordagens, outra 

obrigatoriedade denominada EIA – Estudo de Impacto Ambiental para empreendimentos 

e/ou atividades de serviços consideradas efetiva e potencialmente causadoras de 

significativa degradação do meio ambiente. 

O Estudo de Impacto Ambiental e o respectivo Relatório de Impacto Ambiental no 

caso do planejamento, construção e certificação dos aeroportos em todo território nacional, 

compreendem um série de documentos cuja complexidade exige o trabalho de uma equipe 

multidisciplinar com representantes de diversas áreas do conhecimento. 
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1.2.1 O Ruído: Causas e Efeitos Principais dos Incômodos do Cotidiano 

O ruído é um agente causador de doenças e seus efeitos podem ser irreparáveis em 

várias situações. A WHO – Word Health Organization (OMS, Organização Mundial da 

Saúde), com sede em Genebra na Suíça, considera a poluição sonora a mais prejudicial da 

sua lista de prioridades, em virtude do alcance ambiental que ela compreende, e do número 

muito alto de pessoas que são afetadas diretamente por ela. As poluições do ar e da água 

completam o topo desta lista que vêm preocupando a organização. 

Segundo esta entidade, além de muito preocupante é claro e perceptível o aumento 

do incômodo devido ao ruído, principalmente no meio urbano, e o prejuízo que isto tem 

causado ao homem no seu ambiente laboral e consequentemente no seu meio ambiente. O 

ruído excessivo é prejudicial independente do nível de tolerância ou incomodo que o ser 

humano pode suportar.  

[...] A velocidade de manifestação do dano causado pelo ruído excessivo 

depende, além do nível das emissões sonoras e de fatores como: 1) o 

tempo de exposição, 2) as condições gerais de saúde, 3) a idade, etc. 

Todos estes fatores, combinados, determinarão a influência efetiva do 

ruído sobre o indivíduo, e manifestar-se-ão, por exemplo, através: 1) do 

aumento da pressão arterial, 2) da aceleração da respiração, 3) do 

aumento da pressão no cérebro e 4) do aumento das secreções de 

adrenalina.  

Ruídos da ordem de 60 dB(A), nível sonoro gerado por uma conversação 

normal, provocam estas reações inconscientes governadas pelo sistema 

nervoso vegetativo e são independentes do fato de o ruído estar sendo 

considerado incômodo ou não (OMS, 2004). 

Nas últimas décadas, pesquisas científicas alertam para o fato de que o homem 

parece estar cada dia mais habituado com o ruído. Na pesquisa realizada por YORG e 

ZANNIN (2003), por exemplo, quando alguns indivíduos foram questionados se eles 

sentiam-se incomodados ou molestados pelos níveis de ruído vigentes em seu ambiente 

laboral e/ou em seu ambiente urbano, a resposta mais frequente foi: "... Nós já estamos 

acostumados a estes ruídos, com o tempo a gente se acostuma...". (apud LACERDA e 

colaboradores, 2005, grifo dos autores), 
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Estas respostas demonstram claramente que a exposição contínua e frequente ao 

ruído não é mais percebida de uma maneira consciente ou incômoda, porém os autores 

enfatizam que os efeitos desta exposição continuam a atuar danosamente contra a saúde 

destes indivíduos, onde as reações psíquicas como a motivação e a disposição podem ser 

modificadas negativamente através do ruído. O nervosismo e a agressividade aumentam e 

a capacidade de aprendizagem e de concentração é sensivelmente afetada. 

O ruído é um problema ambiental generalizado. Na Europa, o transporte urbano é a 

mais significante fonte de ruído para a comunidade. Exposição ao ruído provoca irritação, 

perturbação do sono, estresse mental e físico, e efeitos adversos sobre a cognição. Doenças 

cardiovasculares, incluindo pressão arterial elevada, também estão associadas com a 

exposição ao ruído (KJELLSTRÖM e colaboradores, 2004). 

Segundo esses autores há uma cadeia de causalidade que liga o aumento do tráfego 

nos centros urbanos com a exposição ao ruído e efeitos na saúde. Neste contexto, os 

estudos mostram que as crianças são mais vulneráveis em relação à cognição (no contexto 

ambiental), e quanto aos adultos esta relação esta associada ao aborrecimento (no contexto 

ambiental e laboral).  

[...] O rápido aumento do número de veículos motorizados tem causado 

um sensível acréscimo no número de reclamações da população em 

relação ao ruído gerado nas cidades, tanto no Brasil como no resto do 

mundo.  

Estudos realizados em várias cidades têm relevado que o ruído de 

tráfego é o maior contribuinte para os níveis sonoros medidos e a maior 

causa de incômodo em áreas urbanas tem um importante papel no 

contexto da poluição ambiental, apresentando em termos quantitativos 

um impacto próximo daquele avaliado por acidentes de tráfego 

(LACERDA e colaboradores, op. cit.). 

Estima-se que aproximadamente 120 milhões de pessoas na comunidade europeia, 

ou seja, cerca de 30% da população são expostos a níveis de ruído de tráfego rodoviário 

com níveis maiores do que 55dB(A) no perímetro de áreas residenciais, e cerca de 13% 

estão expostos a níveis maiores do que 65dB(A). À noite, mais de 30% estão expostos a 

níveis de pressão sonora equivalente maiores do que 55dB(A). A estes níveis, muitas 

pessoas sentem-se irritadas e seu sono é perturbado (KJELLSTRÖM, op. cit.). 
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Para os autores, esses efeitos podem ser diminuídos através de uma redução das 

emissões na fonte (equipamentos), evitar a exposição (no caso das áreas urbanas), redução 

de riscos e perdas (barreiras acústicas, medidas de isolamento) e das alterações na gestão 

do tráfego ou até mesmo o comportamento dos motoristas. Neste caso o tipo cultural pode 

fazer a diferença nos resultados. 

Dependendo do modelo cultural de um determinado país, podem-se prever vários 

tipos de medida em diferentes locais na cadeia causal do ruído na fonte para os efeitos 

causados a saúde da população. Na prática, a administração do ruído consiste de diferentes 

instrumentos e medidas tais como:  

: eliminando níveis inaceitáveis pela imposição de um limite legal;  

: conservação e reconhecimento das zonas tidas como tranquilas (residenciais e 

naturais) através de medidas de política;  

: melhorar a qualidade acústica em áreas residenciais, através de barreiras acústicas, 

medidas regulatórias de tráfego e zoneamento urbano. 

No caso do ruído aeronáutico, proveniente das operações aeroportuárias, mas que 

compreende também o contexto urbano, esses tipos de medidas precisam estar fortemente 

associadas a uma conjuntura, regulamentar e normativa, que possa envolver de maneira 

abrangente tanto os elementos causadores do problema como aqueles que sofrem do 

problema. Os resultados dessa união de forças podem ser mais promissores do que se 

pretende.  

[...] O processo de implantação de uma política pública para tratamento 

do ruído aeronáutico deve estar orientado para permitir uma atuação 

coordenada dos setores envolvidos, considerando suas competências e 

responsabilidades, superando as fragmentações existentes, as quais 

resultam, entre outros conflitos, no comprometimento dos resultados 

esperados. 

Esse entendimento envolve, inclusive, a própria sociedade, cuja 

conscientização sobre os impactos de ruído precisa ser promovida, 

permitindo sua atuação independente e preventiva, em seu próprio 

benefício, especialmente no sentido de se precaver do envolvimento no 

problema e agravamento dos conflitos (CALDAS, 2013). 
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1.2.1.1 Níveis de Ruído na Holanda: País Considerado Modelo na Preocupação 

com o Ruído 

Segundo a OMS – Organização Mundial da Saúde (2014), a exposição aos ruídos 

dos tráfegos provenientes das estradas, das ferroviárias e do tráfego aéreo na Holanda tem 

diminuído rapidamente desde o final da década de 80, apesar de uma percepção no 

aumento do volume de tráfego de alguns deles, particularmente o do setor aéreo.  

Uma atuação conjunta da conduta exemplar, já esperada, dos holandeses aliada a 

algumas ações governamentais importantes e implantadas nesse país como; a construção 

de barreiras acústicas, o uso de asfalto de baixo ruído e o trânsito de veículos de transporte 

de mercadorias menos ruidosos juntos contribuíram para a redução dos níveis de ruído 

médio nas vias das autoestradas, principalmente em áreas residenciais (Gráfico 1). 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1: Fontes de Ruído em Áreas Residenciais na Holanda. 

Para manter essa conquista, no entanto, uma política constante de redução de ruído 

eficaz ainda será necessária no futuro, porque o volume do tráfego aéreo esperado nos 

próximos dez anos ainda será significativo, de acordo com previsões da OMS.  

Uma renovação da frota de aeronaves, a otimização da pista em uso e novas rotas 

reduziram os níveis médios de ruído das aeronaves em áreas residenciais, apesar de uma 

quadruplicação do número de voos. Por exemplo, os aviões ruidosos já não são autorizados 

a operar no Aeroporto de Schiphol, seu principal aeroporto (LACERDA, 2005). 
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De acordo com a diretiva da comissão da OMS (2014) para assuntos da EU – 

Europe Union que trata do ruído ambiental, os Estados-Membros são obrigados a formular 

mapas de ruído de seus países para as áreas reconhecidas como de alto risco, e que possam 

comprometer a saúde da população, seja em que contexto for.  

Para esta comissão os indicadores configurados nesses mapas são essenciais para 

direcionarem as políticas do setor. Para serem relevantes, estes indicadores devem basear-

se em evidências que ligam a qualidade ambiental e a saúde humana.  

Há também uma necessidade de analisar e avaliar o impacto das políticas de saúde 

e meio ambiente (incluindo a poluição sonora), monitorando as alterações relacionadas à 

exposição da população e dos respectivos efeitos associados a essas ações. 

A Tabela 3 mostra a distribuição da exposição ao ruído de tráfego na EU feita pela 

comissão holandesa. Um mapa mais detalhado do ruído dos Países Baixos feito pela 

comissão ilustra a estreita relação entre a exposição ao ruído e forças motrizes subjacentes, 

principalmente transportes e habitação (Desenhos 12 e 13). 

 

 

 

 

Tabela 3: Distribuição de Exposição ao Ruído de Tráfego na EU. 

 

 

 

 

 

 

Desenho 12 (esquerda): Mapa de Exposição ao Ruído 50dB(A) na Holanda. 

Desenho 13 (direita): Mapa de Exposição ao Ruído de Tráfego nos Países Baixos. 
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1.2.2 As Ameaças à Saúde Humana Provocadas pelo Ruído 

O ruído definido por alguns autores como “som indesejado", mais especificamente, 

um som audível que causa danos ou perturbações à saúde humana vem despertando grande 

preocupação em vários continentes, principalmente aqueles com forte atividade industrial, 

comprovando a necessidade de maiores estudos relacionados a este fenômeno.   

De acordo com a OMS (2011), o fenômeno do ruído representa um importante 

problema ambiental, especialmente em áreas urbanas, afetando um grande número de 

pessoas. Até hoje, a maioria das avaliações deste problema tem sido baseadas no incômodo 

que este provoca no seres humanos, ou na extensão em que perturba várias atividades. A 

avaliação associada aos problemas de saúde potencialmente relacionados com a exposição 

ao ruído, tem registado um aumento de estudos (Tabela 4). 

Exemplo dB(A) Efeito 

Bairro tranquilo, conversa tranquila 50 Sem efeito significativo 

Conversa em lugar ocupado, música de fundo, 

 ruído de tráfego de fundo 
60 Intrusivo 

Tráfego rodoviário, a menos de 15m 70 Incômodo  

Comboio a 15m 80 Possíveis danos auditivos 

Rua urbana movimentada, caminhão a diesel 90 
Danos auditivos crónicos (> 8h de exposição), 

interferência na fala 

Descolagem de jato (300m) 100 Idem acima 

Rádio perto do ouvido 110 Idem acima 

Concerto de rock, descolagem de jacto (160m) 120 Idem acima (limiar da dor humana) 

Fones com volume elevado 130 Idem acima (> 8h de exposição), mais severo 

Disparo de pistola, fogos de artificio (muito  

perto dos ouvidos) 
150 Lesões auditivas agudas (ruptura do tímpano) 

Tabela 4: Escala em Decibéis e Possíveis Efeitos do Ruído. 

Estima-se que pelo menos 25% da população da União Europeia sente uma redução 

da qualidade de vida devido à irritação induzida pelo ruído ambiente, e, entre 5% a 15% da 

população, sofre de  graves perturbações do sono, induzidas igualmente pelo ruído. Além 

disso, é estimado que, na UE os custos do ruído ambiental se encontrem entre 13 e 38 mil 

milhões de euros/ano devido às despesas médicas, dias de trabalho perdidos, redução dos 

preços das casas e redução do potencial de utilização do território (OMS, 2011, op. cit.). 
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O ruído tem sido um dos problemas ambientais que regista mais queixas na Europa. 

Em alguns Estados-Membros da UE, como na Islândia, Noruega, Suíça e Turquia, uma em 

cada quatro famílias assume o incômodo devido ao barulho dos vizinhos ou da rua. A 

percentagem de população que apresenta reclamações do ruído varia de 12% (na Hungria, 

Islândia, Irlanda e Noruega) para 31% (no Chipre e Roménia) (EUROSTAT, 2009, apud 

BELO, 2013).  

Segundo dados do EUROSTAT [2] o número de pessoas que se encontra sobre 

efeitos do ruído elevado tem sofrido diferentes variações ao longo dos anos, não sendo 

possível determinar se as medidas tomadas estão fazendo efeito. 

Em Portugal que possui uma boa base legislativa em termos de ruído bastante forte 

tem procurado unanimidade nesta questão do ruído. No entanto, nem todos os municípios 

possuem os elementos exigidos pela APA – Agência Portuguesa do Ambiente (68 dos 308 

municípios de Portugal aprovaram em Assembleia Municipal e entregaram formalmente à 

APA os seus mapas de ruído).  

No que diz respeito aos planos municipais de redução de ruído, nenhum plano foi 

submetido à AP sendo este passo importante para reduzir os elevados níveis de ruído nas 

áreas identificadas, onde a exposição é mais crítica (QUERCUS, 2012, apud BELO). 

As pessoas que estão sujeitas a sons de maior intensidade correm o risco de sofrer 

determinados problemas de saúde como distúrbios do sono, dificuldade de aprendizagem, 

problemas cardiovasculares, deficiência auditiva e “zumbido”. Não foi evidente qualquer 

diminuição notável na percentagem da população em risco, nos países em estudo durante o 

período entre 2004 a 2008 (OMS, 2011). 

O zumbido é um sintoma que aparece antes da sensação de redução auditiva. O 

dano não interfere diretamente na conversação diária, pois iniciasse nas frequências 

agudas. O indivíduo refere sensação de perda auditiva somente quando esta atinge as 

frequências da fala (500, 1000 e 2000 Hz), interferindo na comunicação oral com ou sem 

ruído competitivo.  

      

2: EUROSTAT; é a organização estatística da Comissão Europeia que produz dados estatísticos para 

a União Europeia e promove a harmonização dos métodos estatísticos entre os estados membros 

(BELO, 2013). 
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Segundo MERLUZZI (1981), os sintomas decorrentes de exposições crônicas ao 

ruído evoluem passando por quatro períodos: Nos primeiros dez a vinte dias de exposição, 

o indivíduo costuma acusar zumbido acompanhado por leve cefaleia, fadiga ou tontura 

(apud FERNANDES, 2009). 

Segue-se o período de alguns meses de adaptação em que os sintomas tendem a 

desaparecer. Num terceiro período, geralmente anos, o indivíduo refere dificuldade em 

escutar sons agudos como tique-taque do relógio ou as últimas palavras de uma 

conversação, principalmente em ambientes ruidosos.  

Tem sido observado que a habilidade em diferenciar os sons da fala fica bastante 

prejudicada. Por fim um quarto período o déficit auditivo interfere diretamente na 

comunicação oral e geralmente reaparece o zumbido. 

O mecanismo fisiológico mais comum para a relação entre a exposição ao ruído e 

os efeitos na saúde é que o ruído provoca uma série de efeitos negativos, que resultam na 

ativação crônica do sistema nervoso e endócrino, e níveis elevados de fatores de risco ao 

longo do tempo, que dão origem a problemas de saúde mais graves, tais como doença 

cardiovascular (Desenho 14). 

 

 

 

 

 

 

Desenho 14: Possíveis Relações entre a Exposição ao Ruído, relacionado com doenças 

Cardiovasculares e Problemas Auditivos. 

Enfim, o ruído pode ser considerado um agressor potencial, pouco reconhecível, e 

capaz de produzir efeitos danosos e pouco visíveis em virtude da cronicidade com que se 

instalam e da dificuldade em se estabelecer correlações diretas entre causa e efeito. 
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1.3 O Ruído e seus Atributos 

O som é um fenômeno essencial para o equilíbrio das atividades humanas. Ele pode 

proporcionar sensações diversas inseridas em uma melodia, ou pode ser útil e desagradável 

quando compreendido numa situação de perigo iminente. O estouro de um pneu alerta e 

produz um som alto e incômodo. Neste caso o som passa a ser designado de ruído.    

Tanto os sons como o ruído fazem parte do cotidiano da sociedade. É uma condição 

natural e inevitável. O problema incide na intensidade e na continuidade destes fenômenos 

compreendendo um conjunto de aspectos e comportamentos físicos variados como níveis 

de pressão sonora, vibração entre outros.  

Na maioria da vezes esses fenômenos agem tornando-os por vezes menos ou mais 

toleráveis, dependendo do tempo de exposição em que todos somos submetidos no 

cotidiano.  

A subjetividade desses fenômenos relatada por alguns autores, e explicada nos 

capítulos anteriores fica inserida neste contexto comportamental dos fenômenos, além do 

fato da estrutura da orelha humana ser capaz de absorver valores mínimos e máximos de 

pressão sonora, independente da individualidade de cada pessoa. 

 No caso específico do ruído aeronáutico que normalmente atinge uma população 

considerável, a preocupação com este fenômeno é motivo de prioridade das autoridades do 

aeroporto e do governo. As doenças críticas relacionadas a este fenômeno, mas 

principalmente os riscos elevados à saúde das pessoas, e o aumento das despesas médicas 

que são significativas, podem comprometer as finanças do indivíduo e a economia do 

próprio Estado. 

As experiências internacionais de redução do ruído na fonte vivenciadas pelo setor 

aéreo são representativas, e algumas delas atingiram resultados satisfatórios. Mas com o 

aumento constante e significativo da demanda por viagens aéreas, a situação atual não 

permite uma percepção maior deste fato.  

A implantação de barreiras acústicas entre a fonte e o receptor externo do aeroporto 

ainda não pôde ser verificada, o que torna o estudo desta tese uma experiência que pode ser 

promissora no caso do Aeroporto de Congonhas em São Paulo. 
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1.3.1 O Som e o Ruído: Propriedades Relevantes para a Tese 

Inicialmente torna-se importante considerar a diferença, no campo conceitual e no 

contexto prático, entre esses dois fenômenos, no mínimo curiosos, como também bastante 

conhecidos daqueles indivíduos que, principalmente residem nos grandes centros urbanos; 

o som e o ruído. 

Na prática o som consiste de um fenômeno acústico composto pela propagação de 

ondas sonoras produzidas por uma fonte que vibra pelo espectro invisível que conhecemos 

como ar, ou por um ambiente liquefeito (meio líquido); e o ruído consiste no resultado do 

som com características específicas como a intensidade e continuidade; independente da 

fonte sonora e do meio de propagação. 

As vibrações transmitidas através do meio de propagação produzem uma variação 

de pressão, gerando ondas sonoras que podem ser detectadas pelo ouvido humano. Deste 

modo, sob o ponto de vista teórico e também técnico, o som é uma sensação auditiva 

resultante de variações de pressão do ar, por exemplo, oriundas de uma fonte de vibração 

estrutural ou não.  

O som é uma forma de energia que é transmitida pela colisão das moléculas do 

meio, umas contra as outras, sucessivamente. Portanto, o som pode ser representado por 

uma série de compressões e rarefações do meio em que se propaga, a partir da fonte sonora 

(GERGES, 2000). 

[...] É importante, no entanto, o entendimento de que não há 

deslocamento permanente de moléculas, ou seja, não há transferência de 

matéria, apenas de energia (com exceção, por exemplo, em pontos nas 

proximidades de grandes explosões). Uma boa analogia é a de uma rolha 

flutuando em um tanque de água. As ondas da superfície da água se 

propagam e a rolha apenas sobe e desce, sem ser levada pelas ondas 

(GERGES, 2000). 

O som é a sensação produzida no sistema auditivo; e ruído é um som indesejável, 

em geral de conotação negativa. Sons são vibrações das partículas do ar que se propagam a 

partir de estruturas vibrantes; mas nem toda estrutura que vibra gera som (BISTAFA, 

2012). 
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A corda de um instrumento musical, colocada com as mãos em vibração, não gera 

som. Para que haja som, a corda precisa estar presa e as vibrações serem induzidas de 

forma adequada. Por exemplo, as cordas de violinos não produzem sons quando seguramos 

uma de suas extremidades e as movimentamos para baixo e para cima. Elas precisam é 

claro, serem instaladas de forma adequada ao violino (BISTAFA, 2012). 

Quando as cordas do violino são colocadas em vibração com o arco por alguém que 

não é músico, ilustra o autor, surgem sons, mas provavelmente sem harmonia; 

diferentemente do violinista, que irá produzir sons musicais harmoniosos. Desta forma, 

ruído pode ser também definido como um som sem harmonia. 

A percepção do som pelo ouvido humano é complexa, dependendo da fisiologia, da 

capacidade do cérebro em processar a informação recebida, da resposta deste, face à 

sensação a que está submetido, do ambiente em que se insere o receptor, e dos mecanismos 

de geração e propagação do som. Para o autor, o som pode ser subdividido em três 

categorias: agradável, útil e incômodo (PINTO, 2010). 

O som agradável corresponde geralmente a uma manifestação sonora não fatigante 

e agradável (sons da natureza ou música). O som útil, embora possa ter carácter 

perturbador, corresponde a uma manifestação sonora que é aceita pelo receptor (som de 

uma buzina ou despertador), e o ruído, por sua vez, corresponde ao som indesejado, que 

não apresenta interesse pelo receptor. Após longos períodos de exposição, o ruído provoca 

desconforto no receptor e pode ser nocivo para a saúde (PINTO, op. cit.). 

Alguns autores classificam o conceito de ruído como sendo aqueles sons 

considerados desagradáveis ou indesejados. Essa denominação pode variar de indivíduo 

para indivíduo, para um mesmo som escutado, pois se trata de uma interpretação individual 

e subjetiva em relação a um mesmo som. Assim, conclui-se que o som é um fenômeno 

físico e o ruído uma interpretação humana deste fenômeno, quando não desejado 

(NABINGER, 2005). 

O som classificado como ruído por uma pessoa pode não ser para outra. Da mesma 

maneira, intensidades sonoras muito elevadas não significam incômodo para todas as 

pessoas, assim como intensidades sonoras muito pequenas podem incomodar muitas 

pessoas, dependendo do contexto. Isso explica o grande numero de metodologias 

existentes na tentativa de quantificar o incômodo sonoro (IAC, 2010). 
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1.3.2 A Fonte Sonora e a Propagação do Som 

Alguns conceitos teóricos da Acústica podem ser entendidos de maneira simples, 

em virtude da lógica conceitual e direta que envolve a maioria deles, e com as situações 

cotidianas a que todos nós somos submetidos em relação ao som, ruído, barulho, enfim, 

fenômenos que são similares no aspecto teórico. Na maioria dos casos o bom senso tende a 

predominar sobre as aparências envolvidas.  

No contexto teórico o som se propaga em forma de ondas curvilíneas, a partir de 

uma fonte sonora localizada. Portanto, duas situações podem acontecer dificultando este 

conceito, assim colocado de forma simples: a presença pontual de obstáculos ou barreiras 

na trajetória de propagação; e em uma área descampada, a desarmonia do meio, ocasionada 

por ventos e/ou variações de temperaturas. 

Se uma onda sonora encontra um obstáculo ou barreira com dimensões menores do 

que o seu comprimento de onda, o efeito pode não ser perceptível, ocorrendo o oposto se a 

dimensão do obstáculo for comparável ao comprimento de onda do som. Portanto, para 

impedir a passagem de som, barreiras devem ser colocadas perto da fonte ou do receptor, e 

suas dimensões devem ser três a cinco vezes o comprimento de onda [3] do som envolvido 

(GERGES, op. cit.). 

[...] As vibrações de superfície de sólidos produzem agitações no ar e 

desta forma o som é motivado. Portanto, qualquer processo que 

provoque flutuações no ar pode gerar ondas sonoras. Exemplos são: pás 

de um ventilador e estrangulamento da passagem de ar em uma sirene. 

Em todos esses casos a fonte sonora pode ser representada por uma 

superfície vibrante. O fator crítico para esta condição é o tamanho desta 

relação ao comprimento de onda.  

Uma superfície vibrante terá que ter dimensões bem maiores do que o 

comprimento de onda para ter uma boa eficiência de radiação acústica. 

Por esta razão que uma caixa acústica possui dimensões e alto falantes 

de tamanhos diferenciados, uma dimensão para cada faixa de frequência 

(GERGES, 2000). 

      

3. Comprimento de onda: é definido como a distância, a partir de qualquer valor de pressão sonora, 

para que um ciclo se complete na curva sonora versus distância (GERGES, 2000). 
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O conceito de comprimento de onda é importante, porque parte das reações do som 

pode ser explicado por esta grandeza, a qual funciona como uma escala pela qual se pode 

avaliar o tamanho físico dos objetos. Se for considerado um som com um determinado 

comprimento de onda e um objeto plano com várias vezes esse comprimento de onda o 

som colide com o objeto e é refletido (CABRAL, 2012).  

Caso o objeto, seja menor que o comprimento de onda, o som circunda o objeto 

como se ele lá não estivesse. Por exemplo, no ar, para uma faixa audível de 20 a 20000 Hz 

o comprimento de onda correspondente é 17 m e 1,7cm (CABRAL, op. cit.). 

Durante o movimento de vibração de um diapasão [4] as partículas de ar ao seu 

redor adquirem movimento vibratório na frequência de vibração dele. Esse movimento das 

partículas de ar se restringe a região em torno do diapasão. O movimento das partículas de 

ar próximas ao diapasão vai sendo transmitido em cadeia a outras partículas através dos 

choques (BISTAFA, op. cit.). 

Não ocorre, no entanto, migração das partículas da região próxima ao diapasão para 

o espaço que o envolve. Somente a perturbação que o diapasão gera é que vai sendo 

transmitida partícula a partícula na forma de uma onda, chamada de onda sonora. À 

medida que mais partículas vão sendo alcançadas pela onda, cada uma delas é colocada em 

movimento com as mesmas características das partículas que estão próximas do diapasão. 

A velocidade com que a onda sonora se propaga é chamada de velocidade do son. 

A velocidade do som no ar, a temperatura ambiente, é da ordem de 340 m/s, e para o som 

que se propaga na água, a velocidade é da ordem de 1.500 m/s (CABRAL, op. cit.). 

Assim, uma determinada situação das partículas do ar junto ao diapasão, em dado 

instante, repete-se em diferentes regiões do espaço, com um atraso que corresponde ao 

tempo necessário para que a perturbação viaje (com a velocidade do som) desde o diapasão 

até essas regiões (BISTAFA, op. cit.). 

      

4. Diapasão: Instrumento gerador de audiofrequências, constituído por uma haste de metal cuja 

frequência própria de vibração pode ser exercitada por um impulso ou por um sistema oscilante 

acoplado a haste (BISTAFA, 2012). 
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1.3.3 Nível de Pressão Sonora (NPS): Decibel (dB) 

O conceito de pressão sonora compreende as faixas de variação de pressão no ar, 

percebida pelo sistema auditivo do homem, onde a mesma esta relacionada a um valor de 

referência. Uma regra geral da Física diz que o ouvido humano pode detectar variações nas 

pressões do ar no intervalo de 20 µPA até 200 µPa (pascal) [5] tornando-se uma tarefa 

dificultosa para muitos pesquisadores a concepção de equipamentos que possam medir o 

nível de pressão sonora nas faixas mencionadas. 

Já o conceito de NPS – Nível de Pressão Sonora (SPL – Sound Pressure Level) cuja 

medida internacional é o Decibel (dB) dimensiona o grau de potência de uma onda sonora 

que é determinada pela intensidade da onda sonora fundamentada por dois motivos: pela 

sensibilidade do ouvido humano às variações de pressão, e por ser uma quantidade simples 

de ser medida. 

O ouvido humano responde a uma larga faixa de intensidade acústica, desde o 

limiar de audição até o limiar da dor. Por exemplo, a 1000 Hz a intensidade acústica é 

capaz de causar a sensação de dor é 1012 vezes a intensidade acústica capaz de causar a 

sensação de audição (GERGES, op. cit.). 

É visível, explica o autor, a dificuldade de se expressar em números de ordens de 

grandeza tão diferentes numa mesma escala linear, portanto usa-se a escala logarítmica. 

Um valor de divisão adequado a esta escala seria log 10, sendo que a razão das 

intensidades do exemplo acima seria representada por log 1014, ou 14 divisões de escala. 

Portanto, um decibel corresponde a 100,1=1,26, ou seja, é igual a variação na intensidade de 

1,26 vezes.  

Uma mudança de 3dB corresponde a 100,3=2, ou seja, dobrando-se a intensidade 

sonora resulta em um acréscimo de 3dB. Outro aspecto da escala decibel (dB) é que ela 

representa uma correlação com a audibilidade humana, muito melhor do que a escala 

absoluta medida (N/m2). Um (1)dB é a menor variação que o ouvido humano pode 

perceber. Um acréscimo de 6dB no nível de pressão sonora equivale a dobrar a pressão 

sonora (GERGES. op. cit.). 

      

5: Pascal (símbolo Pa): é a unidade padrão de pressão e tensão no Sistema Internacional de medidas 

(GERGES, 2000). 
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De acordo com MENEZES (2002) e SALIBA (2000), as mudanças temporárias no 

limiar da audição nada mais são do que a perda deste sentido, de forma não permanente, 

devido à exposição a um ruído moderado de qualquer natureza. Os Autores colocam que os 

fatores que determinam o tempo que levará para a recuperação do organismo são o tempo 

de recuperação do indivíduo, a intensidade do estímulo e a frequência do estímulo (apud. 

ANJOS, 2013). 

Pode-se concluir, com base nos parágrafos anteriores, que o limiar da audição, ou 

limite da percepção, é o valor de nível de pressão sonora mínimo em decibel, equivalente a 

frequência de som a qual passa a ser percebida pelo ouvido humano. De maneira análoga 

pode-se dizer que o limiar da dor, ou limite da dor, é o valor em decibéis, o qual representa 

um som que possui uma pressão sonora alta com potencial dano ao ouvido humano.  

Portanto, quanto maior for o nível de ruído e mais prolongada for à exposição, 

maior será o risco de sofrer danos irreversíveis. Sabe-se que o ruído acima dos 65dB(A) já 

pode ser considerado lesivo. Durante o sono o nível sonoro deve ser inferior a 30dB(A) e 

ao longo de uma conversação normal o nível de ruído regula os 50dB(A). Já a exposição 

prolongada a níveis sonoros acima de 75dB(A), pode causa surdez permanente, bem como 

a sons de curta duração acima de 110dB(A). 

O ser humano quando jovem ouve sons num intervalo entre os 20 e os 20.000 Hz, e 

as frequências mais importantes, ou seja, relacionadas com a conversação encontram-se 

entre os 500 e os 2000 Hz, daí que a surdez mais incapacitante seja a que envolve estas 

últimas frequências (CABRAL, 2012). 

Normalmente a surdez devida ao ruído em locais fechados e com alto índice de 

pressão sonora inicia-se geralmente numa frequência pouco incapacitante (4000Hz) dando 

oportunidade, caso sejam feitas audiometrias periódicas, detectar o que desenvolveu a 

surdez e tomar as devidas providências ainda numa fase não incapacitante (CABRAL, op. 

cit.). 

Na página seguinte, na Tabela 5 estão relacionadas algumas situações subjetivas de 

intensidade descritas em função do cotidiano de um indivíduo que habita um centro urbano 

de uma cidade moderna. A tabela também esclarece os valores encontrados na relação 

entre a pressão sonora e o nível de pressão sonora, para contextos variados, das situações 

apresentadas.  
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Para todas as situações o tempo de permanência à exposição foi considerado o 

mesmo (apud. BISTAFA, op. cit.).  

Sensação Subjetiva 

de Intensidade 
Descrição 

Pressão Sonora 

(Pascal) 

Nível de 

Pressão Sonora 

dB(A) 

Estrondoso 

Perigo de Ruptura do Tímpano 

: Avião a jato a 1metro 

: Fogo de artilharia 

200 140 

Limiar da Dor 

: Tambor de graves a 1metro 
: Avião a jato a 1 metro 

63 130 

Muito barulhento 

Limiar do Desconforto auditivo 
: Avião a hélice a 3 metros 

: Broca pneumática 

20 120 

: Metrô 

: Próximo a uma britadeira 
6,3 110 

: Indústria barulhenta 

: No interior de um avião 
2 100 

Barulhento 

: Banda de orquestra sinfônica 

: Rua muito movimentada 

NOTA: Ambientes com níveis 
de pressão sonora a 85 dB(A) são 

Considerados insalubres. 

0,63 90 

: No interior de um automóvel em  

alta velocidade. 

: Escritório barulhento 
: Aspirador de pó 

0,2 80 

Moderado 

: Rua de barulho médio 
: Pessoa falando a 1 metro 

0,063 70 

: Escritório de barulho médio 
: Rádio com som médio 

0,02 60 

Tranquilo 

: Restaurante tranquilo 
: Escritório aberto (com tratamento 

acústico) 

0,006 50 

: Sala de aula (ideal) 

: Escritório privado (ideal) 
0,002 40 

Silencioso 

: Teatro vazio 

: Quarto de dormir 
0,0006 30 

: Movimento de folhagem 

: Estúdio de rádio e TV 
0,0002 20 

Muito Silencioso 

: Deserto ou região polar (sem vento) 

: Respiração normal 
0,00006 10 

: Laboratório de acústica (câmara  

anecoica 
: Limiar da audição 

0,00002 0 

Tabela 5: Pressões Sonoras e Níveis de Pressão Sonora para Sons do Cotidiano, e Correspondentes 

Sensações Subjetivas de Intensidade Associadas (Adaptada). 

A pressão sonora é o indicador básico que caracteriza a onda acústica. 

Normalmente, refere-se por pressão sonora a amplitude da onda correspondente à variação 

da pressão, em relação à pressão estática do ar, produzida pela propagação do som 

(CABRAL, op. cit.).  
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A sua medição é fácil, pois tem uma boa correlação com a percepção humana da 

audibilidade, pois esta é o efeito da potência sonora que é captada pelos ouvidos. A pressão 

sonora é um parâmetro utilizado quando o objetivo é avaliar a situação de incomodidade 

ou risco de trauma auditivo e é expressa em pascal. 

Para o autor, o ouvido humano consegue distinguir variações de pressão a partir de 

um valor mínimo de 20 µPa que caracteriza o limite inferior da audição. O valor a partir do 

qual se inicia uma sensação de dor correspondente a uma pressão sonora de 60Pa, embora 

algumas literaturas se refiram usualmente como limiar de dor o valor de 100Pa.  

Constata-se, pois que os valores da pressão sonora na gama audível são muito 

inferiores à pressão atmosférica, ou seja, 101300Pa. (CABRAL, op. cit.). 

O som como uma sensação percebida pelo ouvido, resultado da variação da pressão 

estática causada por um meio em vibração, gerando ondas sonoras. Entretanto, não são 

todas as flutuações de variação da pressão que produzem a audição quando atingem o 

ouvido humano (CORNACCHIA, 2009). 

O som só ocorrerá, segundo a autora, quando a amplitude dessa flutuação e a 

frequência com que ela se repete estiverem dentro de determinada faixa de valores, sendo 

esses os dois fatores que caracterizam o som.  

Dessa forma, pelo parâmetro da amplitude, a variação de nível de pressão sonora 

está compreendida entre o limiar da audição, indicada pelo 0 dB, e o limiar da dor, em 

torno de 140 dB. Com relação à faixa de frequência, as ondas sonoras devem estar no 

intervalo de 20 Hz a 20 kHz para que a sensação auditiva ocorra. 

Enfim, as sensações subjetivas de intensidade compreendem, de forma pontual, os 

conceitos de pressão sonora e nível de pressão sonora em virtude das mesmas servirem 

como pontos de referência para medições e/ou avalições do ruído em contextos múltiplos 

que incluem evidentemente o cotidiano das pessoas. Não fosse isso seria dificultoso 

mensurar o grau de incômodo percebido pelas pessoas. 
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1.3.3.1 Atenuação Sonora  

A energia das fontes sonoras pode sofrer atenuação ao se propagar ao ar livre. Os 

fatores que causam essa atenuação são: distância percorrida, barreiras, absorção 

atmosférica, vegetação, variação de temperatura e efeito do vento (GERGES, op. cit.). 

Para a análise do campo acústico, continua o autor, é importante analisar as 

relações entre a potência sonora das fontes, os níveis de pressão sonora no receptor e a 

influência dos diferentes caminhos de propagação. 

Quando uma onda sonora encontra um obstáculo com dimensões semelhantes ao 

seu comprimento de onda, explica o autor, esse obstáculo pode provocar o impedimento da 

passagem do som; se o obstáculo apresentar dimensões menores do que o seu comprimento 

de onda, esse efeito de barreira sonora não acontece. 

Para LISOT (2007), as barreiras acústicas são consideradas elementos localizados 

entre a fonte e o receptor, que dificultem ou impeçam a visualização da fonte pelo receptor. 

No caso do meio urbano, edifícios, desníveis no terreno, árvores e muros são considerados 

como barreiras (apud SAPATA, 2010). 

Quando a atenuação sonora é provocada pela vegetação, por exemplo, a mesma 

dependerá da densidade, largura e altura da vegetação, e não tanto pelo tipo de folhas e 

galhos existentes, pois, folhagens, pequenos ramos e arbustos têm capacidade de absorver 

o som, enquanto ramos grandes e folhagens densas espalham o som. A absorção sonora do 

cinturão verde é relevante para ondas de altas frequências (BISTAFA, op. cit.). 

Esse tipo de atenuação acontece geralmente para ondas de altas frequências. Para 

faixas entre 160 e 450 Hz a atenuação pode ser de até 4,5dB/10m de distância para árvores 

de porte alto e vegetação densa baixa. Em média, para uma área de vegetação densa de 

10m de distância e 20m de largura a atenuação sonora para frequência de 1KHz é de 2dB 

(GERGES, op. cit.). 

Se o solo apresentar grama densa ou uma camada de folhagem, continua o autor, a 

atenuação pode chegar a 4 dB. A vegetação é considerada densa se ao longo do caminho 

de transmissão não se pode ver através das árvores e arbustos, pois o caminho é 

visualmente bloqueado. 
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Em CORDEIRO (2009), no caso das ondas sonoras se deslocarem por um terreno, 

as mesmas podem interagir com o solo e serem refletidas ou absorvidas, e ainda sofrer 

interferência da onda original com a onda que é refletida pela superfície. Por isso, em 

alguns aeroportos, existem áreas verdes, próximas ao sistema de pistas, que vão além de 

um aspecto puramente urbanístico, (apud SAPATA, 2010).  

MAGRINI e RICCIARDI (2009) afirmam que esta atenuação depende do tipo de 

superfície do solo, do ângulo de reflexão, da diferença de percurso entre o raio refletido e o 

raio direto e da frequência do som, sendo que deve ainda ser considerado se a distribuição 

do espectro ocorre de forma regular pelo solo (apud SAPATA, 2010).  

De acordo com NIEMEYER e SLAMA (1998), na prática, o solo sempre se 

comporta como plano refletor, sendo que a reflexão pode variar de acordo com as 

características dos solos: solos duros são mais reflexivos, enquanto solos macios são 

absorventes. Quando o solo é revestido por vegetação, ele promove a absorção e influencia 

no espectro sonoro, atenuando os sons agudos (apud SAPATA, 2010).  

Nestes casos, a reflexão no solo pode gerar atenuação ou amplificação do nível 

sonoro, pois a reflexão causa um raio sonoro que provoca interferência com o raio direto 

da fonte dependendo das frequências sonoras e das duas fases (BISTAFA, op. cit.). 

Reduções de 20 a 30 dB continua este autor, são chamadas de interferências 

destrutivas nas frequências em que os raios sonoros ultrapassam 180°, e para as 

amplificações pode ocorrer redução de até 6 dB quando a pressão sonora é duplicada e os 

raios sonoros estão na mesma fase.  

As propagações não rasantes que acontecem sobre os solos considerados 

acusticamente duros, que são os solos de asfalto, terra batida, água, solo inundado, etc., 

provocam regiões de interferências destrutivas e construtivas, resultando em uma 

amplificação média de 3 dB em relação ao som direto para as bandas de oitava e para o 

nível sonoro total A-ponderado (BISTAFA, op. cit.). 

De acordo com a atenuação sonora está relacionada com frequência dos sons, sendo 

que sons de alta frequência, que possuem pequeno comprimento de onda, estão mais 

sujeitos a sofrerem reflexões do que os de baixa frequência que apresentam comprimentos 

de onda maiores (SOUZA, ALMEIDA e BRAGANÇA, 2006). 
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Dessa forma, dizem eles, sons de alta frequência são mais comumente refletidos por 

pequenos objetos, podendo provocar sombras acústicas nas regiões posteriores aos objetos. 

Para que as barreiras atuem como refletoras as superfícies devem ser grandes. Para as 

ondas de baixa frequência, normalmente ocorre a difração ao invés da reflexão. 

Ainda segundo esses autores, as ondas sonoras podem se propagar por diferentes 

meios. Quando uma onda sonora se depara com um obstáculo, uma parede, por exemplo, o 

choque das moléculas faz com que parte da energia seja refletida pelo objeto, e a outra seja 

absorvida e dissipada em forma de calor, e o restante produza a vibração das moléculas do 

ar do lado oposto ao obstáculo, fazendo com que a parede se comporte como uma nova 

fonte sonora.  

A absorção do som que ocorre nas superfícies incidentes é uma forma de atenuação 

sonora. Essa energia absorvida pelo material pode ser transformada em outros tipos de 

energia e pode produzir uma nova fonte sonora no material incidente ou sofrer refração 

(AMORIM e LICARIÃO, 2005, apud SOUZA e colaboradores, 2006). 

As ondas sonoras quando se propagam em linha reta são submetidas aos efeitos de 

dissipação, causados, por exemplo, pela viscosidade do ar e pelas superfícies dos materiais 

em que ela incide. Os principais fenômenos da propagação do som que as ondas sonoras 

podem sofrer são a absorção e reflexão. A reflexão pode acontecer de duas maneiras: de 

forma difusa ou de forma especular (GUEDES, 2007, Desenho 15). 

Segundo FUJIMOTO (2004), a reflexão especular acontece de acordo com a Lei de 

Snell, que estabelece que o raio incidente e o raio refletido no mesmo plano têm ângulos de 

incidência e reflexão idênticos. Na reflexão difusa o raio refletido espalha energia em todas 

as direções (apud SOUZA e colaboradores, 2006). 

 

 

 

 

Desenho 15: Reflexão Difusa e Especular. 
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1.4 Curvas Isofônicas  

No Brasil, as primeiras ações regulatórias para controle do uso do solo no entorno 

de aeroportos foram definidas pelo Código Brasileiro do Ar, substituído em seguida pelo 

CBA – Código Brasileiro de Aeronáutica, o qual definia o controle de atividade com 

potencial de risco focado nas operações com as aeronaves, considerando pontualmente a 

segurança de voo, sem qualquer referência aos aspectos de ruído e seus incômodos.  

Na década de 80 são aprovados os PEZR – Planos Específicos de Zoneamento de 

Ruído para os aeroportos brasileiros mais movimentados, quando pela primeira vez a 

delimitação de áreas sujeitas aos impactos do ruído era identificada, bem como divulgadas 

as restrições de uso e ocupação do solo decorrentes das operações de voo no entorno 

desses aeroportos, caminhando para a publicação da Portaria 1141/GM5/84. 

O nível de incômodo pode ser determinado em função das medidas de ruído 

percebido em cada operação. Como as medidas dependem do ponto no solo onde foram 

feitas, pode-se chegar à conclusão de que o nível de incômodo é função do ponto no qual 

ele é referido (NUNES, 2005). 

[...] As curvas isofônicas representam a união de pontos com a mesma 

avaliação numérica, no entorno de um aeroporto. Leva-se em 

consideração a possibilidade de se obterem os níveis de incômodo para 

um determinado período padrão de referência, um dia, por exemplo, 

obtendo-se um conjunto de contornos, ou curvas, de igual nível de 

incômodo (NUNES, op. cit.). 

As curvas de igual nível de incômodo sonoro (isofônicas) são as principais 

ferramentas no controle do uso do solo no entorno de aeroportos. A maior parte dos países 

faz uso de programas de acústica que traçam estas curvas, no cálculo do ruído emitido por 

um avião, e que leva em consideração a potência do motor, a reversão do fluxo dos 

reatores durante o pouso e o ruído emitido durante os testes de certificação (DINATO, 

2011). 

Em geral, explica o autor, cada trajetória é considerada como uma sequência de 

seguimentos retilíneos e arcos de circunferência. Todos os aviões que seguem a mesma 

trajetória vão representar uma pequena parcela da trajetória e o conjunto de trajetórias vai 

formar um corredor.  
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A dispersão das trajetórias no interior desse corredor é calculada através de 

fórmulas teóricas ou de observações por radar. Alguns métodos de cálculo consideram as 

condições meteorológicas, sendo: a velocidade do vento, a umidade do ar, a variação da 

temperatura com a altitude, assim como a natureza do solo. O modelo suíço e o britânico 

consideram a direção do ruído e o modelo francês considera as irregularidades topográficas 

(VALLET, 2002, apud DINATO, 2011). 

Muitos aeroportos, atualmente, utilizam um sistema de monitoramento do ruído 

com a finalidade de verificar valores estipulados em simulações. Através dessas curvas, 

pode-se avaliar a extensão do impacto sonoro produzido pelo aeroporto, além de analisar 

quantitativamente os efeitos de soluções imaginadas. Dessa forma, pode-se elaborar uma 

política de ocupação do solo que harmonize a convivência entre o aeroporto e a 

comunidade servida (IAC, 2000, Desenho 16). 

[...] A geração de curvas através de medições é uma atividade complexa, 

envolvendo um investimento muito alto na compra de equipamentos de 

precisão e um controle rigoroso sobre as variáveis que podem afetar a 

confiabilidade dos dados (IAC, op. cit.). 

 

 

 

 

 

 

Desenho 16: Exemplo de Curva Isofônica Definida por Simulação. 

As autoridades aeronáuticas no Brasil consideram que o fator de maior peso não é o 

incômodo sentido pelas pessoas, e sim a forma como elas reagem ao incômodo e apontam 

uma forte relação entre a reação ao ruído, o nível socioeconômico e as atividades exercidas 

nas áreas afetadas. Portanto, de um modo geral, quanto maior o nível socioeconômico da 

população, maior será a restrição à poluição sonora (DINATO, op. cit.). 
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Para contextualizar os índices registrados nas proximidades da cabeceira da pista 

L35 de Congonhas conforme as condições e métodos empregados, já citados a título de 

exemplificação, indicam os níveis de ruído provocado por uma aeronave a jato (reatores e 

turbinas) no momento da decolagem em contextos que envolvem distâncias variadas e 

propagação do ruído na mesma cota da fonte e do receptor (JOSSE, 1957, Gráfico 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2: Nível de Ruído em dB (A) para Aeronaves na Condição de Decolagem. 

Com uma maior conscientização, pelo setor aéreo, relacionada com o ruído 

aeronáutico em meados dos anos 80 e amadurecida nos anos 90, várias companhias aéreas 

no mundo (inclusive a brasileira Embraer) investiram significativamente em novos projetos 

de aeronaves que pudessem reduzir o ruído provocado pelos reatores das turbinas de suas 

aeronaves. 

O resultado desta ação global pelas companhias aéreas pode ser constatado no 

mesmo gráfico, onde se observa que no caso de Congonhas, cujo ponto de medição com 

maior distância previsto no planejamento (P6), dista 740 metros da cabeceira L35, que 

representa no gráfico um índice máximo aproximado de 95 dB (A), ou seja, maior do que o 

índice (máximo) apurado atualmente que registrou 77,8 dB (A), durante sua medição.  
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Outro exemplo para distâncias médias, ainda no caso de decolagem de uma 

aeronave a jato é, para um nível aproximado de 90 dB (A), o envoltório representado pelos 

círculos resultantes da intersecção do solo com as curvas de raio com 2000 metros 

concentradas sobre diversos pontos da trajetória, durante o período em que o empuxo dos 

reatores das turbinas esteja no máximo, e com raio de 900 metros quando o empuxo é 

reduzido (JOSSE, op. cit.). 

Ainda no mesmo exemplo, se observa a descontinuidade das curvas isofônicas 

(mesmo nível de precisão acústica, ou seja, a mesma intensidade de ruído) durante a 

decolagem, como resultado da diminuição da força de empuxo dos reatores das turbinas já 

há uma distância de 300 metros de altura (Desenho 17). 

  No caso de Congonhas fazendo uma relação aos parágrafos anteriores, pode-se 

observar similaridade nos conceitos descritos, em função da diferença entre as cotas de 

nível da cabeceira L35 e os locais de medição dos pontos do planejamento. 

 

 

 

 

Desenho 17: Exemplo de Curvas Isofônicas Durante a Decolagem. 

No caso da aeronave na condição de pouso, exemplificando apenas para fazer uma 

analogia entre o comportamento da aeronave e o ruído produzido por ela, acontece de 

forma similar à decolagem, ou seja, quanto mais próximo do solo, maior é nível de ruído 

registrado. Motivo óbvio para não se construir próximo as cabeceiras da pista (Desenho 

18). 

 

 

 

Desenho 18: Exemplo de Curvas Isofônicas durante o Pouso. 
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No contexto de estudos dos diversos tipos de ruído produzidos pela atividade 

industrial, o ruído aeronáutico comprovadamente é o que mais causa impactos no meio 

ambiente, e se apresenta com atributos específicos, na medida em que sua propagação 

ultrapassa principalmente os limites legais do aeroporto.  

As operações de pouso e decolagem, não só produzem elevados níveis de ruído de 

forma contínua em determinados horários (horário de pico) e de forma descontínua 

(durante todo o dia de operação), como também em alguns aeroportos, não se tem um 

horário prescrito para sua ocorrência (Tabela 6). 

Com o surgimento das aeronaves a jato nos anos 50 (reatores e turbinas), o nível de 

propagação do ruído e os incômodos produzidos atingiram níveis consideravelmente 

elevados. Diante disto as reclamações decorrentes dessa situação motivaram os primeiros 

estudos e pesquisas para se determinar a extensão da problemática, e se obter métodos para 

minimizá-los (NABINGER, 2005). 

A primeira necessidade que surgiu, segundo este o autor, foi à preocupação com a 

medição dos níveis de ruído e incômodos produzidos pelas operações com aeronaves, as 

quais compreendiam especificamente as situações de pouso e decolagem, seguidos de seus 

deslocamentos na pista, e os testes com motores realizados nos hangares de manutenção 

dos aeroportos. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 6: Níveis de Ruído no Sobrevoo do Pouso e Decolagem a 300 m da Aeronave. 
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1.4.1 A Avaliação do Ruído e o CNR – Composite Noise Rating 

O entendimento do conceito de curvas de ruído surgiu inicialmente nos EUA, logo 

após o último conflito mundial na década de 40, em virtude da necessidade do esforço de 

guerra gerado neste período, resultando na intensificação contínua de bases aéreas por todo 

seu território, assim como, o surgimento das primeiras aeronaves militares providas da 

tecnologia dos motores a jato.  

Esse fato inicialmente justificado pelos episódios da guerra explica por que essas 

bases foram instaladas de maneira acelerada em áreas rurais e mistas. De fato, a grande 

maioria delas disponibilizavam amplas extensões de terra, mas aquelas enquadradas no uso 

misto começaram a sofrer os efeitos do impacto sonoro, que passaram a tornar-se muito 

mais expressivo devido à diferença entre o ruído das aeronaves e o ruído de fundo.  

A reação das comunidades ao problema gerado pelas bases aéreas obrigou a Força 

Aérea Americana a estudar o problema com o objetivo de encontrar soluções. Os primeiros 

resultados desses estudos começaram a surgir em 1952, através do estabelecido no 

primeiro esquema de avaliação do ruído aeroportuário, assim denominado CNR – 

Composite Noise Rating, apresentado por ROSENBLIT & STEVENS (NUNES, 2005). 

A segunda versão foi apresentada em 1955, pelos mesmos autores, acompanhadas 

por algumas modificações que foram introduzidas na parte do cálculo, destacando-se de 

forma pontual na distinção entre as estações de inverno e verão.  

[...] A partir de 1957, com a publicação do trabalho de STEVENS e 

PIETRANSANTA, iniciou-se uma série de modificações nos conceitos 

originais do CNR. A natureza das fontes de ruído envolvida ganhou 

maior importância, enquanto se desprezavam alguns dos ajustes que 

eram efetuados para a obtenção do estímulo efetivo (IAC, 1981, apud 

NUNES, 2005). 

No trabalho desses autores, considerou-se, também, o efeito da duração de cada 

evento no ruído percebido. Isso foi conseguido adicionando ao nível máximo de pressão 

sonora de cada evento um ajuste em função da duração do evento. O nível de pressão 

sonora, assim obtido, foi denominado Equivalent Continuous Sound Pressure Level, ou 

seja, Nível Equivalente de Pressão Sonora Contínua, ou simplesmente Leq (visto com mais 

detalhes no Capítulo 2). 
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1.4.1.1 Índice de Ruído (R) e o Índice de Ruído Noturno (NNI) 

O índice de ruído "R", também chamado de índice isofônico, é muito utilizado nos 

países europeus, mais precisamente pelos franceses, que o utilizam para obter as curvas de 

ruído em torno de seus aeroportos no período do dia, que neste caso, fica compreendido 

das 07h:00min às 22h:00min (EGAN, 1988). 

No período noturno compreendido das 22h:00min às 07h:00min, complementa o 

autor, as curvas de ruído são mensuradas pelo chamado NNI – Índice de Ruído Noturno, 

que tem menos influência na questão do número de movimentos de aeronaves, quando 

comparado ao índice de ruído “R”, ou seja, uma previsão utilizando este índice de ruído é 

menos rigorosa quanto à questão do aumento do tráfego quando comparado ao índice de 

ruído noturno (EGAN, op. cit.). 

[...] O também chamado Índice de Ruído R é muito utilizado na França, 

que dá pesos diferentes ao ruído durante diferentes períodos da noite, 

consequentemente, os índices variam em função do trafego, condições do 

tempo, etc.(EGAN, 1988). 

Para efeito comparativo e melhor esclarecimento entre os índices de ruído definidos 

anteriormente, a tabela seguinte, mostra a equivalência entre eles, inclusive destacando o 

índice CNR que é utilizado no Brasil, e a diferença entre o R e NNI para efeito ilustrativo. 

Em função da formatação da tabela ter sido extraída de EGAN (1988) fica entendido que 

PNdB = PNL (Tabela 7). 

Número de  

Aeronaves 

90 PNdB 100 PNdB 110 PNdB 120 PNdB 

NNI R CNR NNI R CNR NNI R CNR NNI R CNR 

1 10 60 78 20 70 88 30 80 98 40 90 108 

10 25 70 88 35 80 98 45 90 108 55 100 118 

50 36 77 95 46 87 105 56 97 115 66 107 125 

100 40 80 98 50 90 108 60 100 118 70 110 128 

200 45 83 101 55 93 111 65 103 121 75 113 131 

500 51 87 105 61 97 115 71 107 125 81 117 135 

Tabela 7: Indicadores Correspondentes: NNI, R e CNR.  
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1.4.1.2 Avaliação do Ruído Aeronáutico em Congonhas 

O ruído aeronáutico próximo às cabeceiras da pista de Congonhas pode ser 

evidenciado pela quantidade de aeronaves que operam diariamente neste aeroporto, de 

acordo com os indicadores formatados na Tabela 8, que mostra a movimentação mensal de 

pousos e decolagens deste aeroporto facilitando uma dedução matemática da média diária 

dessas operações, assim como, as relações destas com os níveis de pressão (PNdB) em 

cada curva de nível de ruído (INFRAERO, 2014). 

 

 

 

 

Tabela 8: Quantitativo de Pousos e Decolagens em Congonhas/2014. 

Ainda de acordo com a classificação da AREA I que estabelece que seja a região de 

nível de ruído acima de 75dB(A). DNL > 75dB(A); ruído muito elevado (contida na elipse 

vermelha). Esta área compreendida na direção das cabeceiras da pista principal exclui 

quase todas as atividades urbanas, incluindo neste caso, o comércio e o setor de serviços de 

toda a região do entorno de Congonhas (Desenho 19).  

 

 

 

 

 

Desenho 19: PEZR do Aeroporto de Congonhas, PDA, 2003. 

 

Mês de Referência Pousos Decolagens Pousos + Decolagens Média Diária 100 PNdB 

Agosto 8.978 8.971 17.949 598 115 

Julho 8.216 8.226 16.442 548 115 

Junho 7.329 7.326 14.655 488 115 

Maio 8.633 8.605 17.238 574 115 

Abril 8.627 8.646 17.273 575 115 

Março 8.594 8.554 17.148 571 115 
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1.4.2 As Curvas de Ruído e as Restrições ao Uso do Solo  

No Brasil, as Zonas de Proteção são elaboradas pelos PZR – Planos de Zoneamento 

de Ruído, determinados pela Portaria 256/GC5 (COMAR, 2011). Os PZR, criados pelo 

Comando da Aeronáutica, são considerados instrumentos para ordenamento da 

implantação, do uso e do desenvolvimento de atividades já localizadas ou que venham a se 

localizar no entorno dos aeródromos, em função do ruído aeronáutico (COMANDO DA 

AERONÁUTICA, 2005, apud NUNES, 2005). 

Segundo a autora, os planos definem três áreas de impacto do ruído aeronáutico, 

descritos de maneira resumida logo a seguir e discriminados na Tabela 9, sendo eles: 

a: Área I: interior à curva de nível de ruído 1, onde o nível de incômodo sonoro é 

potencialmente nocivo aos circundantes, podendo ocasionar problemas fisiológicos por 

causa das exposições prolongadas; 

b: Área II – área do Plano de Zoneamento de Ruído, compreendida entre as curvas 

de nível de ruído l e 2, onde são registrados níveis de incômodo sonoro moderado;  

c: Área III – área do Plano de Zoneamento de Ruído, exterior à curva de ruído de 

nível 2, onde normalmente não são registrados níveis de incômodo sonoro significativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 9: Descrição das Áreas do Plano de Zoneamento de Ruído.  
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O método estabelecido para relacionar a exposição do ser humano ao ruído e o 

incômodo percebido em comunidades foi sintetizado por SCHUTZ (1978), a partir de uma 

extensa pesquisa aplicada em diversas cidades do mundo, duas décadas após a entrada em 

operação das aeronaves a jato (apud CALDAS, 2013). 

Portanto, a partir das pesquisas deste autor, avaliando a relação entre a porcentagem 

de pessoas altamente incomodadas pelo ruído dos transportes e o número de eventos 

ocorridos ao longo do dia, que se tem o primeiro instrumento para estabelecer a relação 

dose-efeito entre pessoas submetidas à exposição ao ruído e a prevalência do incômodo. 

[...] O ruído resulta da alteração da pressão do ar determinada pela 

vibração de suas partículas, a partir da propagação das ondas sonoras, 

considerando o intervalo de tempo onde o nível equivalente de ruído - 

Leq é o indicador básico e o Decibel (dB), a unidade de referência 

(CALDAS, op. cit.). 

O Desenho 20 mostra exemplos de curvas de ruído de algumas aeronaves, onde as 

aeronaves do tipo Boeing 727-200 e 747-100 (atualmente fora de operação no Brasil), 

classificadas como CAP 2 (visto no Capítulo 2) apresentam uma área de ruído maior do 

que as demais, classificadas como CAP 3 (idem Capítulo 2). As curvas geradas para cada 

tipo de aeronave representam níveis de pressão sonora de 85, 80 e 70 dB(A). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desenho 20: Curvas de Ruído de Aeronaves Tipo Boeing de Acordo com o ICAO. 
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Para SLAMA (2011) a maioria dos ruídos percebidos no espaço urbano resulta de 

uma combinação de ruídos emitidos por diferentes fontes, reunindo frequências diversas, o 

que ressalta a importância de informações sobre o conteúdo espectral da fonte objeto de 

estudo, considerando a possibilidade de variação de sua percepção ao longo do tempo. Por 

exemplo, durante a passagem de uma aeronave (apud CALDAS, 2013).  

Este autor comenta que a caracterização da sensação de incômodo provocado pelo 

ruído permite duas abordagens diferentes: a primeira abordagem é baseada na sensação 

relacionada ao volume, o que conduz à noção de sonoridade (Loudness, associado ao 

volume); a segunda é baseada na sensação de incômodo relativa à noção de ruidosidade 

(Noisiness, associado ao incômodo). 

[...] A partir do conceito de sonoridade tem-se a ponderação em 

frequência “A”, a qual corresponde a um filtro para avaliação de ruídos 

entre 40dB e 60 dB de frequências, visando à representação do nível de 

percepção humana. Dessa forma, a representação da percepção sonora 

adota a ponderação A, cuja medida, expressa em dB(A), passou a ser 

utilizada como referência de avaliação do ruído aeronáutico (CALDAS, 

2013). 

As áreas mais próximas aos aeroportos, entretanto, o ruído das operações em solo, 

como testes de motores, operações de unidades de geração de energia ou atividades de 

manutenção, podem agravar, significativamente, a condição de desconforto percebida 

(RIBEIRO e SILVA, 2012). 

A constatação deste fato torna ainda mais sensível as áreas sob influência dessas 

atividades, justificando a aplicação de orientações para regulação do uso e ocupação do 

solo como medida de gestão e controle de expansão dos impactos. 

Essa caracterização, continua o autor, também é um indicativo relevante para o 

planejamento setorial, considerando os elementos existentes para controle do ruído, como 

barreiras acústicas e equipamentos de apoio em solo, os quais, da mesma forma que os 

equipamentos de orientação e apoio à navegação aérea, por exemplo, são alternativas 

indicadas para controle do ruído dentro dos limites do sítio aeroportuário e daqueles que 

abrigam os equipamentos de apoio à navegação aérea, inclusive em rota. 
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1.4.3 Alguns Estudos e Ações Aplicadas e Relacionadas ao Ruído  

Algumas décadas passadas com o crescimento do interesse das pesquisas do ruído 

no cenário urbano e global, assim como os efeitos prejudiciais que ele pode proporcionar 

ao homem e ao meio ambiente, várias delas fazem abordagens com variáveis diferenciadas 

em diversas regiões pelo mundo, e algumas delas se interligam produzindo resultados no 

mínimo preocupantes na questão dos efeitos causados. 

Constatou-se que o ruído urbano compreende o maior numero destas pesquisas. 

Mas, verificou-se também, que o ruído maior é aquele procedente dos aviões que operam 

nas regiões onde o aeroporto está localizado potencializando a poluição sonora e elevando 

os níveis de ruído a patamares cada vez mais preocupantes. Esta constatação desperta e faz 

crescer o interesse pelo ruído aeronáutico. Estudar o ruído é preciso estar compreendido 

nestes dois contextos. 

Em Frankfurt na Alemanha, determinaram quantitativamente o impacto da poluição 

ambiental e sonora sobre a vida da população alemã. Os efeitos da mortalidade e 

morbidade foram tabulados na forma de unidades DALY – Disability Adjusted Life Years 

e as diversas origens da poluição sonora foram agrupadas, incluindo os seguintes efeitos: 

desconforto, distúrbio do sono, distúrbios cardíacos, internações e mortalidade (LEBRET, 

HOLLANDER, MELSE, 1999). 

As unidades DALY, dizem eles, são medidas para determinar quantos anos de vida 

são perdidos em consequência de uma morte prematura, ou em função da aquisição ou 

presença de uma incapacidade, o que leva a uma redução na qualidade de vida. Nos dois 

casos, os resultados revelaram que o ruído tem um importante papel no contexto da 

poluição ambiental, apresentando em termos quantitativos um impacto próximo daquele 

avaliado por acidentes de tráfego.  

Um levantamento feito nos Estados Unidos da América por FIDEL (1978) mostrou 

que 46% das pessoas entrevistadas manifestaram-se incomodadas pelo ruído urbano, sendo 

que 86% destes apontaram o ruído de trafego como a maior causa do incômodo. Neste 

caso, o estudo não mencionava o ruído do sobrevoo dos aviões. As cidades de Detroit, 

Nova York, Chicago e Washington, nesta ordem, foram consideradas as mais ruidosas 

naquela ocasião (apud LEBRET e colaboradores, op. cit.). 
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 Índices preocupantes também em uma pesquisa semelhante realizada na cidade de 

Londres apontou o ruído de tráfego urbano como sendo a maior causa de incômodo para as 

pessoas que se encontravam em situações de passagem simplesmente, para aquelas 

localizadas dentro de suas residências, assim como, localizadas em seus ambientes de 

trabalho (GRIFFITHS & LANGDON, 1986). 

Um índice de 42% de moradores desta pesquisa relatou que o período da noite foi o 

mais crítico, e o que mais causou incômodos. Este resultado é esclarecido pelo fato de que 

a maioria das pessoas trabalha, sendo o período noturno aquele em que elas estão em casa, 

e, portanto percebem os ruídos ambientais com mais frequência. 

Ainda no contexto desta pesquisa, uma curiosidade relata que a "fonte sonora 

vizinho" é apontada como a segunda maior causadora de desconforto, onde 33,1% dos 

entrevistados relataram incômodos percebidos de origem de seus vizinhos, só perdendo 

para a "fonte sonora trânsito" com 66,8% das respostas.  

Um resultado semelhante para a cidade de Curitiba foi encontrado por ZANNIN 

(2003), onde o ruído de tráfego foi apontado como a principal fonte sonora geradora de 

desconforto (71%), e o ruído gerado pelos vizinhos foi apontado como a segunda principal 

fonte de ruído com (38%) das respostas. Incrivelmente os resultados se interligam com 

outras pesquisas (apud LARCERDA, MAGNI, MORATA, e MARQUES, 2005). 

[...] Os resultados encontrados nesta pesquisa encontram correlatos no 

nível mundial. ROHRMANN (1984) investigou a percepção da população 

alemã, chegando ao resultado de que 70% da população sentiam-se 

incomodadas pelo ruído de tráfego, seguido por 20% que se sentiam 

incomodadas pelo ruído da vizinhança (LACERDA, 2005). 

KÜRER (1997) também investigou a percepção da população alemã frente ao 

ruído, chegando ao resultado de que 69% sentiam-se incomodados pelo ruído gerado pelo 

tráfego urbano; 41% sentiam-se incomodados pelo ruído aeroviário, e, 21% sentiam-se 

incomodados pelo ruído ferroviário e industrial (LACERDA e colaboradores, op. cit.). 

Os autores citados concluíram que os dados apresentados de uma das suas 

pesquisas confirmados por outros pesquisadores tanto em nível nacional como 

internacional, que a poluição sonora ambiental influencia a qualidade de vida de uma 

população urbana, gerando reações psicossociais efetivas.  
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 Essas reações estão ligadas a irritabilidade e a insônia. Estas reações podem estar 

na base de doenças graves como disfunções cardiovasculares, como apontados por 

BABISH (1986), podendo interferir na saúde e no bem estar dos indivíduos em particular e 

de uma população urbana como um todo, gerando um problema de saúde pública, como 

apontado pelo World Health Organization em 2000 (LACERDA e colaboradores, op. cit.). 

O histórico da evolução do ruído do trânsito, por exemplo, em Brasília remete ao 

histórico da própria evolução de Brasília como cidade e encontra ecos em todas as suas 

fases de desenvolvimento.  

Suas longas distâncias, as calçadas interrompidas, onde o comércio e serviços 

setorizados apresentam-se como um desestímulo à atividade de andar a pé, enquanto as 

largas avenidas, vias de velocidade rápida e malha viária sem semáforos são um estímulo 

extra para o deslocamento através do automóvel, potencializando o ruído urbano 

(DANTAS, 2011). 

Brasília, construída na década de sessenta, apesar de ser uma cidade jovem e 

planejada sofre as consequências do processo de urbanização e adensamento populacional 

relatado acima, na cidade a principal fonte móvel de ruído ambiental é o fluxo veicular. A 

poluição sonora provocada por este tipo de contaminante tende a aumentar, pois no Distrito 

Federal a taxa média de crescimento da frota de veículos é de 7,7% ao ano (DETRAN-DF, 

2012, apud DANTAS, op. cit.). 

 [...] Portanto, comenta este autor, a poluição sonora urbana deveria ser 

entendida como um fenômeno hostil e agressivo e muito menos como um 

simples fato desagradável que incomoda, e que pode eventualmente ser 

contornado com medidas preventivas. O ruído é um poluente invisível e 

poderoso que, de maneira lenta e continua, vai acometendo os 

indivíduos, causando-lhes danos tanto auditivos como de aspecto 

neurológico e comportamental (DANTAS, op. cit.).  

As intervenções urbanísticas globais verificadas e provocadas pelo aumento do 

tráfego veicular, nas grandes cidades, ocorridas nas últimas décadas, alteraram o clima 

acústico das mesmas de maneira substancial. Esse fato gerou a necessidade da introdução 

de medidas de gestão e ações de redução de ruídos em espaços urbanos. Nesse sentido, 

foram aprovadas varias legislações específicas, em nível nacional e municipal, em vários 

países (GARAVELLI, COSTA, JUNIOR e MAROJA, 2011). 
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O maior avanço verificado nas questões da gestão, controle e avaliação do ruído 

ocorreu na Comunidade Europeia, com a Diretiva Europeia 2002/49/EC, que indica a 

gestão dos ruídos ambientais urbanos através da elaboração de mapas estratégicos de ruído 

em comunidades com mais de 250.000 habitantes, além da implantação dos PPR – Planos 

de Redução de Ruídos. 

 No caso do ruído aeronáutico algumas políticas regulatórias no cenário global vêm 

se materializando em ações pontuais e em atitudes acertadas provenientes dos resultados de 

um planejamento preventivo e consistente para realização dos investimentos necessários à 

prevenção e ações que possam atenuar os danos ambientais (Gráfico 3). 

 

 

 

 

 

Gráfico 3: Relação entre Porcentagens de Pessoas Altamente Incomodadas Referentes aos 

Tráfegos: Aéreo, Rodoviário e Ferroviário na EU. 

De acordo com a ACI – AIRPORT COUNCIL INTERNATIONAL (2013) há 

quase uma década algumas dessas ações, no contexto global, puderam ser relatadas e 

representadas pelos esforços conjuntos entre o Estado e os Aeroportos de certos países em 

assumirem suas responsabilidades com o equilíbrio sustentável entre as atividades 

aeroportuárias e o impacto ambiental. Algumas dessas ações representadas na maioria por 

alguns aeroportos podem ser verificadas na íntegra, a seguir: 

Aeroporto de Hamburgo, Alemanha (redução da poluição sonora): As tarifas com 

as operações pagas pela companhia aérea ao Aeroporto foram definidas de acordo com o 

peso e a capacidade das aeronaves em produzir ruídos, assim algumas categorias de aviões 

alcançaram um fator de 4 a 10 vezes maior do que as de menor nível de ruído. Essa política 

envolvendo tarifas, peso e ruído tem despertado a comunidade europeia para a questão. 
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Aeroporto de Frankfurt, Alemanha (uso de combustíveis alternativos): Há quase 

uma década tem estimulado sua frota de veículos internos ao uso do hidrogênio como 

combustível através de um programa de testes financiado pela União Europeia e o próprio 

aeroporto. Esta parceira tem promovido bons resultados e estimulado outros aeroportos da 

região a reavaliarem o paradigma de uso do combustível em seus veículos. 

Aeroporto de Paris, França (gestão e meio ambiente): Foi o primeiro aeroporto a 

operar com o conceito “Environmental Friendly”. A autoridade aeroportuária formou o 

Environment Partners Club, em 2003, que seria a aliança da administração com os demais 

membros da comunidade aeroportuária com a finalidade de implementar um plano de 

gerenciamento ambiental conjunto baseado fundamentalmente na educação ambiental. 

Aeroporto de La Palma, Espanha (energia do vento): Foi o primeiro aeroporto 

espanhol a instalar a produção eólica de energia, tendo produzido entre maio e novembro 

de 2003 o equivalente a 943 MWh, economizando 34 mil euros, sendo responsável pela 

maior parte da energia consumida pelas facilidades aeroportuárias. 

Aeroporto de Estocolmo, Suécia (neutralidade climática): Foi o primeiro aeroporto 

a tornar-se “climaticamente neutro”, adotando uma política de redução dos gases de CO 2 

(dióxido de carbono) através de um programa de ações efetivas que passam pela 

compensação ambiental. Quando a redução não é possível buscam contribuir na redução da 

emissão de poluentes em outras áreas/regiões, onde recebem a devida certificação para 

compensação de suas externalidades. 

Aeroporto de Oakland, Estados Unidos (redução da poluição sonora): Estabeleceu 

um programa junto à comunidade do entorno do aeroporto que consiste em promover a 

aplicação de materiais para isolamento acústico nas residências e escolas que ficam dentro 

da zona de ruído e que estejam submetidas a níveis de ruído acima do tolerável. As 

interferências dos materiais acústicos compreenderam desde as janelas à estrutura. 

Aeroporto de Detroit, Estados Unidos (redução da poluição sonora): Instituiu um 

programa de isolamento do ruído aeronáutico com a colocação de barreiras sonoras no 

perímetro do aeroporto próximas as residências onde o impacto era maior, estabeleceu 

novos procedimentos de controle do tráfego aéreo, assim como regras para o uso da pista 

de pouso e decolagem e de procedimentos operacionais da aeronave em solo.  
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Aeroporto de Phoenix, Estados Unidos (uso de combustíveis alternativos): Há vinte 

anos vem utilizando gás como combustível para seus veículos nas áreas de movimentação 

interna, incluindo toda sua frota de ônibus que faz o trânsito intermodal. Confirmou novos 

contratos com prestadores de serviços do aeroporto (vans e taxistas) para que os mesmos 

solidarizassem com esta nova modalidade de combustível. 

Vale lembrar que os impactos da poluição não incidem somente no meio ambiente. 

Seu alcance compreende de maneira prejudicial e lesiva aspectos econômicos de alguns 

países, fazendo com que gastos com a saúde pública tenham que ser reavaliados de acordo 

com os resultados do enfrentamento com a questão.  

Portugal, por exemplo, fez projeções até 2015 para o orçamento do Estado para 

com a Saúde Pública, de acordo com o Ministério das Finanças e da Administração Pública 

de Portugal, fundamentadas em estatísticas da OMS relacionadas aos custos externos do 

ruído e da poluição atmosférica, onde puderam perceber a relevância e amplitude destes 

custos para a economia daquele país.  

Em termos percentuais, segundo essas projeções, o índice médio representou 0,89 

% do total do orçamento previsto para cada ano segundo (RIBEIRO E SILVA, 2012, 

Gráfico 4). 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4: Orçamento do Estado Português para a Saúde. 
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1.5 Considerações do Capítulo 

As abordagens que se seguiram neste capítulo introdutório tiveram a intensão de 

contextualizar argumentos relevantes, do cenário nacional e em nível global, pertinentes ao 

assunto principal da pesquisa, que diretamente ou não podem contribuir para um melhor 

entendimento da proposta da tese. 

O ruído urbano, comprovadamente danoso e demostrado neste capítulo através de 

estudos e pesquisas oficiais e acadêmicas, vem sendo estudado de forma recorrente pela 

importância latente que o assunto requer, e os vínculos estreitos que se formam com outros 

segmentos vitais para a manutenção da saúde humana e o progresso da humanidade. 

A capacidade que as cidades modernas têm para absorverem o progresso e o avanço 

das tecnologias que vão surgindo, cada vez fica mais restrita e dentro de limites quase 

intoleráveis de convivência entre o real desenvolvimento e a uma suposta necessidade de 

crescimento com base na especulação da multiplicação caótica de capital, seja em qualquer 

contexto, mas principalmente na conjuntura urbana. É neste espaço onde tudo acontece. 

 O ruído aeronáutico potencializa uma situação desconfortável e muito preocupante, 

porque acaba configurando um estado desfavorável para o desempenho e a saúde do ser 

humano, e que há décadas vem sendo debatido. Para estudar o ruído aeronáutico é preciso 

contextualizar o ruído urbano. 

Muitos estudos  encontrados em literaturas que tratam deste assunto têm sido feitos, 

e muitos com resultados no mínimo satisfatórios. Mas os conflitos que surgem a cada 

instante, resultados das contradições regulatórias da expansão urbana conivente com a 

reprodução soberba do capital e a infraestrutura aeroportuária necessária, não permitem 

que esses resultados positivos possam contribuir para o real progresso da cidade.  

As barreiras acústicas continuam sendo um ponto de partida muito importante para 

esse duelo entre o avanço tecnológico do setor de transporte aéreo, o planejamento urbano 

e o bem estar das pessoas, que está longe de atingir um equilíbrio tendendo entre um e 

outro segmento de acordo com os interesses da política do momento. 

Enfim, a necessidade de um entendimento mais promissor com as consequências 

que o ruído traz para a sociedade, e as ações verdadeiras que colaboram com os efeitos 

lesivos que ele produz, seria uma resposta mais duradoura para esta questão tão relevante. 
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Síntese do Capítulo 

Este capítulo concentra três abordagens específicas, que foram disponibilizadas  no 

decorrer do capítulo em função de uma sequência de assuntos que fosse coerente  com a 

abordagem principal, ou seja, discutir os assuntos de maneira abrangente, mas sempre com 

o foco no ruído.   

No primeiro momento torna-se importante ter o conhecimento do fenômeno ruído e 

sua interferência nos grandes centros urbanos, assim como os seus efeitos prejudiciais que 

atuam no sistema auditivo do ser humano em situações diversas, que vão do simples 

desconforto aos danos irreversíveis a saúde, passando evidentemente pelo incômodo que 

ele proporciona.  

Portanto, para que tudo isso possa ser mensurado e quantificado torna-se necessário 

conhecer alguns métodos de medição do ruído, assim como, os equipamentos necessários e 

específicos para cada situação, que são projetados para transformar a intensidade do ruído 

em números, que por sua vez, são interpretados de maneira que possam ser encontradas 

formas para combatê-lo ou para diminuí-lo. 

A poluição sonora comprovadamente mostrada no Capítulo 1 pode ser considerada 

como o efeito colateral proporcionado pelo progresso, seja em que contexto for. Somado a 

este fato tem-se a expansão urbana desordenada, onde ambos dificultam o controle ou 

mitigação do ruído tornando todo o processo uma tarefa mais difícil do que normalmente 

seria. 

Para quantificar o ruído, diferentes métricas podem ser utilizadas, e o entendimento 

da representatividade de cada uma delas torna-se essencial para a avaliação do impacto 

ambiental que é produzido em uma determinada localidade. O termo métrica tal como 

utilizado em avaliações de ruído ambiental, refere-se à unidade (quantidade) que indica o 

efeito do ruído no ambiente.   

Enfim, para se estudar o fenômeno do ruído aeronáutico torna-se indispensável 

conhecer o contexto mais amplo, ou seja, o ambiente urbano. Em todas as literaturas que 

foram pesquisas, sem exceção, o ruído aeronáutico fez parte de um contexto mais amplo, 

além de compreender outros segmentos importantes da sociedade como, a saúde pública, o 

direito e planejamento urbanos, entre vários outros.  
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Capítulo 2: O Sistema Auditivo Humano, Medição e Controle do Ruído  

2.1 O Processamento do Som pelo Sistema Auditivo Humano 

A capacidade de processamento do som pelo sistema auditivo do ser humano e dos 

seres vivos de maneira geral compreende não só a capacidade de detecção de ondas de 

pressão sonora, mesmo quando elas são de intensidade reduzida, como também a 

capacidade de discriminação de sons infimamente diferentes na sua natureza.  

Evidentemente que o contexto compreendido nestas habilidades é complementado 

pelas características singulares do sistema nervoso humano que permitem a integração e a 

percepção dos sons, à reação adequada aos mesmos e consequentemente à harmonia do 

homem com o meio em que ele vive. 

Desta forma, torna-se compreensível a complexidade da anatomia fisiológica que o 

sistema auditivo tem que ter para conseguir cumprir os pré-requisitos da audição. No 

aspecto pratico e entendendo o som como entidade física, o mecanismo de audição fica 

vinculado com uma sucessiva conversão de formas energéticas até atingir a forma de 

energia eléctrica que imediatamente é realizada pela transmissão nervosa. 

O som reside numa onda de pressão de ar que acarreta fenômenos de vibração. Em 

termos anatomofisiológicos, são estas ondas de pressão de ar que alcançam a porta de 

entrada do sistema receptor do som, isto é, a orelha (CARREIRA, 2010). 

 Assim circulando, continua o autor, inicialmente sob a forma de ondas de pressão 

de ar, o som imediatamente flui pelo canal auditivo externo e atinge a fina membrana 

timpânica. Tratando-se de ondas de pressão, a membrana timpânica absorve esse choque, o 

qual se propaga por intermédio dos ossículos da orelha, fora o fato da membrana timpânica 

estar ligada a ela. 

Enfim, o sistema auditivo humano é considerado um sistema complexo levando-se 

em conta suas dimensões e estrutura mecânica, pode ser considerado responsável junto 

com os outros sistemas sensoriais pelo controle do ambiente externo. Podendo afirmar-se 

ainda, de uma forma mais simplificada, que este controle envolve processos de natureza 

física, fisiológica e psíquica.  
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2.1.1 Conhecendo o Sistema Auditivo do Ser Humano 

Inicialmente é preciso destacar que o termo Orelha é a denominação médica mais 

moderna, que faz referência ao sistema auditivo, em substituição a forma mais conhecida e 

popular “ouvido”, também ainda empregada no ambiente médico. A tese poderá fazer uso 

eventual deste último termo em virtude da sua inserção ampla nas bibliografias (atuais, 

inclusive médicas) que tratam do ruído, nos contextos mais variados (ABA – Associação 

Brasileira de Anatomia, site, 2014). 

Neste capítulo vamos conhecer e entender a Orelha Humana. Nada se compara a 

esta tão sofisticada e extraordinária estrutura capaz de captar as vibrações sonoras do ar e 

transformá-las em informações que são compartilhadas e interpretadas instantaneamente 

com outro fantástico processador de informações; o cérebro humano. 

O êxito da comunicação verbal entre os seres humanos só pode ser completo em 

função do sistema aditivo. A percepção ao menor ruído pode fazer a diferença no perigo 

iminente, a forma ereta do homem caminhar precisou da evolução deste sistema, porque 

sem isso o labirinto (ver orelha interna, mais adiante) não permitiria que pudéssemos ter o 

equilíbrio necessário para realizar tal tarefa, enfim, várias outras ações estão associadas a 

essa maravilha que é o sistema auditivo. 

A parte externa do sistema capta as vibrações e codifica as informações contidas no 

som para serem interpretadas pelo cérebro. Essas ações intrínsecas de processamento de 

som e informações acontecem num sistema muito complexo coordenado por três seções, a 

saber: orelha externa, orelha media e orelha interna (BISTAFA, 2012, Desenho 21). 

 

 

 

 

 

Desenho 21: Anatomia da Orelha Humana. 
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Cada seção tem função específica para interpretar os sons em eventos sequenciais 

da seguinte maneira: a orelha externa tem a função de coletar o som e levá-lo pelo canal 

auricular até a orelha média, onde ocorre a transformação da energia de uma onda sonora 

em vibrações internas da estrutura óssea da orelha média.  

Imediatamente estas vibrações na sequência, formam uma onda de compressão na 

orelha interna, que por sua vez transforma a energia da onda de compressão dentro de um 

fluido em impulsos nervosos que podem ser transmitidos ao cérebro. A resposta a tudo isso 

é a ação ou reação estimuladas por este processo fantástico que acontece a todo instante e 

num espaço de tempo ínfimo.  

De forma genérica pode-se dizer que a orelha é um órgão coletor dos estímulos 

externos, transformando de maneira fantástica as vibrações sonoras em impulsos sonoros 

para o cérebro. Em algumas literaturas médicas, é considerada a estrutura mecânica mais 

sensível do corpo humano, porque detecta quantidades mínimas de energia, podendo 

provocar, sem sua participação efetiva, ações e reações com tamanha explosão de energia 

por outros órgãos do corpo humano. 

As literaturas que abordam o ruído (em múltiplos cenários) destacam a importância 

sobre o conhecimento e funcionamento deste órgão complexo e tão importante no 

organismo humano, assim como, o comportamento do sistema de audição como um todo. 

O entendimento deste contexto ajuda na compreensão dos efeitos colaterais que são 

exercidos sobre ele, quando exposto a níveis contínuos e/ou elevados de ruído. 

As estruturas responsáveis pela audição executam diversas tarefas com espantosa 

competência. Um som tão fraco que faz o tímpano vibrar menor que o diâmetro de uma 

molécula de hidrogênio pode ser ouvido; e um som dez quatrilhões de vezes mais forte não 

danifica o mecanismo de audição. Reconhecemos vozes familiares, mesmo quando elas 

estão distorcidas ao telefone (BISTAFA, 2012). 

O latido de um cachorro, o ruído de pneus, o pouso de uma folha, o pingo d’água, 

passos..., enfim, cada um pode ser identificado se for suficientemente intenso para ser pelo 

menos ouvido. Sem qualquer educação musical, podemos distinguir a nota musical “lá” 

tocada num piano, da mesma nota tocada num violino – e ouvimos não apenas a nota 

musical, mas também a combinação dos diferentes tons que caracterizam o timbre do 

instrumento (BISTAFA, op. cit.). 
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2.1.1.1 Orelha Externa 

A orelha externa (Desenho 18) consiste na aurícula e no conduto auditivo externo, 

exercendo funções acústicas e não acústicas. A função acústica propicia uma eficiente 

transmissão sonora para o tímpano. O conduto auditivo é o principal responsável pelas 

funções não acústicas, que incluem a proteção do tímpano e a manutenção de uma 

trajetória sem obstruções para o som (BISTAFA, op. cit.). 

[...] No passado pensava-se que a Aurícula era um órgão vestigial, sem 

funcionalidade. Hoje, sabemos que a aurícula realiza uma importante 

função ao imprimir informação direcional ao som.  

O som que se reflete nas irregularidades e convolações da aurícula 

combina-se como som direto na entrada do conduto auditivo. Essa 

combinação altera a forma da onda original e, por consequência, o 

espectro sonoro (BISTAFA, 2012). 

A orelha externa, compõe-se do pavilhão auditivo, do canal auditivo e do tímpano. 

A função da orelha externa é a de uma corneta acústica, capaz de dar um acoplamento de 

impedâncias entre o espaço exterior e o canal auditivo, possibilitando uma melhor 

transferência de energia (FERNANDES, 2002). 

Essa corneta, tendo certa característica diretiva, ajuda a localização da fonte sonora. 

As paredes do canal auditivo são formadas de ossos e cartilagens. Em média, o canal tem 

25 mm de comprimento, 7 mm de diâmetro e cerca de 1 cm3 de volume total. O tímpano 

(membrana timpânica) é oblíquo e fecha o fundo do canal auditivo, e em a forma 

aproximada de um cone com diâmetro da base de 10 mm (FERNANDES, op. cit.). 

O tímpano é formado de uma membrana de 0,05 mm de espessura e superfície de 

85 mm2. Deve ficar claro, que o tímpano assemelha-se a um cone rígido sustentado em sua 

periferia por um anel de grande elasticidade, que lhe permite oscilar como uma unidade, 

sem sair do seu eixo. 

De acordo com GERGES (2000), a orelha externa é constituída por três elementos: 

pavilhão da orelha externa, canal auditivo e tímpano. O pavilhão da orelha externa tem 

forma afunilada para coletar e transmitir as ondas sonoras que excitam o tímpano 

(membrana que vibra). 
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O Gráfico 5 representa o valor numérico médio da função de transferência do 

conduto auditivo externo, onde se pode observar a primeira ressonância, de um quarto de 

comprimento de onda próxima de 4 Hz. Existe uma segunda ressonância com menor 

amplitude próxima a 10 Hz. A primeira ressonância do conduto auditivo externo explica a 

maior sensibilidade da orelha entre 3 e 5 Hz. 

 

 

 

 

 

Gráfico 5: Função de Transferência na Entrada do Conduto Auditivo, para Sons Provenientes de 

Fonte Sonora a Frente do Observador. 

A orelha externa tem como finalidade captar os sons. A Pina conduz o som até o 

Meato, que é um canal com diâmetro de aproximadamente 7 mm e 25 mm de extensão. 

Este canal é fechado no final pelo tímpano, uma membrana que vibra ao ser estimulado por 

ondas de pressão sonora. Na faixa de ressonância o meato produz um ganho de até 10dB 

até chegar ao tímpano. Apesar disto este canal é considerado de baixa eficiência se 

comparado ao de outros animais (MEDEIROS, 2011). 

Enquanto que as propriedades físicas do som são bem definidas e avaliadas em 

termos de parâmetros físicos bem específicos a audição envolve uma série de avaliações 

subjetivas que são quantificadas estatisticamente após a observação por um universo de 

ouvintes. A esta informação deve ser acrescentado um conhecimento sobre os aspectos 

fisiológicos do aparelho auditivo (MEDEIROS, op. cit.).  

A orelha humana é uma estrutura magnífica que assombra pela sua capacidade de 

adaptação e percepção. Ela é capaz de perceber sons de 20Hz até 20kHz, e perceber sons a 

1kHz deslocando o diâmetro do tímpano de forma insignificante. A pressão mínima que o 

ouvido humano é capaz de perceber é de 20μPa enquanto que a audição no limiar da dor 

está associada a um valor de pressão de 100μPa, uma variação de 5 milhões de vezes. 
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2.1.1.2 Orelha Média 

Talvez seja nesta região intermediária do sistema auditivo que se possa constatar a 

mecânica sofisticada que foi desenvolvida para servir de ligação, captação e codificação 

das vibrações do som que são transmitidas pelo ar ou por meio liquefeito. Ainda dispõe de 

um dispositivo associado a outro órgão do sistema respiratório que serve como quesito de 

proteção, fazendo com que a pressão do ar não desequilibre o sistema como um todo.  

A orelha média atua como um amplificador sonoro, aumentando as vibrações do 

tímpano através de ligações desse com três ossos: o Martelo que bate contra a Bigorna que 

por sua vez é ligada com o Estribo. Esse último está ligado a uma membrana (na cóclea) 

chamada Janela Oval. A cóclea é o órgão responsável por colher esses movimentos e tem a 

forma de espiral cônica (GERGES, op. cit.). 

A orelha media, continua o autor, contem importantes elementos para proteger o 

sistema de audição, como a Trompa de Eustáquio, que é ligada a garganta e a boca para 

equilibrar a pressão do ar. Por esse motivo é que eventualmente temos a necessidade de 

abrirmos a boca com certa intensidade quando sentimos um desequilíbrio da pressão do ar 

no interior da orelha. Este gesto faz com que a pressão do ar no sistema auditivo volte a 

ficar equilibrada. 

 

 

 

 

 

Desenho 22: Representação da Orelha Média. 

A orelha média consiste no Tímpano e em três ossículos: Martelo, Bigorna e 

Estribo. Os componentes da orelha media estão contidos na cavidade timpânica, que tem 

volume em torno de 2 cm3. Essa cavidade se comunica com as fossas nasais através de um 

duto de 35-38 mm de extensão, o tubo de Eustáquio (BISTAFA, op. cit., Desenho 22). 
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Em algumas situações quando o som encontra uma fronteira entre dois meios de 

propagação, parte da intensidade sonora incidente é transmitida para o segundo meio, 

sendo a outra parte refletida. A razão entre a intensidade sonora transmitida e a incidente 

depende das impedâncias características dos dois meios. 

[...] O Tubo de Eustáquio transmite a pressão ambiente para a cavidade 

timpânica, de forma que o tímpano permanece em equilíbrio estático na 

ausência de pressão sonora. Caso contrario, diferenças na pressão 

estática através do tímpano poderiam causar seu rompimento. 

O tímpano, com uma seção de 50-60 mm2, separa a orelha externa da 

orelha média, vibrando em resposta aos sons que nele incidem. O 

tímpano tem contorno semicircular, côncavo e aspecto transparente. 

A orelha média transfere, através dos ossículos, o movimento vibratório 

do tímpano para a janela oval, que é o local de conexão do estribo com a 

cóclea. Caso esta estivesse diretamente exposta ao som aéreo (aquele 

que se propaga no ar), apenas uma diminuta parcela da energia sonora 

seria transmitida para a cóclea (BISTAFA, op. cit.). 

Logo depois do tímpano temos o ouvido médio: uma cavidade cheia de ar 

conhecida também como cavidade do tímpano, cujo volume é de aproximadamente 1,5 

cm3 e que contém três ossículos: o Martelo (23 g), a Bigorna (27 g) e o Estribo (2,5 g). A 

função dessa estrutura formada pelos ossículos é, através de uma alavanca, acoplar 

mecanicamente o tímpano à cóclea (caracol), triplicando a pressão do tímpano 

(FERNANDES, 2002). 

Na parte interna da cavidade do tímpano, existem as janelas oval e redonda, que são 

as aberturas do caracol. As áreas de tais janelas são da ordem de 3,2 e 2 mm2 

respectivamente. A janela redonda é fechada por uma membrana e a oval é fechada pelo 

"pé" do estribo. 

Um importante mecanismo de proteção ocorre na orelha média. Quando o estímulo 

sonoro atinge níveis acima de 70 - 80 dB o processo de proteção é ativado, estimulando a 

contração do Músculo Estapédio (através do nervo facial), que faz alterar a forma de 

vibração do estribo sobre a janela oval. A platina do estribo passa a vibrar paralelamente à 

membrana da janela oval, impedindo a transmissão da vibração e inclusões muito 

pronunciadas que poderiam romper esta membrana (FERNANDES, op. cit.). 
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2.1.1.3 Orelha Interna 

A orelha interna, segundo este autor inicia-se pela janela oval, seguindo um canal 

semicircular que conduz ao caracol (cóclea) que tem um comprimento de 30 a 35 mm e é 

dividido longitudinalmente em duas galerias, pela membrana basilar. O caracol tem 

aspecto de um caramujo de jardim e mede cerca de 5 mm do ápice à base, com uma parte 

mais larga de aproximadamente 9 mm.  

Pode-se dizer que o caracol consiste de um canal duplo enrolado por 2,5 voltas em 

torno de um eixo ósseo. A janela oval fecha o compartimento superior e transmite suas 

vibrações para a membrana basilar através da Endolinfa, líquido viscoso que preenche esse 

conduto. O comprimento da membrana basilar é de 32 mm; tem cerca de 0,1 mm de 

espessura próxima à janela oval, e 0,5 mm na outra extremidade.  

A janela redonda é uma membrana circular, muito elástica, que fecha a parte 

superior do canal e, mediante as suas contrações, compensa as variações de pressão 

produzidas pelas oscilações da membrana basilar. 

Sobre a membrana basilar estão distribuídas as células acústicas em número de 18 

mil (externas e internas), de onde saem os nervos que formam o nervo acústico e levam o 

sinal elétrico até o cérebro. Esta membrana atua como um filtro seletivo ou analisador de 

frequências, em que a percepção de cada frequência se realiza em um determinado ponto 

da membrana: as altas frequências excitam a parte próxima da membrana oval e, à medida 

que se caminha para dentro do caracol, a frequência diminui (FERNANDES, op. cit.). 

[...] Os movimentos de vibração do tímpano e dos ossos da orelha media 

são transmitidos por nervos até o cérebro. A cóclea é a parte responsável 

por colher estas vibrações (GERGES, 2000). 

Ela é uma espiral cônica com três tubos comprimidos lado a lado. Os tubos de cima 

e de baixo comunicam-se com a orelha media através da Janela Oval e Janela Redonda, 

respectivamente. O tubo do meio, conhecido como Duto Coclear, também é cheio de um 

fluído chamado Endolinfa. As vibrações da janela oval geram ondas de pressão que se 

propagam  até a cóclea, e viajam ao longo do tubo superior. Neste processo, as paredes 

finas da cóclea vibram, e as ondas passam para o tubo central e depois para o tubo inferior 

até a janela redonda (GERGES, op. cit.). 
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A orelha interna consiste de duas partes: o labirinto ósseo (cavidades e canais no 

interior do osso temporal), e o labirinto Membranáceo (vesículas comunicantes e dutos 

alojados no labirinto ósseo, BISTAFA, op. cit.). 

A orelha interna é chamada de labirinto devido a sua forma geométrica complexa. 

O labirinto membranáceo é composto de seis dutos: três semicirculares, o utrículo e o 

sáculo, que responde pelo equilíbrio do corpo, e a cóclea, com função especial na detecção 

e codificação do som (Desenho 23). 

Os nervos vestibular e auditivo (ou coclear) transmitem para o cérebro os sinais 

elétricos gerados no labirinto membranáceo. O nervo vestibular transmite para o cérebro os 

sinais elétricos gerados pelo sistema vestibular (responsável pelo equilíbrio), e o nervo 

coclear transmite para o cérebro os sinais elétricos gerados pela cóclea (responsável pela 

codificação das informações sonoras). Esses dois nervos formam o chamado nervo 

vestíbulo-coclear (BISTAFA, op. cit.). 

 

 

 

 

Desenho 23: Os Labirintos na Orelha Interna. O Labirinto Membranáceo (cinza escuro) está 

contido no Labirinto Ósseo (cinza claro). 

O espaço entre o labirinto ósseo e o labirinto membranáceo contém um liquido 

chamado Perilinfa, e o labirinto membranáceo contem um liquido chamado Endolinfa. O 

líquido perilinfa é quase idêntico ao fluido cérebro-espinhal. Endolinfa e perilinfa diferem 

significativamente em termos de seus eletrólitos. O cátion predominante da endolinfa é o 

potássio (k+), ao passo que o da perilinfa é o sódio (Na+) (BISTAFA, op. cit.). 

Os diferentes espaços dos compartimentos Perilinfaticos e Endolinfaticos são, cada 

um deles, interligados por uma serie de dutos. Uma característica importante do espaço 

endolinfático está no fato dele ser completamente contido por tecidos, não havendo 

nenhuma comunicação entre a perilinfa e a endolinfa (BISTAFA, op. cit.). 
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2.1.2 Os Danos ao Sistema Auditivo Provocados pelo Ruído 

As preocupações com o ruído, no seu contexto mais amplo, são tão antigas quanto 

podemos imaginar. Existem relatos desse fenômeno na história, que datam dos primórdios 

dos tempos, à cerca de 2500 anos atrás, em vários continentes. 

Algumas literaturas citam os antigos romanos, através de decretos do Imperador 

Júlio Cesar (55-44, AC), como os pioneiros a estabelecer uma lei orientada exclusivamente 

ao ruído, que consistia na proibição da movimentação de carroças durante toda a noite. O 

ruído proveniente das rodas das carroças, revestidas de ferro, em contato com as ruas 

pavimentadas com pedras da antiga Roma, causava intenso ruído que não deixava ninguém 

dormir (SANTOS, 1999, apud RIOS, 2003). 

Na Europa Medieval, imbuídas pela mesma causa, algumas cidades, embora não 

fossem todas pavimentadas como as ruas de Roma, também proibiam a circulação de 

cavalos, sobretudo de carruagens, durante toda a noite como uma maneira de assegurar um 

ambiente calmo durante o sono dos seus habitantes. 

Na Itália no ano de 1713, quando era trivial o trabalho com bronze, Bernardino 

Ramazzini apontou em seus estudos, afinidades entre ruído e perda auditiva, descrevendo a 

surdez como uma das doenças dos bronzistas. Com o crescimento destas atividades 

laborais, muito dos ferreiros, caldeireiros, ferroviários e tecelões, entre tantos outros 

trabalhadores, foram descritos como surdos em decorrência do trabalho ruidoso 

(NEDELMANN, 1977, apud RIOS, 2013). 

Somente após a segunda grande guerra (1939-1945) que a disacusia ocupacional 

(distúrbio auditivo em que os sons são corrompidos em função da intensidade), causada 

por ruído ou por trauma acústico proveniente do ambiente laboral passou a ser reconhecida 

como doença adquirida no ambiente de trabalho, ou por alguns tipos de atividade de 

trabalho característicos de algumas categorias profissionais. 

Os primeiros achados de ligação científica entre a perda auditiva e o ruído datam da 

década de 30, quando FOSBROOKE (1930), na Inglaterra, registrou as perdas auditivas 

em operários (ferreiros) que no cotidiano ficavam expostos ao ruído por longos períodos. 

Quase no mesmo período OBATA (1934) realizou vários experimentos e concluiu que o 

efeito do ruído sobre o homem vai além da indução de perda auditiva (RIOS, op. cit.). 



119 
 

A Perda Auditiva Induzida pelo Ruído é uma das patologias ocupacionais estudadas 

com maior afinco nas ultimas décadas. Geralmente, é encontrada em trabalhadores 

expostos a um índice elevado de ruído, sem que haja correlação direta com o tempo de 

exposição, mas sim com a persistência de uma elevada intensidade sonora e o agravamento 

dessa perda auditiva pode se dar pela somatória destes fatores (RIOS, op. cit.). 

PIMENTEL E SOUZA (2002) relatam que os efeitos nocivos do ruído não se 

limitam apenas as lesões do aparelho auditivo; eles comprometem outros órgãos, aparelhos 

e funções do organismo por meio de um mecanismo indireto, ativando ou inibindo o 

sistema nervoso central e periférico, porque antes de atingir o córtex cerebral, o estimulo 

auditivo passa por inúmeras estações subcorticais (apud, RIOS, 2013). 

BERRIEN (1946) estudou os efeitos do ruído sob o prisma da psicologia e concluiu 

que há uma deterioração da eficiência das pessoas no que se refere a sua rotina de vida. 

PLUTCHIK (1959) observou os efeitos das altas intensidades do som na fisiologia e no 

desempenho humano. Um trabalho semelhante foi realizado por JERISON (1959) que 

verificou alterações fisiológicas em exposição a ruído acima de 80dB (RIOS, op. cit.). 

O ruído é um agressor potencial dos tempos modernos. Produtor de muitos efeitos 

colaterais intangíveis em virtude da forma crônica com que atuam, e da dificuldade em se 

estabelecer correlações diretas entre causa e efeito, é o que mais agride, muitas vezes de 

forma irreversível, a saúde das pessoas.  

Mas sabe-se que essa é uma patologia que pode ser prevenida com uso apropriado 

de equipamento de proteção individual e mecanismos de diminuição de ruído na fonte, 

mas, especialmente no ambiente de trabalho; local de maior incidência na negligencia as 

normas de segurança no trabalho. 

A exposição contínua a níveis elevados de pressão sonora pode levar a perda da 

audição. Níveis elevados de pressão sonora são comumente gerados por ruídos intensos, 

motivo pelo qual esse tipo de deficiência auditiva é chamado PAIR – Perda de Audição 

Induzida por Ruído (BISTAFA, op. cit.). 

Ruído intenso causa lesões cocleares; porém não é somente o ruído a causa dessas 

lesões. Existem mais informações relativas a lesões cocleares causadas por ruído do que 

lesões causadas por outros fatores.  
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Segundo este autor há dois tipos de perda de audição causados por ruído intenso: a 

perda de audição temporária e a perda permanente. Em ambas as situações os sintomas são 

causadas por lesões nas células ciliadas (células ciliadas internas ou CCI são as verdadeiras 

células sensoriais da cóclea).  

2.1.2.1 Perda de Audição Temporária: 

Também denominada alteração temporária do limiar, como o próprio nome indica, 

tem como característica a recuperação da audição normal após a exposição ao ruído 

intenso. Neste tipo de perda auditiva, as células ciliadas recuperam-se, readquirindo suas 

funções normais. 

2.1.2.2 Perda de Audição Permanente: 

Também denominada alteração permanente do limiar, tem como causa a lesão das 

células ciliadas, e até o desaparecimento destas. Não há recuperação natural das células 

ciliadas lesionadas, e sua reposição através de meios artificiais ainda não é possível. 

Segundo RIOS (op. cit.), esta alteração auditiva crônica, conhecida por Mudança 

Permanente no Limiar ou Perda Auditiva Induzida pelo Ruído é dificilmente detectada sem 

um exame audiométrico, pois não afeta de forma significativamente a compreensão da fala, 

mas o seu portador pode apresentar zumbido e intolerância a sons intensos. 

As lesões ocorrem nas células ciliadas da região da membrana basilar sensível as 

características do som em particular. Por exemplo, um tom puro em 15 KHz causará lesões 

próximas à extremidade basal, enquanto um tom puro em 200 Hz causará lesões próximas 

à extremidade apical.   

Porem há uma exceção: as células ciliadas responsáveis por responder a sons nas 

frequências entre 4 e 6 KHz são particularmente suscetíveis a ruídos intensos. Exposição a 

ruídos intensos com quaisquer características espectrais leva invariavelmente a perda de 

audição nessa faixa de frequência. 

O HYENA – Hypertension and Exposure to Noise Near Airports, foi um grande 

estudo realizado simultaneamente em seis países europeus onde se investigou a associação 

entre ruído aeroportuário, tráfego urbano e pressão sanguínea incluindo hipertensão.  
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Os resultados indicaram um grande risco de desequilíbrio cardiovascular em 

sujeitos expostos a altos níveis de ruído, sendo que pessoas expostas a um nível de pressão 

sonora maior ou igual a 70 decibéis por longos períodos estão sujeitos a efeitos crônicos de 

estresse causados pelo ruído (JUNIOR, GARAVELLI, SMOZINSKI, MAROJA e MELO, 

2013). 

No que diz respeito especificamente ao ruído de aeronaves, um dos resultados mais 

expressivos do HYENA indica que o incômodo das pessoas com o ruído aeroviário 

aumentou ao longo dos últimos anos. O estudo ainda sugere que as atuais metodologias 

relacionadas à determinação da porcentagem de pessoas incomodadas, ou altamente 

incomodadas, com o ruído dos aviões, sejam revisadas. 

[...] O incômodo sonoro induzido pelo ruído aeroviário destaca-se não 

só por provocar doenças e reações adversas nas pessoas afetadas, mas 

também por possuir potencial de restringir a operação de um aeroporto, 

com implicações na sustentabilidade financeira do aeródromo.  

É o caso do Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, onde as 

comunidades vizinhas manifestaram-se contra o aumento do tráfego 

aéreo levando ao fechamento noturno permanente do aeroporto 

(JUNIOR, op. cit.). 

Os distúrbios atribuídos à exposição dependem de vários fatores, assim como: o 

tempo de duração do ruído, a intensidade, frequência, assim como o tempo de exposição, o 

fenômeno da susceptibilidade, que pode variar de um indivíduo para outro, e as reações 

comportamentais de cada indivíduo diante deste fenômeno. 

Mas talvez nenhum desses distúrbios seja tão prejudicial quanto à perda da audição 

provocada pelo ruído, onde se pode dizer, sob o ponto de vista médico, que qualquer 

redução na sensibilidade de audição é considerada perda de audição.  

Existe outro tipo de perda de audição; aquela causada pelo envelhecimento. Este 

efeito fisiológico de exposição a níveis altos de ruído, especialmente a perda da audição 

nas bandas de alta frequência compreendida entre 4 e 6 KHz, ocorre onde geralmente este 

efeito é acompanhado pela sensação de percepção do ruído após o afastamento do campo 

ruidoso (GERGES, 2000). 
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Esse efeito é temporário, e, portanto, o nível original do limiar da audição pode ser 

recuperado. Esta é a chamada mudança temporária do limiar de audição.  

Se a exposição ao ruído é repetida antes da completa recuperação, a perda 

temporária da audição pode tornar-se permanente, não somente na faixa de frequência 

entre 4 e 6 KHz, mas também abaixo e acima desta faixa. As faixas nervosas na orelha 

interna são danificadas, portanto o processo da perda de audição é irreversível (GERGES, 

op. cit.). 

2.1.2.3 Perda Condutiva 

Basicamente existem dois tipos de perda de audição: a perda Condutiva e a 

Neurossensorial, na primeira ocorre quando uma anormalidade impede que o som chegue à 

orelha interna, e a segunda ocorre quando há lesões cocleares ou das fibras nervosas 

(BISTAFA, op. cit.). 

A perda condutiva tem como causa lesões fora da cóclea, podendo ocorrer tanto na 

orelha externa como na media. Pessoas que apresentam esse tipo de perda tendem a falar 

baixo. Geralmente podem ouvir bem a própria voz devido à condução óssea, porém a 

audição de outras vozes é prejudicada.  

Então, institivamente, pessoas que sofrem de perda condutiva tendem a falar no 

mesmo nível sonoro em que percebem o som de outras vozes. Este tipo de perda pode ser 

compensado com próteses auditivas.  

As causas da perda condutiva na orelha externa incluem: 

: obstrução do conduto auditivo por cerume, infecção, corpos estranhos, etc., 

: tímpano lesionado ou perfurado. 

Na orelha média, a perda condutiva é geralmente causada por: 

: infecção (otite média), 

: otosclerose (quando o estribo se adere a janela oval), 

: aerotite media (quando há bloqueio do tubo de Eustáquio). 
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2.1.2.4 Perda Neurossensorial (BISTAFA, op. cit. na íntegra). 

A perda neurossensorial é causada por lesões na cóclea ou no nervo auditivo. 

Pessoas que sofrem de perda neurossensorial tendem a falar alto, na tentativa de escutar 

melhor a própria voz. Nesses casos, próteses auditivas não apresentam resultados tão bons 

quanto aqueles obtidos na protetização das perdas auditivas. 

O prognóstico de sucesso varia dependendo do local da lesão, do grau de perda 

auditiva e das expectativas do paciente com relação à amplificação. Existem pesquisas 

medicas em andamento buscando estimular diretamente o nervo auditivo com sinais 

elétricos, através da técnica conhecida como prótese coclear. A perda neurossensorial pode 

ser repentina ou gradual.  

No Gráfico 6 tem-se a configuração dos deslocamentos do limiar da audição com o 

envelhecimento, para os homens e as mulheres. A área hachurada indica a faixa do 

espectro sonoro coberta por sons de voz masculina a 1 m do ouvinte.  

Observa-se ainda no gráfico uma perda de audição com a idade mais acentuada nos 

homens do que nas mulheres. Verifica-se também que a presbiacusia tende a aumentar o 

limiar da audição nas frequências acima de 1000 Hz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6: Deslocamentos do Limiar de Audição por Presbiacusia em Homens (H), 

e para Mulheres (M). Sons da Fala Masculina com Voz Normal e a 1 metro. 
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2.1.3 O Incômodo e o Desconforto Causados pelo Ruído 

Em alguns parágrafos anteriores deste Capítulo criou-se a oportunidade de mostrar 

o alcance dos danos físicos, psicossociais e fisiológicos que a exposição ao ruído, em 

níveis elevados, pode causar ao indivíduo. Alguns estudos investigados apontam este 

fenômeno como uma prioridade para algumas políticas de saúde pública, em virtude da 

abrangência das consequências prejudiciais de aspecto humanitário e econômico que 

compreendem seu contexto. 

A particularidade das reações do ser humano a este fenômeno é relatada em alguns 

desses estudos que procura identificar as nuanças deste fenômeno, de maneira a orientar e 

municiar as potenciais soluções para minimizar, por exemplo, a intensidade do ruído na 

fonte ou a viabilidade na implantação de barreiras entre a fonte e o receptor. Em qualquer 

um dos casos a necessidade de soluções torna-se uma ação de urgência. 

A intensidade da poluição sonora no ambiente urbano parece ser uma questão 

irreversível, a não ser que exista uma mudança significativa no paradigma dos vetores de 

desenvolvimento que regem o progresso, que ainda tem na sua composição a valorização 

da multiplicação e superprodução de bens de consumo, tendo o automóvel como o bem 

mais precioso e símbolo de status. As indústrias poluem o ar cada vez mais, e, cada vez 

mais os carros nas ruas colaboram na intensidade do ruído provocado pelo trânsito urbano. 

   O trânsito urbano é a maior queixa em destaque verificada em muitas pesquisas 

que tratam desse assunto, no mundo inteiro. Não é difícil associar esta comprovação com o 

fato, quase que absurdo, das populações que residem e trabalham em áreas vizinhas a um 

aeroporto, que tem o problema da exposição ao ruído bastante intensificada pela atividade 

aeroportuária. O ruído tanto do trânsito urbano como do aeroporto são os principais e 

maiores problemas de saúde dessas pessoas. 

Uma pesquisa realizada por estes autores, trata de percepção e incômodos da 

poluição em um ambiente urbano comprovando de maneira temível a urgência de se 

reavaliar certos comportamentos da sociedade (com a vizinhança) no que diz respeito à 

convivência em coletividade, convivência com animais domésticos que causam 

incômodos, enfim, uma serie de situações que poderia facilmente ser contornada, não fosse 

à desatenção do respeito ao próximo (LACERDA, 2005). 
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O tráfego veicular é a principal fonte de ruído na maior parte dos países e a maior 

causa de incômodos. AVSAR e GONULLU (2005) também afirmam que o ruído causado 

pelo tráfego é o incomodo mais citado por residentes ao longo de estradas. Portanto, 

medidas de redução do ruído de tráfego devem ser uma das prioridades mais relevantes 

(apud BRÜL & KJAER, 2001).  

Na Tabela 10, observam-se os limites de ruído de tráfego em diferentes países. Na 

maioria deles existe um limite de ruído para o período diurno e um limite menor para o 

ruído no período noturno. 

 

 

 

 

 

 

Tabela 10: Limite de Tráfego Rodoviário, BRÜL & KJAER. 

O metabolismo da reposição de energia empregada durante o dia também ocorre 

através do repouso. As vantagens de uma noite silenciosa e bem dormida tem uma 

importância incontestável sobre a saúde, porque garante um melhor funcionamento do 

organismo, e consequentemente, melhor desempenho das atividades diárias. Neste caso 

não existe interrupção do sono. A renovação da energia acontece de forma natural e 

contínua (RIOS, op. cit.). 

Vários estudos estão sendo desenvolvidos para demonstrar os efeitos adversos 

associados ao desconforto, à exposição ocupacional do ruído e da vibração, onde alguns 

têm demonstrado os efeitos após exposição, ou seja, são efeitos que permanecem após 

ausência de ruído e vibração. Por efeitos após exposição inclui-se a sensação de “ruído de 

fundo” nos ouvidos após trabalhar com um maquinário motorizado ruidoso, assim como a 

sensação de que o “chão está em movimento” (ANTUNES, 2009). 
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Estas sensações têm sido entendidas, no campo das hipóteses, como fenômenos 

adaptativos, devido à exposição a um ambiente gerador de estresse, no entanto o indivíduo 

iria adaptar-se. Em 1956, SELYE pesquisou os custos biológicos da adaptação e concluiu 

que a exposição crônica a um determinado agente estressor pode limitar a capacidade 

adaptativa, criando uma diminuição da resistência e consequentemente a um aumento da 

fadiga (apud ANTUNES, 2009). 

KJELLBERG e MUHR (1998) investigaram o desconforto, a fadiga e o 

desempenho durante a exposição ao ruído e estabeleceram uma relação entre o trabalho, o 

ambiente ruidoso, a fadiga e o aumento das queixas de dores de cabeça. Este estudo 

envolvia pilotos de aeronaves, equipes de manutenção e marinheiros (apud, ANTUNES, 

2009). 

Os estudos demonstraram, também, vários efeitos negativos após a exposição a 

ambientes com grandes níveis de ruído, havendo, em alguns casos, a indicação de que os 

efeitos persistiam mesmo após um dia ou mesmo uma semana de atividades nesses 

ambientes, tendo um efeito cumulativo. 

Similarmente, estes resultados das pesquisas já tinham sido confirmados por outros 

investigadores, nomeadamente por LINDSTROM e MANTYSALO (1981), em que os 

trabalhadores de indústria eram avaliados antes, durante e após a exposição ao ruído e 

chegaram à conclusão de que o desempenho mental se encontrava bastante reduzido, após 

a exposição ao ambiente ruidoso (apud, ANTUNES, 2009). 

Em Portugal, o incômodo associado ao ruído de transportes é fortemente 

influenciado pelo tipo de modal de transporte ao qual o individuo está submetido.  Este 

problema vem se impondo como relevante em diversos fóruns, dentro e fora do país, tendo 

a ideia de que as ações humanas necessitam de uma atuação da parte dos governos e das 

sociedades.  Ela não pode ser de responsabilidade de um ou de outro. Todos precisam estar 

envolvidos no problema e na solução (CARVALHO e ROCHA, 2008). 

Sabe-se que a indústria da aviação é o setor de transporte que vem continuamente 

implementando ações de melhoria voltadas ao desempenho ambiental. Mas as constantes 

melhorias tecnológicas não acompanham o incremento de emissões devido ao crescimento 

constante do tráfego aéreo. As melhorias tecnológicas em emissões crescem 3% a.a 

enquanto que o tráfego aéreo cresce 5% ao ano. (CORDINA, 2002, apud BASTOS, 2007). 
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Conforme se pode observar no Gráfico 7 em função do indicador Ldn, para um 

mesmo valor de Ldn a percentagem de população que se manifesta altamente incomodada é 

muito distinta consoante o modo de transporte a que estão sujeitas. Por exemplo, para um 

Ldn=70 dB(A), 15% da população exposta sente-se fortemente incomodada pelo ruído 

ferroviário, 25% pelo ruído rodoviário e 55% pelo ruído aeronáutico. 

 

 

 

 

 

Gráfico 7: Incômodo em Função do Modal de Transporte. 

Mesmo com todos os problemas envolvendo o meio ambiente, o transporte por 

modal aéreo, com sua demanda derivada da atividade econômica, é um segmento em 

rápida expansão, como consequência do crescimento da economia mundial. No entanto, 

seus inquestionáveis benefícios ao processo de desenvolvimento econômico, o transporte 

aéreo também tem sido responsável pela geração de custos externos (ELLER, 2009). 

Tais custos, também chamados externalidades, podem ser definidos como aqueles 

que não são apropriados pelo sistema de preços do setor, ou seja, custos que não são 

incorporados por seus agentes geradores.  

Os principais custos externos do transporte aéreo são os congestionamentos, a 

emissão de gases, os acidentes e o ruído, este último considerado um dos mais importantes 

efeitos colaterais gerados pela aviação (ELLER, op. cit.). 

Neste contexto, os analistas de tráfego aéreo alertam para o grande impacto que a 

expansão do transporte aéreo tem sobre o meio ambiente. Durante muitos anos, este 

impacto foi muito pouco levado em consideração.  

A movimentação no espaço aéreo era bem menor do que atualmente, desde o 

período que algumas negociações sobre um acordo internacional de proteção ao meio 

ambiente abrangente teve início.   
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O incômodo provocado pelo ruído pode ser um atributo extremamente subjetivo, 

onde alguns pesquisadores tem encontrado certa dificuldade em avaliar quantitativamente 

o incômodo do ruído, porque este parece depender da noção de audibilidade do ouvinte, do 

grau de aceitação do ruído, do seu potencial intrusivo, assim como da perturbação que ele 

causa (BISTAFA, 2012). 

Embora o incômodo do ruído ainda careça de definição mais precisa, os parâmetros 

físicos que mais contribuem com a sensação subjetiva de incômodo são: o conteúdo 

espectral; os níveis sonoros associados; a complexidade do espectro e a existência de tons 

puros; a duração; a amplitude e frequência das flutuações de nível; e o tempo de subida de 

sons impulsivos.  

[...] Uma grandeza psicoacústica desenvolvida para mensurar 

objetivamente o incômodo do ruído é a ruidosidade percebida, que tem 

como unidade o “noy” (derivada da palavra inglesa “nuisanse”, aquilo 

que incomoda).  

A ruidosidade percebida de um tom puro em 1 KHz, com nível de pressão 

sonora de 40dB(A), equivale a 1 noy. Ruídos de 2, 4, 10, ou 20 noys são 

considerados como tendo ruidosidade percebida de 2, 4, 10 ou 20 vezes 

maior do que 1 noy. Portanto, o noy expressa a sensação subjetiva de 

incômodo do ruído em uma escala linear (BISTAFA, op. cit.). 

Considera-se de maneira geral, que um ruído mais intenso (caracterizado por uma 

grande amplitude de emissão) é gerador de maior incômodo, do mesmo modo que um 

ruído agudo é mais incomodativo que um ruído grave. 

[...] Uma emissão sonora pode ser caracterizada pela sua amplitude, 

frequência e duração. No entanto, a incomodidade sentida por um 

determinado receptor não pode ser facilmente avaliada (CARVALHO e 

ROCHA, 2008). 

Enfim, de maneira ampla, pode-se dizer que o fato de se considerar o ruído como 

sinônimo de incômodo  é preciso ter cautela neste tipo de comparação. Se compararmos a 

incomodidade devida ao ruído aéreo com aquela ocasionada pelo ruído do tráfego urbano, 

pode-se constatar que a reação natural das pessoas ao ruído aeronáutico é muito mais 

contrária e acentuada do que o ruído do tráfego urbano com a mesma intensidade sonora e 

duração.  
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2.2 Instrumentos de Medição do Som e do Ruído 

A preocupação com o ruído é muito antiga, como já foi descrito anteriormente neste 

capítulo. A partir da idade média (1200-1350) ou próximo a este período, a preocupação 

passou de um nível de mera observação para um nível mais voltado às causas e efeitos 

desse fenômeno.  

A partir deste período começaram a surgir instrumentos sofisticados que produziam 

sons. A sofisticação encontrada neles, por arqueólogos, revelava um grau apurado de 

conhecimento em matemática, geometria, proporção e engenharia de som, embora essas 

ciências, evidentemente, não tivessem o grau refinado da tecnologia atual. 

Uma passagem bíblica menciona de modo figurado o uso do ruído extremo 

proveniente das trombetas (chifres de carneiros) aliadas a um grande clamor dos sacerdotes 

e do povo de Israel que juntos reverberaram para derrubar as Muralhas de Jericó; uma 

cidade situada cerca de 27 km de Jerusalém, ao lado ocidental do rio Jordão, próximo a 

uma região montanhosa que conduz à serra de Judá. 

O interesse do homem na Ciência do Som é provavelmente tão antigo quanto a 

História. Alguns sítios arqueológicos revelaram a existência de flautas rudimentares no 

período paleolítico. Embora o conhecimento científico fosse limitado no mundo antigo o 

homem já utilizava instrumentos musicais e sabia como transmitir sons em distâncias 

longas (MEDEIROS, 2011). 

[...] Durante o período de desenvolvimento da cultura helênica julgava-

se que as propriedades do som e a sensação de audição teriam origem na 

filosofia da proporção dos números e na harmonia dos tons.  

A arte da construção de teatros abertos tornou-se nesta época a mais 

importante manifestação da técnica da Acústica (MEDEIROS, 2011). 

Durante muitos séculos o conhecimento pouco progrediu, e somente ao final da 

Renascença (Movimento artístico e cientifico dos séculos XV e XVI, que pretendia ser um 

retorno a Antiguidade Clássica) apareceram novos fatos. Os primeiros trabalhos de cunho 

científico começaram a surgir somente durante o século XVII, com pensadores como Isaac 

Newton, Galileo Galilei entre outros. Neste período (1701) passou também a ser utilizada a 

palavra “acústica”, que se originou do grego “ακουω”, que significa ouvir. 
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2.2.1 Medidor de Nível de Pressão Sonora 

O NPS – Nível de Pressão Sonora é a unidade suscetível de medida acústica 

determinante da sensação subjetiva de intensidade dos sons. O componente básico de 

instrumentos para medidas acústicas é, portanto, um sensor de pressão sonora, que pode ser 

conhecido com nomenclaturas diferentes. 

Um tradutor eletroacústico, conhecido como microfone, transforma a pressão 

sonora em um sinal elétrico equivalente. O instrumento que realiza esta tarefa é o medidor 

de nível sonoro, também denominado Sonômetro, e popularmente conhecido como 

Decibelímetro (BISTAFA, 2012). 

Todo aparelho de medição de ruído e som consiste de um microfone. Dependendo 

do grau de sofisticação, podem apresentar componentes com tecnologia de leitura e 

processamento digital dos efeitos sonoros, e variando também com o grau de sensibilidade. 

A frequência, o nível de pressão sonora, a amplitude, enfim, todos dispõem desse conjunto 

de variáveis essenciais na leitura sonora feita pelo medidor. 

O nível sonoro indicado pelo medidor é sempre baseado no valor eficaz da forma 

de onda captada pelo microfone. No entanto, o medidor de nível sonoro pode vir equipado 

com circuito para detecção do valor de pico da forma de onda, e, neste caso, a variável do 

tempo de resposta do medidor poderá ser muito pequena. Nesse caso o modo de leitura é 

útil na detecção de impulsos sonoros de duração muito curta (BISTAFA, op. cit.). 

O ouvido humano é sensível à pressão sonora. A audição humana é limitada em sua 

capacidade de captar perturbações ou vibrações em um meio. Essas limitações, que 

decorrem, entre outros fatores, de sua constituição anatômica, acarretam em uma pequena 

faixa de percepção, tanto em termos de nível de pressão sonora quanto em frequência e 

outros fatores (ABDALA, 2005). 

O decibelímetro fornece a medida de um nível de ruído para vários tipos de 

ponderação. A parte mais importante de um sonômetro é o microfone, e microfones 

reagem, em geral, igualmente a todas as frequências que compõem um som, no entanto, 

nosso ouvido reage de maneira diferente para cada frequência, e também para cada tipo de 

indivíduo (HELENO, 2010). 
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Atualmente existe uma variedade de instrumentos para medição do som e do ruído. 

Evidentemente que para cada situação existe um tipo específico de instrumento, porque 

cada um deles opera com unidades de medidas diferenciadas, e foram projetados para 

mensurar grandezas diferentes, como intensidade, frequência, níveis, espectros, enfim, um 

conjunto de variáveis que podem influenciar nos resultados das medições. 

Um instrumento básico para a medição de ruído consiste de um microfone de alta 

qualidade para converter a grandeza física conhecida como pressão acústica em sinal 

elétrico; onde este sinal de pequena amplitude deve passar por pré-amplificadores lineares 

e Circuitos de Compensação (A, B, C ou D) e/ou filtros de Passa Banda, por exemplo, 1/1 

ou 1/3 de oitava (GERGES, op. cit., Desenho 24). 

[...] Depois que o sinal passa a uma outra amplificação variável e 

detector RMS com varias constantes de tempo de media. O sinal é 

indicado em dB, dB(A), dB pico ou dB impulso.  

Esse sinal instantâneo é disponível em saída analógica para gravação, 

monitoramento no osciloscópio, analise digital (FFT) ou analise 

analógica externa (GERGES, 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desenho 24: Sistema Básico para Medição de Ruído. 
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2.2.2 Filtro e Bandas de Frequências 

Na prática, para que um aparelho de medição de ruído se comporte como o ouvido 

é necessário adicionar-lhe um filtro. Existem vários tipos de filtros normalizados que 

correspondem de uma forma não linear, às diferentes frequências, sendo designados por 

filtros de ponderação: A, B, C, D. A resposta em frequência do ouvido é dada através de 

filtros de ponderação (FAHY & MWALKER, 1998, apud PINTO, 2010). 

Nos filtros de 1/n Oitava, a largura de cada banda é sempre uma porcentagem 

constante da frequência central. Por esse motivo, tais filtros são conhecidos como Filtros 

com Larguras de Bandas de Porcentagem Constante. De acordo com a última coluna da 

Tabela 6, a largura das bandas dos filtros de 1/1, 1/3, 1/6 e 1/10 oitava é, respectivamente, 

71%k, 23%, 12% e 7% da frequência central da banda (Tabela 11, BISTAFA, op. cit.). 

 

 

 

Tabela 11: Características dos Filtros de: 1/1, 1/3, 1/6 e 1/10 oitava para f=1.000 Hz. 

Os filtros não vêm incorporados aos medidores de nível sonoro mais simples, sendo 

que alguns medidores possibilitam a montagem de módulos de filtragem independentes, 

como é o caso do medidor ilustrado no Desenho 24 (página anterior), onde se percebe o 

módulo de filtragem acoplado na parte inferior do medidor. 

Filtros com larguras de bandas de porcentagem constante que são normalmente 

disponibilizados no mercado são os filtros de 1/1 oitava (n=1), denominados simplesmente 

filtros de oitava, e filtros de 1/3 oitava (n=3). Podem ser do tipo analógico ou digital, com 

estes últimos empregados nos medidores mais modernos. Normas e legislações relativas ao 

ruído, quando requerem a medição do espectro sonoro, normalmente recomendam a 

utilização de filtros de oitava. 

A Banda de Oitava mede a energia sonora contida na banda de passagem de um 

filtro passa-banda, cuja frequência de corte superior da banda é o dobro da frequência de 

corte inferior da banda, daí o nome Oitava.  
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As diversas bandas dos filtros de 1/n oitava são especificadas através de suas 

frequências centrais. Por exemplo, na faixa de áudio, as bandas preferenciais dos filtros de 

oitava são: 31, 5, 63, 125,250, 500, 1.000, 2.000, 4.000, 8.000, e 16.000 Hz. 

Como as larguras das bandas dos filtros de 1/n oitava são uma porcentagem 

constante da frequência central, elas crescem progressivamente com ela. No entanto, 

quando as funções de transferência dos filtros de 1/n oitava são traçadas em papel 

nonologarítmico, a largura das bandas se mostra constante, independente da frequência, 

para as bandas preferenciais dos filtros de oitava (Gráfico 8). 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8: Exemplo do Espectro de Potencia Sonora em  

Bandas de Oitava do Ruído de uma Turbina de Avião. 

Não é recomendável o uso do nome decibelímetro para o medidor de nível de 

pressão sonora (NPS) já que esse termo significa medir em escala dB (decibel). A principio 

qualquer grandeza física pode ser medida em dB. Medidores de NPS podem ser do tipo 

simples que fornece apenas o nível global em dB(A) ou medidores sofisticados com 

recurso capazes de fornecer dB (linear A, B, C ou D), dB impulso, dB pico, espectro e/ou 

outras escalas e ainda filtro analógico ou digital (GERGES, op. cit.). 

Modelos novos como foi o caso do equipamento utilizado nas medições em campo 

possuem um analisador de frequência embutido (analisador de tempo real ou analisador 

FFT) com memória para armazenagem de uma grande quantidade de dados de espectros 

em frequências de 1/1 ou 1/3 de oitava. Além do armazenamento dos resultados, os 

mesmos podem ser visualizados no computador e impressos para que fiquem registrados e 

sirvam de apoio para outras medições.  
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2.3 A Deficiência no Controle do Ruído nas Grandes Cidades 

Tem-se estudado muito sobre possíveis soluções para a atenuação da poluição 

sonora nos grandes centros e os meios para evitar a degradação do meio ambiente em que 

vivemos. São abordagens das mais diversas em contextos que vão do controle do ruído 

urbano ao controle do ruído proveniente das atividades aeroportuárias.  

Atualmente, a sociedade tem entendido a poluição sonora como um problema social 

que está diretamente ligado ao conforto e qualidade de vida para garantir bem estar social e 

da saúde, e que em alguns casos tem afetado de forma pontual setores da economia de 

alguns países, quanto à questão dos gastos com a saúde da população. 

A poluição sonora não tem uma origem específica. O mundo antigo poluiu de 

forma moderada, mas o mundo moderno infelizmente polui quase que descontroladamente. 

A poluição sonora atualmente compreende além do contexto urbano, os ambientes de 

trabalho da maioria das fábricas e oficinas, a vizinhança, como já foi visto neste capítulo, e 

talvez compreenda o maior colaborador que potencializa a poluição sonora; o ruído 

aeronáutico. 

O controle do ruído a fim de atenuar a poluição sonora e seu efeito nocivo sobre as 

pessoas não propõe a eliminação da fonte causadora do ruído, mas sim uma manipulação e 

atenuação desse efeito. Embora não se tenha conhecimento da certeza da ação exata do 

contexto, o fato é que a necessidade existe sobre este controle (SAPATA, 2010). 

[...] Todo controle de ruído envolve uma fonte sonora, a trajetória de 

transmissão e o receptor, permitindo formas de controle do ruído na 

fonte, no meio de propagação e no receptor. 

Para que a análise e atenuação do ruído sejam eficazes, RAMIS, (2003) 

sugere que durante o desenvolvimento da pesquisa é importante 

diferenciar e separar pontualmente o ruído de tráfego do ruído gerado 

pelas atividades urbanas (SAPATA, 2010). 

Em uma pesquisa recente JUNIOR e GARAVELLI (2011) descrevem os resultados 

da avaliação do incômodo causado pelo ruído aeronáutico em moradores de três zonas 

residenciais circunvizinhas ao Aeroporto Internacional de Brasília.  
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Para tanto, aplicou-se um questionário, adaptado do projeto Eurocontrol (European 

Organization for the Safety of Air Navigation), a um total de 105 entrevistados. Dos 

resultados, destaca-se que quanto mais intenso o ruído do tráfego aeroviário, maior o 

desconforto dos pesquisados. 

A pesquisa relacionou o impacto causado pelo ruído rodoviário e aeronáutico em 

hábitos cotidianos. O Gráfico 9 exibe as porcentagens de respondentes para cada atividade 

pesquisada e, claramente, aponta o barulho dos aviões como sendo mais percebido em 

atividades diárias, quando comparado com o ruído rodoviário. 

 

 

 

 

 

Gráfico 9: Impacto Causado pelo Ruído Rodoviário e Aeronáutico 

 nas Atividades Cotidianas. 

Percebe-se, na tabela acima, uma significativa diferença entre  o impacto causado 

pelo barulho dos aviões e os motivados pelo tráfego veicular. Isso talvez ocorra devido à 

natureza do ruído emitido por essas fontes. Um tráfego rodoviário fluido é considerado 

como ruído contínuo. 

 Já o tráfego aéreo produz ruído intermitente, ou seja, o nível do ruído cresce e 

decresce rapidamente. Em relação à variação do ruído com o passar do tempo, geralmente 

um ruído intermitente perturba mais do que um som contínuo (MAEKAWA & LORD, 

1994 apud JUNIOR e GARAVELLI, 2011). 

No cenário urbano NUNES e RIBEIRO (2008) comentam que devido ao 

crescimento da frota de veículos nas cidades e a falta de planejamento territorial para 

qualidade de vida nos centros urbanos, o ruído de tráfego é considerado como uma das 

maiores fontes de poluição sonora urbana, intensificando os efeitos negativos da exposição 

a altos níveis de pressão sonora da população. 
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O ruído gerado pelo tráfego urbano é considerado um som desagradável por não 

transmitir mensagens aos ouvintes, desprovido de harmonia e que na maioria das vezes 

está acima dos limites de ruídos permitidos pela legislação.  

Este ruído é produzido por vários veículos em diferentes posições, velocidades e 

acelerações, onde o ruído provocado pelo veículo quando está em circulação é o resultado 

da sobreposição de vários ruídos proveniente de diferentes partes do veículo. 

De acordo com NIEMEYER e SLAMA (1998), aproximadamente 80% da energia 

acústica urbana é proveniente da circulação de veículos automotores, sendo que os 

automóveis quando estão em conjunto, são mais ruidosos do que os veículos pesados. A 

motocicleta, seguida dos veículos pesados, é a mais ruidosa (apud SAPATA, 2010). 

O controle do ruído de tráfego (rodoviário, ferroviário e aéreo) tem função 

importante no planejamento de novas vias, rodovias ou ampliações, sendo parte do 

relatório ambiental e estimativas do ruído para avaliação do impacto sonoro. O autor 

afirma ainda que essa estimativa envolve um processo complexo que necessita de 

programas computacionais específicos para uma modelagem detalhada do ruído 

(BISTAFA, op. cit.). 

[...] Alternativas para tentar solucionar o problema do ruído urbano são 

citadas por SILVA, (1971), como: sistematização da rede viária através 

da distribuição e traçado das vias considerando os níveis de ruído; 

regulamentação do tráfego através da regularização da distribuição do 

fluxo de veículos buscando descongestionar as vias que apresentam fluxo 

intenso; e, utilização de silenciadores nos veículos para diminuir o ruído 

(apud SAPATA, op. cit.). 

No mundo moderno o controle do ruído passou a ser prioridade para muitos 

governos em função da relevância e abrangência que o tema representa. Varias ações de 

caráter científico e tecnológico convergem para essa questão.  

Enfim, o controle do ruído urbano parece estar compreendido em um contexto 

multidisciplinar que precisa ter como objetivo sua atenuação através de legislação rígida e 

presente, investimentos no aspecto tecnológico, assim como, mudanças comportamentais 

entre outras ações. 
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2.3.1 O Controle do Ruído Aeronáutico no Brasil 

A evolução do transporte aéreo tem seguido uma tendência crescente há várias 

décadas e, segundo as projeções do IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

(2011) indicam que o transporte de passageiros, no mercado aéreo nacional, deverá 

triplicar nos próximos 20 anos (ALVARES e NETO, 2011, apud JUNIOR, 2013).  

Segundo essas projeções, é muito provável que o país tenha nas próximas duas 

décadas uma das maiores expansões do tráfego aéreo e de rentabilidade das empresas do 

setor no mundo. Evidente que diante desse crescimento torna-se necessária a ampliação 

das infraestruturas aeroportuárias presentes no país (JUNIOR, 2013). 

A inconsistência maior que persiste nessas projeções que envolvem tanto o 

crescimento acelerado do transporte aéreo no país, como os problemas que acompanham 

este processo é o fato de não haver uma conscientização de ações e políticas direcionadas 

para essas projeções, pelas autoridades aeroportuárias e aquelas de níveis governamentais.   

[...] Cabe a ANAC adotar, no seu âmbito de atuação, medidas para 

mitigar o impacto do ruído aeronáutico no entorno de um aeroporto. A 

mais recente é o RBAC – Regulamento Brasileiro da Aviação Civil, 

número 161 de setembro de 2011.  

Esse documento estabelece, para os operadores de aeródromos, os 

requisitos para a elaboração e aplicação dos PZR – Planos de 

Zoneamento de Ruído que deve conter informações suficientes para 

subsidiar ações que minimizem o impacto em populações expostas ao 

ruído aeronáutico (JUNIOR, 2013). 

A melhoria da infraestrutura aeroportuária não exige necessariamente o esforço 

unilateral direcionado apenas para o Governo e autoridades aeroportuárias. Deveria ser 

uma reação coletiva com a participação de todos envolvidos; Estados, Municípios, Cias 

Aéreas, e a população. A estabilidade econômica estabelecida no país, neste caso, beneficia 

esse cenário favorável.  

O controle do ruído é uma forma de assegurar a qualidade ambiental, pois, a 

quantidade de fontes geradoras de ruído está aumentando cada vez mais, especialmente no 

meio urbano devido ao ruído intenso produzido pelo tráfego de veículos e dos aeroportos 

(SOUZA, ALMEIDA e BRAGANÇA, 2006).  
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Todo problema de controle de ruído envolve uma fonte sonora, a trajetória de 

transmissão e o receptor, sendo que a atenuação pode ser feita em um desses três 

elementos. Quando o controle do ruído acontece na fonte, é necessário conhecer como o 

som é produzido, pois esse mecanismo de atenuação altera o processo de geração do som 

(SAPATA, op. cit.). 

Considerada como a segunda forma de controle do ruído, a atenuação sonora 

realizada na trajetória de transmissão (no caso dos ambientes amplos, como regiões 

urbanas) acontece especialmente quando os problemas acústicos não são analisados e 

resolvidos durante a fase de projeto. Normalmente nesta situação passa-se para a terceira 

fase do problema que é o receptor. O mais significativo e urgente, porque envolve a saúde 

do ser humano. 

Das principais medidas adotadas atualmente para prevenir os efeitos da poluição 

sonora podem-se enumerar a eliminação de fontes de ruído, o controle do ruído nas fontes 

emissoras, a redução do período de exposição quando não é possível a neutralização do 

risco pelo uso de proteção adequada, e o uso de proteção individual adequada ao risco 

auditivo (com base na Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho, apud 

PINTO, 2010). 

No caso dos aeroportos de maneira geral e com o objetivo de garantir a segurança à 

exposição em níveis elevados de ruído no pátio, todos os colaboradores que atuam na área 

externa dos terminais possuem e usam obrigatoriamente a proteção individual, que podem 

ser de três modelos e funções: um tampão auricular reutilizável (Foto 9), protetor auricular 

côncavo (Foto 10) e protetores auriculares com intercomunicadores (Foto 11). 

 

 

 

 

Foto 9: Tampão Auricular.            Foto 10: Protetor Côncavo. 

Foto 11: Protetor Auricular com Intercomunicador. 



139 
 

O protetor auricular com intercomunicador é um protetor individual muito utilizado 

pela equipe de operações no pátio, principalmente aquele colaborador que faz a checagem 

da desconexão entre a aeronave e o reboque (pushback) no momento da comunicação com 

o piloto para a liberação da aeronave para decolagem. 

O protetor côncavo também é muito utilizado pela maior parte dos colaboradores 

que exercem qualquer tipo de função na área externa dos terminais. São aqueles da equipe 

responsável pelo abastecimento de combustível da aeronave, sinalização, transporte de 

malas, enfim, todo aquele colaborador que fica exposto aos ruídos de sobrevoo, partida, 

chegada e aproximação de qualquer aeronave ao aeroporto. 

Como medida para avaliar o ruído nestas condições foi estabelecido o nível efetivo 

do ruído percebido, expresso em EPN(dB). O EPN(dB) sendo uma unidade indicadora dos 

efeitos subjetivos do ruído das aeronaves no seres humanos, tendo em conta o nível e 

duração do ruído percebido (BASTOS, BAUM e DIAS, 2007).  

Para os testes de homologação, continuam estes autores, foram pré-determinados 

pontos de medição do ruído, em níveis máximos de ruído, em pontos de medição de ruído 

lateral, de aproximação, de sobrevoo. O certificado de homologação acústica, estabelecido 

pela ICAO, concede ao Estado de matricula da aeronave, sempre que demonstrado com 

êxito, que esta satisfaz os requisitos, pelo menos equivalentes, às normas aplicáveis do 

Anexo. 

Na prática todas as áreas do aeroporto sofrem com o problema gerado pelo ruído 

tanto da movimentação interna como das aeronaves, e alguns setores acabam sendo mais 

afetados que outros. Todavia, a autoridade aeroportuária que realiza o monitoramento dos 

operadores de aeronaves tem grandes ganhos (no sentido de dinamizar as operações) com o 

controle dessas áreas.  

Em Portugal, através da gestão de ruídos nos aeroportos foram desenvolvidos 

Planos de Monitoramento e Redução de Ruído, devidamente submetidos à apreciação 

prévia do Instituto do Ambiente. No sentido de permitir uma avaliação do real impacto do 

ruído associado à atividade aeroportuária na comunidade envolvente, foram instalados 

Sistemas de Monitoramento de Ruído (ANA – Agencia Nacional de Aviação, 2005, 

BASTOS, BAUM e DIAS, 2007). 
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O sistema de monitoramento coleta e processa os dados de ruído (valores de ruídos 

e respectivas condições meteorológicas) e a informação referente aos voos, cujos dados são 

remetidos pelo Sistema Automático de Controle de Tráfego Aéreo, possibilitando, por 

exemplo, a realização de relatórios, gráficos e simulações de curvas de ruído na área de 

influência dos aeroportos. É o tipo de ação inteligente que vai além do seu objetivo 

principal promovendo outras ações complementares. 

Outra iniciativa que teve sucesso foi a cobrança de tarifas aeroportuárias em função 

do ruído, que já é adotada há alguns anos por países europeus, entre outros no mundo. Os 

operadores devem pagar, além da tarifa normal de pouso, uma sobretaxa em função do tipo 

da aeronave. Este valor aumenta de acordo com a ruidosidade do equipamento, variando 

em função do horário de operação. Naturalmente sendo majorado no período noturno 

(IAC, 2000). 

Já no Aeroporto de Manchester as tarifas de aterrissagem têm um incentivo com um 

abatimento de 10% para aeronaves que não excedem o nível de ruído permitido nos pontos 

de observação.  

No Aeroporto Internacional de Los Angeles, tem um sistema que identifica as 

aeronaves infratoras quanto ao ruído, deixando gravado nos displays da administração 

aeroportuária para acesso ao público. Esta é uma forma pública que mostra aos viajantes e 

à sociedade as ações para diminuir os ruídos. 

Cada país tem determinado seus procedimentos específicos para administrar este 

tema, que tem um universo misto de variáveis com aspectos sociais, econômicos, políticos 

e geografia local, tornando uma tentativa de padronização uma ação impossível.  

Por exemplo, o Aeroporto Internacional de Kansai, entre outros aeroportos no 

Japão, citado no Capítulo 1 foi construído sobre uma ilha artificial, impedindo problemas 

relacionados às áreas que estão continuamente muito habitadas nas proximidades de seus 

aeroportos. 

As áreas residenciais são totalmente sensíveis e suscetíveis aos incômodos sonoros 

e devem ser evitadas nas vizinhanças do aeroporto. Áreas comerciais são menos sensíveis, 

devendo ser usados atenuadores em suas construções (BASTOS, BAUM e DIAS, op. cit.). 
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2.3.1.1 O Controle de Ruído Aeronáutico nos Aeroportos Brasileiros 

No Brasil, atualmente, adota-se de forma genérica, duas formas de proteção contra 

o ruído aeronáutico no entorno de alguns aeroportos, sendo; a redução do ruído na fonte, 

impulsionada pela renovação gradual da frota da companhias aéreas, e a avaliação da 

redução do ruído na transmissão. 

A redução do ruído na fonte parte da classificação do ICAO, que divide as 

aeronaves nas três categorias básicas: NNC, CAP.2 e CAP.3 (ver mais adiante na pg. 142 o 

que são essas categorias). As Portarias 13/GMS (BRASIL, 1994) e 717/GC-5 (BRASIL, 

1999) determinam datas limite para a operação das aeronaves consideradas ruidosas, 

havendo uma tendência de renovação da frota e consequente diminuição de emissão de 

ruído (NUNES, 2013). 

A Tabela 12 exibe um resumo das restrições impostas pelas referidas Portarias, 

seguindo a classificação da ICAO. As aeronaves (NNC) Não Certificadas foram proibidas 

de operarem nos aeroportos brasileiros, no ano 2000, enquanto que as do CAP.2, Boeing 

737-200 e Boeing 747-100, por exemplo, deixaram de operar no final de 2010 (NUNES, 

op. cit.). 

 

 

 

 

 

Tabela 12: Restrições Impostas pelas Portarias 13/GM5 e 717/GC-5. 

A avaliação da redução do ruído na transmissão leva em conta a distância entre a 

fonte e o receptor. A escolha do local de implantação de um aeroporto é determinante do 

grau de exposição de comunidades ao ruído aeronáutico, podendo-se evitar ou agravar o 

problema, com a definição da distância entre a fonte e o receptor (NUNES, op. cit.). 
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Do ponto de vista da atenuação do ruído, o mais adequado é manter a maior 

distância possível das áreas povoadas. Contudo, o afastamento exagerado pode dificultar o 

uso do aeroporto, situação que ocorre atualmente no Aeroporto Internacional Tancredo 

Neves, em Minas Gerais. Por outro lado, a implantação muito próxima às áreas 

densamente povoadas pode gerar situações complexas, envolvendo restrições operacionais, 

como o que ocorre em Congonhas (PEREIRA, 1998, apud NUNES, 2013). 

[...] Os procedimentos operacionais alternativos também são utilizados 

no Brasil, como forma de atenuar a exposição ao ruído de comunidades 

vizinhas aos aeroportos. Esses procedimentos incluem alterações nos 

momentos de decolagem e pouso, conforme pode ser mostrado no 

Gráfico 10, além de suspensão de operação em horário noturno 

(NUNES, 2013). 

 

 

 

 

 

Gráfico 10: Restrições Impostas pelas Portarias 13/GM5 e 717/GC-5. 

O procedimento operacional mais utilizado no Brasil, segundo PEREIRA (1998), é 

denominado Trajetórias com Subidas Flexíveis, que consiste em desviar a aeronave, 

realizando o sobrevoo nas áreas com menor densidade demográfica (apud NUNES, 2013). 

O Aeroporto de Congonhas em São Paulo na década passada precisou se adaptar a 

sua nova condição de operação, que passou de aeroporto internacional e cargas, para 

aeroporto doméstico, devido ao crescente movimento que ele vinha apresentando.  

Em função do ruído excessivo sobre as comunidades vizinhas, o Aeroporto de 

Congonhas funciona sob uma restrição de horário, que impede as operações entre 

23h:00min e 06h:00min, e, entre 22h:00min e 23h:00min e 06h:00min e 07h:00min, só 

podem operar aeronaves do CAP.3. 
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2.3.1.2 O Ruído Aeronáutico no Aeroporto de Guarulhos (GRUAirport) 

Inaugurado na década de 80, o Aeroporto Internacional de São Paulo recentemente 

passou a operar com a marca administrativa denominada GRUAirport (primeiro aeroporto 

certificado do país a partir de 2013), em função da assinatura do contrato de concessão, por 

um período de 20 anos, com um grupo privado internacional e sua antiga proprietária, a 

INFRAERO. 

Essa ação, segundo seus novos proprietários teve como um de seus objetivos tornar 

este complexo aeroportuário mais competitivo consolidando-o como referência na América 

Latina, e com ambição de ser um dos principais aeroportos do mundo. A partir de 2013 

recebeu autorização para operar com aeronaves de passageiros com maior capacidade. 

A autorização para operar grandes aeronaves de passageiros, como o BOEING 747-

8I faz parte da estratégia da GRUAirport para receber aeronaves Código F, com 

envergadura entre 65 e 80 metros, além do modelo A350 XWB da francesa AIRBUS com 

capacidade de voo de longo alcance, previsto para operar a partir de 2015. As aeronaves 

citadas estão em fase final de testes para a sua certificação. 

Em função deste cenário promissor, estudos foram realizados para a ampliação da 

capacidade deste aeroporto, incluindo a construção de uma terceira pista, onde foi preciso 

realizar um RIA – Relatório de Impacto Ambiental que constatou um diagnóstico 

ambiental que definiu as áreas de influência do aeroporto, caracterizadas como de 

influência indireta, direta e diretamente afetada. 

O Relatório de Impacto Ambiental deste aeroporto aponta para a necessidade de 

monitoramento contínuo de ruído nas áreas vizinhas ao aeroporto. Estudos realizados pela 

COPPE em 2005, já admitiam uma diminuição das áreas suscetíveis ao incômodo relativo 

ao ruído aeronáutico. Este fato foi considerado em função da evolução tecnológica prevista 

para a década em que foi realizado o estudo (NUNES, 2013). 

      

6. COPPE: Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-graduação e Pesquisa de Engenharia, considerado 

um importante Centro de Ensino e Pesquisa em Engenharia do país em parceria com a Universidade 

Federal do Rio de Janeiro. 
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Os limites da AID – Área de Influência Direta foram fornecidos pelas projeções das 

curvas de ruído que definem a Zona II, das duas pistas existentes da situação atual, e da 

curva levando-se em consideração as três pistas para a delimitação espacial. O estudo foi 

realizado pelo COPPE [6], da UFRJ antes de 2014, considerando a capacidade máxima do 

aeroporto, e com a previsão de operação com aeronaves menos ruidosas para subsidiar a 

avaliação de impactos ambientais futuros (Desenho 25). 

Dentro da AID foram feitas medições dos níveis de ruído, em Leq, no período 

diurno, em 11 pontos estratégicos, sendo nove deles em escolas, um em praça pública e um 

em hospital. Os níveis medidos apresentaram valores entre 57 e 72 dB(A), acima dos 50 

dB(A) estipulados pela NBR 10151. 

Ao fazer uma simulação do ambiente sonoro, excluindo o ruído das aeronaves, os 

níveis permaneceram altos, devido ao ruído do tráfego de veículos. Por outro lado, os 

níveis máximos originados do sobrevoo das aeronaves, na maioria dos pontos avaliados, 

foi considerado com potencial de causar incômodos à população, particularmente no 

período noturno (apud NUNES, 2013). 

 

 

 

 

 

 

Desenho 25: Curvas de Ruído II e os Bairros do Município de Guarulhos, que Integram a AID 

Afetados pelo Ruído do Tráfego das Aeronaves. 

As ações adequadas de controle de ruído das atividades aeroportuárias, na ampla 

maioria dos aeroportos brasileiros, que efetivamente poderiam minimizar o impacto no seu 

entorno ficam resumidas ou restritas no contexto normativo, com uma perspectiva que as 

normas e decretos possam ter por si só êxitos a partir de seus textos unilateralmente.     
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2.3.1.3 O Ruído Aeronáutico no Aeroporto Internacional Salgado Filho 

No Estado do Rio Grande do Sul, a proteção de áreas próximas aos aeroportos está 

prevista e regulamentada pela Constituição do Estado, no Capítulo IV, art. 176, remetendo 

aos municípios a responsabilidade de preservação das zonas de proteção dos aeródromos 

(RIO GRANDE DO SUL, 1989, apud NABINGER, 2005).  

O Rio Grande do Sul é o único estado da federação que possui esse dispositivo 

previsto na constitucional estadual, remetendo ao PZPAB – Plano de Zona de Proteção dos 

Aeródromos Básico todas as prerrogativas previstas e relacionadas ao gerenciamento de 

uso e ocupação do solo. Em Porto Alegre, o órgão responsável pelas ações de controle e 

prevenção da poluição sonora é a Secretaria Municipal do Meio Ambiente (NABINGER, 

op. cit.). 

Assim como Congonhas, o Aeroporto Salgado Filho compreende uma parcela do 

seu entorno com ocupações irregulares, que potencializa a questão da exposição ao ruído e 

também à segurança das operações com as aeronaves, remetendo à questão levantada no 

Capítulo 1 sobre a conscientização da população e a conivência do Estado diante destas 

situações (Foto 12). 

  

 

 

 

 

  Foto 12: Foto do Sítio Aeroportuário do Salgado Filho. 

O aeroporto possui um PEZR aprovado pela portaria 629/GM5, que estabelece os 

Planos Específicos de Zoneamento de outros 89 aeroportos brasileiros. O Anexo LXXIV, 

da referida Portaria, apresenta o Plano por meio de um desenho, onde se pode ter como 

base para localização a pista do aeroporto. As curvas de nível de ruído foram projetadas 

sobre o mapa aerofotogramétrico da área de estudo (NABINGER, 2005). 
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O Desenho 26 mostra o PEZR do Aeroporto Salgado Filho e, no Desenho 27, 

encontra-se a definição das curvas de nível compreendendo os estabelecimentos de ensino 

dos bairros. 

 

 

 

Desenho 26: PEZR do Aeroporto Salgado Filho com as Curvas de Nível. 

 

 

 

 

Desenho 27: PEZR com a Localização dos Estabelecimentos de Ensino dos Bairros. 

A Tabela 13 mostra alguns dados que caracterizam o impacto acústico de algumas 

aeronaves comerciais. Segundo os dados apresentados por POWELL (2003), as maiores 

taxas de by-pass, que caracterizam baixa emissão de ruído, são encontradas nas aeronaves 

BOEING 777/200, 777/300, 737/300, 737/800 e AIRBUS 320 e 330, enquanto que as 

menores taxas são encontrada na aeronave Boeing 737/200, sendo a única do CAP.2 a 

operar, ainda, no Aeroporto Salgado Filho (apud NABINGER, 2005). 

 

 

 

 

 

 

Tabela 13: Áreas com Níveis de Ruído LEPN e SEL para Operações de Decolagem. 
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2.3.1.4 Cânion Urbano: A Legislação Favorecendo o Ruído Urbano 

A poluição sonora não se configura exclusivamente pelo fenômeno já conhecido do 

ruído. Como já foi mencionada anteriormente é composta por um conjunto de variáveis 

que propicia a formação de um espectro sinistro e totalmente prejudicial à saúde humana e 

de animais. Mas infelizmente esse fenômeno tem o apoio da própria legislação de uso e 

ocupação do solo de algumas cidades. 

Mas ocorre um fenômeno, talvez pouco conhecido quando se trata do assunto, que 

é o resultado da formação de um assombramento originado do desequilíbrio geométrico da 

malha urbana imposta pela legislação que sugere, de forma errônea, uma implantação 

urbana unidirecional e desatenta com os detalhes imprescindíveis da orientação solar e 

climática. Alguns autores denominam de cânion a esta formação equivocada e absurda que 

ao invés de promover o equilíbrio dos espaços favorece o caos. 

Esse fenômeno presente no meio urbano se tornou comum devido ao aumento 

excessivo das alturas, e na maioria das vezes desnecessária das construções nas cidades, 

onde fica claro que os gabaritos muito altos sugeridos pela legislação estão mais 

preocupados com a arrecadação dos impostos do uso do solo, e muito menos com a 

ambientação da cidade, e os efeitos climáticos desfavoráveis que a legislação assume de 

forma conivente no contexto das cidades mal planejadas. 

Áreas bem planejadas atraem maior número de pessoas, turismo, comércio, 

trabalhadores e residentes, tornando a área atrativa economicamente, além de melhorar o 

clima local, a imagem da cidade e encorajar o planejamento de outras áreas. Desta forma, 

as condições microclimáticas têm sido consideradas essenciais para a atratividade do 

espaço aberto e, indiretamente, para o seu uso (ROSSI, KRÜGER, NIKOLOPOULOU, 

2011). 

HUANG (2009) comenta que existem determinados espaços que podem concentrar 

e acentuar problemas como ruídos de tráfego, problemas climáticos, desenvolver 

microclimas e também configurar túneis de vento. Essas áreas são chamadas de cânions 

urbanos e são caracterizadas como corredores formados por edificações em ambos os 

lados, cuja geometria do cânion está relacionada à altura e largura dos prédios (apud 

SAPATA, 2010). 
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De acordo com ARNFIELD e GRIMMOND (1998), os cânions urbanos podem ser 

caracterizados por intervalos ou espaços entre duas construções contíguas em um meio 

urbano, onde KARAM e FILHO (2006) complementam a definição dizendo que os 

cânions urbanos estabelecem um espaço aéreo aberto entre as paredes verticais e as ruas da 

cidade com a abóbada celeste (apud SAPATA, 2010). 

NIEMEUER e SLAMA (1998) comentam que a forma urbana influencia 

diretamente na propagação sonora, especialmente no ruído gerado pelos veículos. 

Determinada pela legislação e pela evolução dos materiais e técnicas construtivas, a malha 

urbana é composta pela altura das edificações, densidade, volumetria e distribuição 

espacial dos edifícios (ROSSI, KRÜGER, NIKOLOPOULOU, 2011). 

Segundo SHASHUA-BAR e HOFFMAN (2003), os efeitos desses “corredores” 

envolvem vários aspectos do conforto ambiental como fluxo de ar, sombreamento, 

aquecimento e resfriamento. HUANG (2009) mostrou que os cânions urbanos também 

ocasionam alterações na dispersão de poluentes gerados pelos veículos, problemas de 

radiação ao solo e concentração de ruídos, especialmente o ruído de tráfego (apud 

SAPATA, 2010). 

[...] Vários estudos de redução de ruído para cânions urbanos foram 

avaliados por HORNIKX e FORSSÉN (2009). As áreas selecionadas 

para estudo foram modeladas juntamente com as fontes de ruído de 

tráfego. Os resultados da pesquisa mostraram que a absorção nas 

fachadas é mais eficaz na parte superior do cânion, sendo que a 

atenuação do ruído na fonte é mais eficaz que a atenuação nas fachadas. 

Os efeitos da redução de ruído foram analisados dependendo da 

frequência, da posição do observador e da relação entre a altura e 

largura (geometria) do cânion (SAPATA, op. cit.). 

NICOL e WILSON (2004) analisaram o efeito de dimensões da rua e de densidade 

de tráfego no nível de ruído e da ventilação natural nos cânions urbanos. Os resultados 

foram: os altos níveis de ruído mostram uma predominância no final do cânion e 

apresentam baixa frequência do espectro do ruído, apesar de uma proporção elevada de 

motocicletas no tráfego; o nível de ruído do cânion aumenta com a densidade de tráfego e 

diminui nas alturas maiores do cânion; o modelo utilizado apresenta uma componente 

direta e uma componente sonora (apud SAPATA, 2010). 
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PICAUT (2005) realizou um estudo experimental da propagação do som em uma 

rua considerada como cânion urbano. Foram medidas as respostas de impulso em vários 

locais ao longo da rua em diversas posições da fonte sonora. Os dados forneceram valores 

exatos de tempo de reverberação e níveis de pressão sonora do estado estacionário, 

incluindo a atenuação atmosférica (ROSSI, KRÜGER, NIKOLOPOULOU, 2011). 

HOROSHENKOV (1999) utilizou uma modelagem acústica para avaliar a 

propagação do som em cânion urbano. O desempenho acústico e redução de ruído foram 

analisados para diversas alturas do receptor, sendo o ruído produzido pelas diferentes 

categorias de veículos. O objetivo principal do estudo foi analisar o efeito no cânion 

urbano quando a fonte de ruído é o tráfego de veículos (apud SAPATA, 2010). 

SOUZA, TENTE, GIUNTA, NAKATA, (2005) em um situação semelhante 

estudaram a influência da geometria urbana em um contexto do ambiente térmico do 

pedestre para um bairro residencial na cidade de Bauru-SP, demonstrando algumas 

diferenças encontradas entre a literatura e o trabalho de campo (apud SAPATA, 2010). 

Para o desenvolvimento da pesquisa foi levado em consideração o potencial 

oferecido pela geometria e desenho urbano, com a necessidade de serem disponibilizadas 

ferramentas para o planejamento urbano e a aplicabilidade do FVC – Fator de Visão do 

Céu [7] com a máxima intensidade da ilha de calor. 

Enfim, pode-se concluir que os cânions favorecem a propagação e a intensificação 

dos efeitos e incômodos provocados pelo excesso de ruído em uma cidade mal planejada. 

Nestes casos, a legislação não só colabora, como também intensifica potencialmente 

diversos problemas relacionados ao desgaste do meio ambiente colocando a população em 

situação de ameaça eminente de várias ordens, onde a poluição sonora e ambiental são as 

mais preocupantes sob o aspecto da saúde. 

      

7. FVC – Fator de Visão do Céu; é uma estimativa da área visível do céu a partir de um ponto de 

observação na malha urbana e está relacionado com diversos processos ambientais urbanos. É 

também chamado de fator de forma ou de configuração. É uma medida mais apropriada para a 

geometria de radiação de determinado local, pois representa a fração de céu disponível para a troca 

de calor. É, portanto, um parâmetro adimensional que indica a quantidade do céu visível em um 

ponto (SOUZA, TENTE, GIUNTA, NAKATA, apud SAPATA, op. cit.). 



150 
 

2.3.1.5 Mapas de Ruído 

Como já visto anteriormente, o som pode ser conceituado como uma variação de 

pressão atmosférica dentro da banda de frequência audível ao ouvido humano. Esses sons 

fazem parte do cotidiano das pessoas. Já o ruído é uma qualidade do som entendido como 

som desagradável e inconveniente que depende das suas características como amplitude, 

frequência e duração. Portanto, tanto o som como o ruído faz parte do nosso cotidiano. 

Os dilemas que compreendem a questão do som e do ruído excessivos são o tempo 

de exposição e a intensidade com que eles se manifestam. Lembrando que a subjetividade 

do ser humano a estes fenômenos é um fator relevante, e que em algumas literaturas essa 

questão é ponto de divergências principalmente no contexto normativo. Mas um consenso 

geral predominou e definiu algumas regras.  

A instância maior nesta questão, a OMS (2014) preconiza que o nível médio sonoro 

a que as pessoas podem ser expostas sem prejudicar a qualidade de vida e a saúde é de 

55dB(A), sendo que durante o sono, o nível deve diminuir para 45dB(A). Níveis de 

pressão sonora acima de 65dB(A) podem gerar efeitos negativos como interferência na 

compreensão da fala, dificuldades para dormir ou descansar, incômodo, queda na 

qualidade de realização de atividades de trabalho e lazer. 

Diante dos contextos apresentados surgiu a necessidade de mensurar o ruído urbano 

das grandes cidades, em virtude da discrepância com os índices apresentados pela OMS, 

mas principalmente aquelas que além da poluição sonora típica convivem com o ruído 

proveniente das operações aeroportuárias. Este processo de medição do ruído, realizado em 

uma escala macrorregional passou a integrar o planejamento urbano das cidades. 

Com a denominação de Mapa de Ruído é composto por curvas de ruído e é uma 

representação geográfica do ruído ambiente exterior, onde se visualizam as áreas às quais 

correspondem determinadas classes de valores expressos em decibel (dB), reportando-se a 

uma situação existente ou prevista.  

O mapa de ruído constitui-se, essencialmente, em uma ferramenta estratégica e de 

apoio às decisões complementares ao planejamento e ordenamento territorial, permitindo 

entre outras ações, a visualização de condicionantes relacionados à qualidade do ambiente 

acústico no contexto urbano. 
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As medições ocorrem em regiões da cidade com níveis considerados críticos de 

ruído, em períodos predefinidos (manhã, tarde e/ou noite), e a quantidade de pontos de 

medição dependem do nível de detalhamento do estudo que se pretende fazer. Quanto 

maior for a quantidade de pontos de medição, mais preciso são os resultados. 

O mapa de ruído pode compreender contextos específicos como o tráfego urbano 

em uma determinada região da cidade, o tráfego rodoviário em vias expressas, por 

exemplo, o ruído aeronáutico nas regiões próximas ao aeroporto, enfim, a ferramenta esta 

disponível pode ser utilizada para o cenário que houver necessidade de estudo. 

[...] O mapa de ruído é capaz de representar a distribuição geográfica 

dos níveis de ruído permitindo a compreensão da propagação do ruído 

no espaço e a indicação dos pontos sensíveis.  

É uma ferramenta útil que auxilia no planejamento e ordenamento da 

cidade, contribuindo para a definição de centros urbanos, de forma a 

assegurar o correto uso e ocupação do solo, evitando problemas de 

poluição sonora (SAPATA, 2010). 

Também são utilizados para preservar zonas com níveis sonoros regulamentados 

pela legislação; corrigir zonas com níveis sonoros não regulamentares; e, avaliar o 

desenvolvimento das fontes sonoras de infraestruturas de transporte existente, 

identificando a necessidade de medidas de redução de ruído (apud SAPATA, 2010). 

SOUZA, ALMEIDA e BRAGANÇA (2006) afirmam que a análise e controle do 

ruído de tráfego rodoviário devem considerar o tipo de rodovia; as condições de 

manutenção das vias; a velocidade dos veículos, pois, quanto maior a velocidade, mais 

intenso será o ruído; o tipo de veículo (leve, médio ou pesado), veículos mais pesados 

geram ruídos mais intensos; e, a hora do dia, pois, por exemplo, na madrugada, onde é 

mais frequente a ausência de sons mascarantes, pode ocorrer o aumento da percepção do 

ruído (ROSSI, KRÜGER, NIKOLOPOULOU, 2011). 

ALMEIDA, BRAGANÇA e NOGUEIRA (2004) lembram que, para a elaboração 

dos mapas de ruído é importante analisar alguns parâmetros como a variação da 

intensidade de tráfego; a variação da velocidade de circulação; o modo de deslocamento 

dos veículos; o tipo de pavimento; a percentagem de veículos pesados em circulação; 

variação da malha de cálculo; a variação da largura das ruas; e a variação da altura dos 

edifícios (ROSSI, KRÜGER, NIKOLOPOULOU, 2011). 
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CALIXTO, DINIZ e ZANNIN (2001) afirmam que a escolha das medições para 

estudo do mapa de ruído pode ser feita de duas maneiras: medição por grade de pontos 

equidistantes, ou, por classificação prévia do ruído urbano de acordo com a utilização da 

área, densidade demográfica ou importância das vias urbanas (apud SAPATA, 2010). 

Em seus trabalhos os autores utilizam o segundo método, onde as medições foram 

realizadas com o mesmo tempo de duração para amostra, com contagem simultânea da 

quantidade de veículos e níveis equivalentes e estatísticos do ruído. 

BRANDILLA (2007) comenta que a Diretiva Europeia de Ruído Ambiental 

2002/49/EC regulamenta que os valores dos parâmetros acústicos Lden (níveis sonoros 

equivalentes para dia, tarde e noite) e Lnight (nível equivalente noturno) são representantes 

para o período de um ano. No entanto, o monitoramento do mapa de ruído para esse 

período pode ser dispendioso e exigir recursos, por isso, são realizadas amostras temporais 

para as medições do nível de ruído (apud SAPATA, 2010). 

A normativa U.S/EPA – Environmental Protection Agency ressalta que o principal 

efeito potencial do ruído das aeronaves sobre as comunidades expostas é o incômodo. Ela 

define o incômodo sonoro como qualquer reação subjetiva e negativa ao ruído por parte de 

um indivíduo ou grupo. Já a Comunidade Europeia, define incômodo como sendo o grau 

de descontentamento gerado pelo ruído ambiente sobre a população (SAPATA, op. cit.). 

No Brasil, no entanto, a RBAC 161 (ANAC, 2013) não exige a determinação do 

nível de incômodo sonoro em regiões no entorno de um aeroporto. Na Comunidade 

Europeia a relação entre o ruído e o incômodo, deve ser utilizada para representar o 

incômodo sonoro induzido pelo ruído de fontes de tráfego aeroviário, rodoviário e 

ferroviário.  

Mapas de ruído devem ser elaborados para auxílio no entendimento dessa relação, 

pois identificam as áreas sensíveis ao ruído e os principais receptores críticos, servindo de 

instrumentos para a orientação do zoneamento sonoro (SAPATA, op. cit.). 

A conclusão permite dizer que o desenvolvimento de mapas de ruído são essenciais 

para o planejamento urbano das cidades, e permitem traçar o perfil da distribuição do ruído 

em áreas urbanas, buscando uma visão global, identificando e caracterizando as principais 

fontes e as zonas de maior e menor intensidade sonora. 
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2.3.2 O Controle do Ruído Aeronáutico no Cenário Internacional 

Embora já tenha sido mencionado no Capítulo 1 torna-se relevante lembrar, que o 

ruído produzido pelas aeronaves deriva, basicamente, do jato e de suas partes móveis: o 

Fan, o Compressor e a Turbina. ALVES (1990) comenta que a fonte dominante, durante a 

decolagem, é o ruído do jato, e durante a aproximação para o pouso, é o ruído produzido 

pelas partes móveis (apud NUNES, 2013). 

O problema do ruído na fonte, produzido pelas aeronaves, tem sido alvo de muitos 

estudos por especialistas do instituto durante os últimos 30 anos. As aeronaves e 

helicópteros, que são construídos atualmente, devem cumprir as normas de homologação 

relativas ao ruído, adotadas pelo Conselho deste órgão (ICAO, 2005). 

Essas normas estão contidas no Anexo 16 – Proteção do Meio Ambiente, Volume I 

– Ruído das aeronaves, do Convênio sobre Aviação Internacional, enquanto que a 

orientação prática sobre a aplicação dos procedimentos técnicos do Anexo 16, para as 

autoridades encarregadas da homologação, está no Manual Técnico-Ambiental sobre 

aplicação dos procedimentos de homologação das aeronaves quanto ao ruído (ICAO, 

2005). 

Em ELLER (2000) e PEREIRA FILHO (1998) pode-se encontrar a descrição da 

classificação das aeronaves, segundo o ruído produzido, de acordo com o Anexo 16, 

Volume I do ICAO [8] (apud NUNES, 2013): 

1º: NNC – Non Noise Certificated ou Não Certificadas: são aeronaves fabricadas 

nas décadas de 50 e 60, geralmente equipadas com a primeira geração de motores, também 

chamados de jatos puros. São consideradas altamente ruidosas.  

2º: CAP2 – faz referência ao CAP2: são aeronaves subsônicas, cujo certificado de 

aeronavegabilidade do protótipo foi aceito antes de 6 de outubro de 1977. Essas aeronaves 

geralmente são equipadas com a segunda geração de motores a reação sendo, portanto, 

consideradas medianamente ruidosas. 

      

8. A classificação de cada tipo de aeronave possui o nome do capítulo que trata de sua certificação. 

Por exemplo: as aeronaves do CAP.3 são as que possuem motores mais evoluídos, as aeronaves do 

CAP.8 são os helicópteros, e CAP.10 são as aeronaves a hélice com até 8618 kg (ICAO, 2005). 
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3º: CAP 3 – faz referência ao CAP3: são as mais modernas, equipadas com a 

terceira geração de motores a reação e consideradas pouco ruidosas. Por exemplo: Boeing 

737-300/400/500, Boeing 747-300, DC10/30, MD11, Airbus 340, Airbus 300, Boeing 777, 

entre outras. De modo geral, essa classificação atende a três tipos de aeronaves: 

: aeronaves subsônicas, cujo certificado de aeronavegabilidade do protótipo foi 

aceito após 6 de outubro de 1977;  

: aeronaves a hélice, com mais de 5.700 kg, cujo certificado de aeronavegabilidade 

foi aceito entre 1 de janeiro de 1985 e 17 de novembro de 1988; e  

: aeronaves a hélice, com mais de 8.618 kg, cujo certificado foi aceito depois de 17 

de novembro de 1988. 

A Tabela 14 descreve algumas das restrições adotadas nos principais aeroportos do 

mundo, de acordo com a classificação do ICAO, ressaltando-se que as aeronaves do CAP.2 

já não operam nesses aeroportos (NUNES, op. cit.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 14: Algumas das Restrições Adotadas nos Maiores Aeroportos do Mundo. 
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2.3.2.1 O Controle do Ruído Aeronáutico na França 

Na França, foi criada uma lei datada de 12 de julho de 1999 que institui uma 

comissão formada por oito membros, sendo cinco deles especialistas em acústica, 

incômodo sonoro, saúde, aeronáutica e em navegação aérea (NUNES, op. cit.). 

Esta comissão denominada por ACNUSA – Autorité Indépendante de Contrôle des 

Nuisances Aéroportuaires (Autoridade Independente de Controle do Ruído Aeroportuário) 

tem as funções de recomendar todas as medições de ruído no entorno dos aeroportos e de 

definir os indicadores adequados de medição para avaliar o incômodo sonoro.  

Esta comissão também avalia o impacto ambiental das operações aeroportuárias, 

em particular os procedimentos antirruídos de decolagem e aterrissagem. Segundo 

VALLET (1999), o primeiro efeito da implantação da comissão foi uma diminuição das 

infrações relativas ao ruído. Ainda segundo o autor, o segundo aspecto concreto da 

comissão foi a definição de um sistema de medição do ruído, com a sugestão de trajetórias 

de chegada e partida dos aviões nos aeroportos (apud NUNES, 2013). 

No Aeroporto Internacional de Lyon Saint-Exupéry, o monitoramento permanente 

de ruído é feito desde 2000, com seis estações fixas e uma estação móvel. Para determinar 

o grau de incômodo da comunidade vizinha ao aeroporto, são organizados os dados 

relativos às reclamações, que mostrou uma significativa diminuição entre os anos de 2000 

e 2003 (NUNES, op. cit.). 

VALLET (2005) afirma que a diminuição de reclamações se deve ao constante 

diálogo entre as autoridades aeroportuárias e a comunidade vizinha. Para a elaboração das 

taxas de ruído que vigoram nos aeroportos franceses, as aeronaves são classificadas em 

cinco grupos, em função das suas características de ruído (apud NUNES, 2013). 

Os dois primeiros grupos correspondem às aeronaves do tipo NNC (aeronaves não 

certificadas) os grupos 3 e 4 às aeronaves do CAP.2 e o grupo 5 às do CAP.3 (BOEING, 

2004, apud NUNES, 2013).  

De acordo com ELLER (2000) pode-se constatar que os aeroportos de Orly e 

Charles De Gaulle possuem uma fiscalização mais rígida, com uma incidência de tarifa 

antirruído maior que a dos outros aeroportos (apud NUNES, 2013). 
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As restrições para controle do ruído aeronáutico incluem também limites de 

operações noturnas. A especificação do tipo de aeronave é feita não apenas conforme a 

classificação do ICAO, mas, também, a partir dos valores de certificação em EPN(dB).  

Por exemplo: as aeronaves certificadas com valores acima de 99 EPN(dB) não são 

permitidas de decolar entre 12h:00min e 04h:59min; e as aeronaves com valores de 

certificação acima de 104,5 EPN(dB) não podem executar movimentos de aterrissagem 

entre 00h:30min e 05h:29min (BOEING COMPANY, 2004, apud NUNES, 2013).  

Parte da arrecadação da tarifa antirruído é utilizada em um programa de isolamento 

sonoro das edificações situadas ao redor do Aeroporto Charles de Gaulle. Entre os anos de 

1995 e 2003 existiam 4597 residências e 55 prédios públicos no programa de isolamento, 

enquanto que, em 2004, o programa compreendeu 56000 residências (Desenho 28). 

 

 

 

 

 

 

Desenho 28: Curvas de Ruído em 2004 do Aeroporto Charles De Gaulle na França. 

Os resultados das medições de ruído são utilizados pelos próprios aeroportos, no 

entanto, a autoridade responsável estabelece um programa de divulgação dos resultados 

dessas medições acústicas, quando as normas não são atendidas, no caso de não se 

respeitarem os níveis de ruído ou as trajetórias estabelecidas (NUNES, op. cit.). 

Outros aeroportos europeus também adotaram esse procedimento. Atualmente, as 

curvas possuem valores diferentes para cada aeroporto e foi detectada a necessidade de 

aumentar as estações de monitoramento dos aeroportos parisienses em, no mínimo, mais 

15 estações em dois anos (NUNES, op. cit.). 
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2.3.2.2 O Controle do Ruído Aeronáutico no Japão 

A implantação do Aeroporto Internacional de Narita, Japão teve como finalidade 

atender ao excesso de demanda do Aeroporto de Haneda, ambos na cidade de Tóquio. O 

episódio envolvendo este aeroporto foi motivo de brigas acirradas entre a população e a 

autoridade aeroportuária, conforme descrito mais detalhadamente no Capítulo 1.  

Segundo ALVES (2003), a comunidade vizinha ao aeroporto teve um papel 

fundamental na implementação de melhorias ambientais, através de ações que buscavam 

ressarcimento de prejuízos, e a pressão de determinados grupos que chegaram ao extremo 

de destruir parte de suas instalações (apud. NUNES, 2013). 

As principais alterações foram: monitoramento acústico e da qualidade do ar, 

relocação dos residentes de áreas de alto nível de impacto sonoro, mitigação do ruído 

aeronáutico, prevenção a interferências de TV, utilização do sistema de geração de energia 

fotovoltaica, reaproveitamento da água da chuva nas torres de resfriamento da central de ar 

condicionado e contribuição para revitalização agrícola local (NUNES, op. cit.). 

O Desenho 29 mostra os limites das três zonas de maior impacto do ruído 

aeronáutico do Aeroporto de Narita, com limites de 75, 90 e 95 WEPNL. Os níveis de 

ruído determinam o uso do solo e foram utilizados como critério para compensações e/ou 

indenizações à população atingida (NAA, 2004, apud NUNES, 2013).  

 

 

 

 

 

 

 

Desenho 29: Zonas de Ruído do Aeroporto de Narita no Japão. 
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Na Tabela 15, encontram-se as informações relativas às medidas tomadas em 

função do nível de ruído de cada zona, as quais podem determinar áreas não edificadas, ou 

áreas verdes, relocação das atividades com indenização ou tratamento acústico das 

edificações (NAA, 2004, apud NUNES, 2013). 

 

 

 

Tabela 15: Medidas Compensatórias para as Zonas que Sofreram Impactos 

do Ruído Aeronáutico do Aeroporto de Narita, Japão. 

De acordo com a NAA, Narita Airport Authority (apud NUNES, 2013), as 

estratégias empregadas para mitigar o ruído aeronáutico foram:  

1º: Controle do ruído na fonte:   

: aperfeiçoamento das aeronaves: uso de aeronaves mais novas e alterações nas 

aeronaves mais antigas para diminuir a emissão de ruídos; 

: restrição de movimentos noturnos entre as 23h:00min e 06h:00min; 

: melhoria de procedimentos operacionais de pouso e decolagem;  

: monitoramento do ruído: atualmente existem 33 estações fixas para o 

monitoramento anual e 58 estações para monitoramento de períodos mais curtos;  

2º: Reformulações no planejamento das áreas: 

: implantação de áreas verdes junto ao aeroporto com a utilização de bosques para 

amortecimento sonoro em taludes, com a função de barreiras acústicas. 

: A NAA afirma que essa medida oferece uma redução sonora de aproximadamente 

10 dB(A). O Desenho 30 (página seguinte) mostra um exemplo de barreira acústica, 

utilizada no Aeroporto de Narita, onde é determinada a altura de 10 m para a elevação do 

solo e os dois tipos de vegetação utilizados, coníferas e com folhas largas; 
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: construção de hangares antirruído, para testes das aeronaves, com tratamento 

acústico das paredes e da cobertura, além de um sistema de sucção vertical que atenua a 

emissão de gases durante os testes. 

3º: Desenvolvimento de programas comunitários: 

: planejamento e restrição de uso do solo; 

: compensações e indenizações para a população atingida: tratamento acústico de 

residências, hospitais, escolas, postos de saúde, etc., e indenizações para relocações dentro 

das Zonas 1 (verde) e 2 (verde escuro) do Desenho 30.  

 

 

 

 

Desenho 30: Implantação de Barreiras Acústicas Naturais para Evitar os Impactos 

do Ruído Aeronáutico do Aeroporto de Narita, Japão. 

A NAA – Narita Airport Authority revelou que em 2004, foram desenvolvidos 117 

projetos de isolamento acústicos para escolas com substituição de 73 unidades de 

equipamentos de ar condicionado, assim como o tratamento acústico em 4.355 residências, 

como também a substituição de equipamentos de ar condicionado, num total de 5.752 

unidades (apud NUNES, 2013). 

Nesse mesmo ano, foram feitas de maneira pacifica 813 relocações de residências e 

aquisição de 704,5 ha como área patrimonial do aeroporto, o que permitiu o planejamento 

de ampliação das pistas e do terminal de passageiros. 

Atualmente esse aeroporto possui uma das mais avançadas estruturas aeroportuárias 

do continente asiático. Os terminais de passageiros fazem ligações ferroviárias para as 

mais importantes cidades do Japão, e proporcionam um sistema de apoio aos passageiros, 

conhecido como hotel-capsula, que opera 24 horas, mesmo o aeroporto não funcionando. 

Nele o passageiro pode pernoitar, tomar um simples banho ou somente descansar.   
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2.3.2.3 O Controle do Ruído Aeronáutico na Austrália 

Na Austrália, as informações sobre ruído aeronáutico são definidas pelos limites do 

ANEF – Australian Noise Exposure Forecast. Esses limites apresentam a quantidade total 

de energia sonora recebida em locais próximos aos aeroportos em uma média diária.  

A norma australiana AS202122 utiliza os valores ANEF para determinar os usos de 

solo compatíveis. Por exemplo, as áreas com um nível de exposição ao ruído aeronáutico 

menor que 20 ANEF são aceitáveis para uso residencial (NUNES, op. cit.). 

Depois de vinte anos, o sistema ANEF tem sido utilizado de quatro maneiras: para 

definir o planejamento urbano ao redor dos aeroportos; para determinar em quais edifícios 

será exigido isolamento acústico; para pareceres técnicos de opções de operações 

aeroportuárias; e como meio de informar ao público dados de exposição ao ruído, ao redor 

de aeroportos (NUNES, op. cit.). 

O ANEF é uma energia sonora similar ao LDN ao Leq, com uma aproximação que 

pode relacionar o valor em Leq, subtraindo-se 35 dB (AIRSERVICES AUSTRALIA, 

1999). O uso do solo, definido pelos valores de níveis de ruído, em ANEF, nos aeroportos 

australianos, pode ser verificado na Tabela 16 (NUNES, op. cit.). 

 

 

 

 

 

Tabela 16: Restrições de Uso do Solo em Função dos Limites ANEF 

Aplicadas aos Aeroportos Australianos. 

De acordo com a legislação urbana deste país existem três formas diferentes de se 

confeccionarem os limites dos mapas, para diferentes finalidades, utilizando-se o sistema 

ANEF, e que precisam estar rigorosamente compatíveis, evidentemente, com a norma 

citada anteriormente, sendo: 
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1º: planejamento oficial para futura exposição ao redor de um aeroporto: Constitui 

os limites nos quais as autoridades fundamentam o controle do uso do solo; 

2º: limites que mostram um histórico da exposição do ruído. É usado em relatórios 

ambientais e para formação de banco de dados;  

3º: limites simulados utilizados, por exemplo, em processos para examinar opções 

de rotas de voo ao redor dos aeroportos. 

Na Austrália, os mapas de ruído são gerados com o uso do software TNIP, 

desenvolvido pelo Department of Transport and Regional, que possibilita a análise com 

diferentes índices de ruído aeronáutico. Além dos índices mais usuais de outros países, as 

informações também são geradas em N70, ou seja, o número de eventos acima de 70 

dB(A) (apud NUNES, 2013). 

As Fotos 13 e 14 mostram resultados de estudos feitos com o software TNIP. Nelas 

são mostradas as curvas de ruído em número de eventos, para os eventos acima de 70 

dB(A) e em ANEF, para o Aeroporto de Sydney.  

Os dados podem ser informados tanto em termos de número de eventos diários, que 

excedam um determinado limite de emissão sonora, como, também, através das curvas de 

ruído de um único sobrevoo. Dessa forma, a análise pode especificar qual a causa real do 

impacto do ruído aeronáutico em uma determinada área, e a medida a ser tomada pode ser 

mais dirigida e eficiente (apud NUNES, 2013). 

 

 

 

 

 

 

Foto 13 (esquerda): Curvas de Ruído ANEF no Aeroporto de Sydney. 

Foto 14 (direita): Curvas de Ruído em Número de Eventos no Aeroporto de Sydney. 
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2.3.2.4 O Controle do Ruído Aeronáutico nos EUA 

Nos EUA, no final da década de 50, quando o transporte aéreo neste país vivencia 

momentos de glória com os constantes investimentos no setor, a movimentação em seus 

aeroportos cresce na mesma proporção, e com isso os inevitáveis problemas com o ruído 

das intensas operações; como também as fortes pressões das comunidades afetadas junto às 

autoridades do setor para se estabelecer restrições e critérios com relação ao desconforto 

produzido pelo ruído. 

 O incômodo gerado pelo tráfego das aeronaves nos aeroportos norte-americanos 

gerou uma série de reivindicações e ações judiciais, por parte das associações de 

moradores, com a finalidade de proibir a operação aérea durante a noite, reduzindo o ruído 

durante o período de sono KNIPPLING (1998). 

Para fiscalizar o cumprimento dos procedimentos antirruído, ou Noise Abatement, 

foram colocados microfones especiais nas cabeceiras das pistas, a fim de monitorar os 

níveis máximos produzidos por cada companhia aérea. Embora não fosse ainda estipulado, 

a recorrência de um número grande de infrações poderia acarretar na perda da autorização 

para operar, por exemplo, em Nova York. 

[...] Os acordos realizados na cidade de Nova York apresentaram um 

caráter temporário, permitindo a continuação das operações, até que 

melhores soluções fossem pesquisadas. Esses acordos resultaram, 

basicamente, em um desvio do tráfego das aeronaves das áreas mais 

populosas.  

Em determinadas pistas era proibida a decolagem durante a noite, 

mesmo que isso significasse decolar em outra pista, com a direção do 

vento exigindo uma manobra mais difícil do piloto. (KNIPPLING, op. 

cit.). 

Para escapar das penalidades, continua o autor, algumas companhias americanas 

apelaram para manobras acrobáticas, que quebravam procedimentos básicos de segurança, 

com a finalidade de escapar da captação sonora do microfone. A aceleração máxima era 

feita na cabeceira da pista, antes de soltar os freios. Logo ao deixar a pista, era feita uma 

curva de grande inclinação para a direita, quase tocando a asa no chão, a fim de evitar o 

microfone na cabeceira da pista.  
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Ao chegar próximo ao microfone, a potência era reduzida, para diminuir os níveis 

de pressão sonora captados. Na maioria das vezes, o avião deixava de subir e até perdia 

altura. Ao livrar a área próxima ao microfone, era restabelecida a potência de decolagem a 

pleno, a poucos metros acima da comunidade, o que acabava provocando um barulho 

ensurdecedor para os moradores; só que lá não havia microfones (KNIPPLING, op. cit.). 

Na década de 70 criou-se uma lei que determinou responsabilidades pelo impacto 

do ruído aeronáutico ao redor dos aeroportos americanos e foram feitas modificações ao 

longo dos anos, incluindo o Aircraft Safety and Noise Abatement Act17, de 1979, e o 

Airport Noise Capacity Act18, de 1990. Essas leis federais formam a base para o controle 

do ruído aeronáutico e o programa de compatibilidade de uso do solo na FAR – Federal 

Aviation Regulation, Part 15019 (BRAMBILLA, 2007). 

Desde 1958, o Congresso norte-americano delega ao FAA a responsabilidade de 

determinar quais os tipos de aeronaves que tem permissão para operarem nos aeroportos 

dos Estados Unidos. No entanto, o interesse do órgão foi maior na segurança de voo do que 

no contexto do ruído, e foi apenas em 1968, o referido órgão requereu o desenvolvimento 

de normas para medição do ruído, para prover o controle do ruído aeronáutico na sua fonte 

(NUNES, 2013). 

O programa FAR Part 150 estabelece, segundo a autora, um método para gestão de 

ruído de aeroportos e estudos de planejamento de uso do solo. As características gerais do 

programa são: adesão voluntária, baseado em um horizonte de 5 anos de planejamento e é 

regulador. O programa é composto de dois elementos: NEM – Noise Exposure Maps, e o 

NCP – Noise Compatibility Program (apud BRAMBILLA, 2007). 

O Noise Exposure Maps é um estudo com curvas isofônicas para casos existentes e 

para uma previsão de 5 anos de operações, utilizando a sobreposição das curvas em mapas 

de uso do solo. No documento de regulamentação (USA, 2004), encontra-se relacionado o 

conteúdo desses mapas, que devem conter e identificar: (NUNES, op. cit.). 

1º: a localização das pistas com as rotas de voo, 

2º: os contornos de ruído em Ldn 65, 70 e 75, resultantes das operações de voo, 

3º: os limites físicos dos aeroportos,  
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4º: os usos de solo não compatíveis com os contornos, incluindo aqueles dentro dos 

limites de 65 Ldn, 

5º: a localização dos prédios públicos mais sensíveis, como, por exemplo, escolas e 

hospitais, bem como a localização dos locais de monitoramento de ruído, com a estimativa 

do número de pessoas que residem dentro dos limites de ruído, 

6º: a identificação do contorno de ruído exigido sobre o mapa de uso do solo, em 

escala e qualidade adequadas para identificar ruas e outros elementos geográficos. 

O Noise Compatibility Programs estabelece quais usos do solo são compatíveis 

com o ruído existente ao redor dos aeroportos e revê alternativas para minimizar seu 

impacto. As opções sugeridas pelo FAA incluem: aquisição de terra pelo aeroporto, teste 

sonoro e barreiras acústicas, rotas preferenciais usadas no sistema do órgão, procedimentos 

antirruídos do FAA e restrições de uso do aeroporto (NUNES, op. cit.). 

Um dos mais movimentados aeroportos americanos, o Aeroporto Internacional de 

O’Hare, assim como o Midway Airport, ambos possuem um programa de monitoramento e 

de redução do ruído aeronáutico denominado NMP – Noise Mitigation Program, que tem 

objetivo de atender às comunidades do entorno desses aeroportos. 

O Chicago O’Hare compreende um total de 30 estações de monitoramento do ruído 

fixas e outras 13 estações transportáveis, para que possam monitorar o ruído em outros 

pontos estratégicos nos limites do sitio, onde na Foto 15 pode ser notada a localização dos 

monitores em relação ao contorno correspondente a 65 Ldn, e perceber que 14 desses locais 

se encontram fora do contorno. 

 

 

 

  

 

Foto 15: Localização das Estações de Monitoramento de 

 Ruído no Chicago O’Hare. 
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2.3.3 Métricas Acústicas de Controle de Ruído no Entorno dos Aeroportos 

O incômodo sonoro provocado pelo ruído aeronáutico é muito preocupante não só 

por provocar reações antagônicas nas pessoas expostas a ele, mas também por possuir um 

grande potencial para limitar as operações aéreas de um aeroporto, potencializando efeitos 

negativos na sua estrutura financeira.  

O Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, foi uma das vítimas deste fenômeno em 

2008, quando as comunidades vizinhas ao aeroporto manifestaram-se num ato público e 

também de forma oficial contra o aumento do tráfego aéreo nos últimos anos, levando ao 

cancelamento de operações aéreas e de terra no período noturno deste aeroporto.  

Desta forma verifica-se a importância de se terem normas e legislações apropriadas 

para garantir uma metodologia confiável e precisa a respeito da medição e do controle dos 

impactos negativos do ruído aeronáutico no meio ambiente e na população. A intenção 

seria de forma prioritária evitar, prevenir e reduzir os efeitos prejudiciais da exposição ao 

ruído. 

Com isso torna-se igualmente importante estabelecer parâmetros, no contexto da 

medição e avaliação do som e do ruído, que possam atribuir variáveis ou constantes de 

ordem acústica, criando métricas que orientem a forma diferencial com que o fenômeno do 

ruído se apresenta.  

As métricas acústicas empregadas no estudo do ruído variam por si só, e em função 

dos equipamentos utilizados na medição, que por sua vez são concebidos por fabricantes 

que adotam métricas especificas utilizadas em seus próprios países. Por isso é natural 

comparar, nas diversas normas e legislações existentes, as metodologias e métricas 

acústicas empregadas por todos os pais.  

[...] Essa comparação permite identificar a existência de abordagens 

comuns, ou diferentes, adotadas pelos países estudados com relação à 

avaliação do ruído aeronáutico.  

Portanto, pode-se dizer que existem divergências entre as normas e 

portarias existentes, principalmente com relação à métrica acústica a ser 

utilizada para monitoração e caracterização do nível de incômodo 

sonoro gerado por tráfego aéreo (JUNIOR e colaboradores, 2013). 
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2.3.3.1 Nível de Ruído Percebido – PNL (Perceived Noise Level) 

O ruído e incômodos produzidos pelas atividades aeroportuárias começaram a 

despertar a preocupação das autoridades aeroportuárias, mas principalmente da população 

vizinha aos aeroportos, a partir da entrada em operação das aeronaves a jato e/ou 

turbinadas, que embora fossem mais velozes e com maior desempenho, produziam 

enormes ruídos, tanto no pouso como na decolagem. 

A partir desse período glamoroso de avanço tecnológico, vários especialistas do 

setor começaram a estabelecer parâmetros de medição do ruído dessas operações. Deste 

momento em diante surgem às primeiras avaliações, os primeiros projetos de acústica 

aeronáutica, estudos matemáticos e estatísticos que pudessem avaliar o fenômeno do ruído, 

que deram origem ao CNR – Composite Noise Rating. 

Os índices de ruído uma vez apurados, o mais alto e significativo dos níveis de 

pressão sonora, correspondente às bandas do espectro de oitava, serviria como referência 

para descrever a magnitude do ruído no procedimento de cálculo do CNR.  

A partir destes índices prosseguiam-se com os ajustes padronizados previstos 

anteriormente, onde mais tarde foram realizadas modificações nos conceitos originais do 

CNR e natureza das fontes de ruído envolvida ganharam mais importância e as avaliações 

puderam ser mais precisas. 

[...] Em diversos países surgiram métodos de avaliação de nível de 

incomodo, baseados em medidas de nível de ruído na escala “A”, ate 

então, a única forma disponível de medida de nível de ruído percebido.  

Um método de avaliação de nível de ruído percebido, especificamente 

voltado para o ruído produzido por aeronaves, foi elaborado mais tarde, 

e o nível obtido foi denominado de Nível de Ruído Percebido (PNL – 

Perceived Noise Level, NABINGUER, 2005). 

 De acordo com a NBR 11.415 (ABNT, 1990), o PNL é o resultado do cálculo dos 

contornos de igual índice de ruidosidade, de frequências de banda larga e tipos de ruído 

produzidos por aeronaves, a pistão ou a jato, no pouso e decolagem convencionais. No 

cálculo, consideram-se um campo sonoro difuso e a inexistência de irregularidades 

pronunciadas no espectro. 
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2.3.3.2 Nível Efetivo de Ruído Percebido – EPNL (Effective Perceived Noise 

Level) 

Nos casos de sobrevoo das aeronaves a forma de avaliação mais eficiente para o 

ruído percebido é o Nível Efetivo de Ruído Percebido, que atualmente é utilizado por 

quase todos os países, e tem aceitação internacional, embora saiba-se que muitos países 

ainda não mudaram seus métodos de avaliação de nível de incomodo após a consagração 

deste método. 

O nível de ruído percebido em cada sobrevoo depende da distância do observador 

ao aeroporto, ou seja, a dependência do nível de incômodo esta relacionada diretamente 

com a distância da fonte ao observador. 

[...] Poderá ser observado que os diversos métodos divergem, 

principalmente, na manipulação matemática feita com os dados medidos. 

Divergem, ainda, nos procedimentos adotados para a avaliação do nível 

de ruído percebido em cada sobrevoo, assim como a utilização ou não de 

ajustes aos valores medidos.  

Quanto ao ajustes, o mais utilizado é o feito de acordo com o período do 

dia em que a medida foi tomada (NABINGUER, 2005). 

O EPNL avalia basicamente três propriedades: nível de pressão sonora, distribuição 

de frequência e variação do tempo, onde o mesmo é calculado integrando-se o registro de 

PNLT [9] no intervalo de tempo durante o qual este esteve até 10 dB abaixo do valor 

máximo, sendo o resultado normalizado pelo intervalo de tempo de referência (T) de 10s 

(NBR 11.415/ABNT 1990). 

A ideia por trás da normalização com o valor de 10s é penalizar aqueles aviões que 

fazem muito ruído durante muito tempo, considerando-se também que 10s é um tempo 

razoável para um sobrevoo típico. É definido pela seguinte forma: (BISTAFA, 2012). 

PNLT = (PNL + C) 

      

9. PNLT - Nível de Ruído Percebido com Correção de Tom; é a correção do nível de ruído 

percebido, acrescido de um fator de correção de tom, quando existe ocorrência de irregularidades 

espectrais (ABNT, 1990). 
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2.3.3.3 Nível de Exposição Sonora – SEL 

Em algumas literaturas pesquisadas, sobre estudo acústico, podem-se verificar 

abordagens associadas aos Níveis de Exposição Sonora aos quais as pessoas ficam 

expostas diariamente. Esta é uma questão muito importante, porque ela pode atuar no ser 

humano de forma nociva, e de maneira lenta e silenciosa (sem apresentar efeitos maléficos 

em curto prazo) embora contraditoriamente seja ruidosa (Gráfico 11). 

O SEL – Sound Exposure Level representa uma expressão logarítmica da energia 

acústica do evento, uma vez que ele sobrepuja um nível de ruído específico, mas como se 

ele tivesse ocorrido dentro de um segundo.  

Essa grandeza é dada pela soma de todos os níveis de pressão sonora em uma 

unidade de tempo, dentro de um intervalo de interesse. O SEL é uma expressão logarítmica 

da exposição sonora, medida em decibel (dB). 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11: Representação Gráfica de um Evento de Ruído de Aeronave Típica. 

O Sound Exposure Level é uma métrica muito utilizada em ruído aeronáutico para 

caracterizar um evento único de pouso ou decolagem de uma aeronave, sendo mais comum 

o seu emprego para avaliar a exposição sonora da população durante o sobrevoo noturno 

de uma aeronave e a probabilidade de interrupção do sono (IAC, 2004). 

No caso da população que reside e ou trabalha nas proximidades da pista principal 

de Congonhas, os níveis de exposição são muito elevados, como pode ser verificado no 

mapa do levantamento dos pontos de medições tanto na cabeceira L35 como R17.  
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Neste caso, o raio maior do mapa da cabeceira L35 que parte da região mediana da 

cabeceira, e que compreende uma distância considerada de quase 800 metros, ainda 

registra um nível de ruído elevado levando-se em conta a geografia da região e a distância 

da cabeceira. 

Algumas literaturas citam um numero muito grande de pessoas expostas ao ruído 

aeronáutico em países europeus, mesmo naqueles que já algum tempo vem estudando e 

procurando minimizar os efeitos nocivos deste fato na população. 

Portugal é um bom exemplo que pode ser citado nesta questão do envolvimento de 

pessoas expostas ao ruído aeronáutico que coabitam nas proximidades dos aeroportos deste 

país. Vários estudos foram encontrados a respeito desta questão. Neste contexto podem-se 

observar ações que compreendem intervenções internas do próprio aeroporto, mas que nem 

sempre são compartilhadas com o gestor do uso e ocupação do solo (Gráfico 12). 

[...] Uma avaliação rigorosa requer informação detalhada sobre o 

número de pessoas expostas ao ruído e distribuídas pelos diferentes 

níveis. Para isso há a necessidade de se construírem mapas de ruído. 

Apenas muito recentemente teve inicio a construção destes mapas, mas 

infelizmente a acessibilidade a eles não é muito facilitada; por isso os 

cálculos realizados não incluem essa informação precisa, mas sim 

estimativas de outros estudos sobre o número de pessoas eventualmente 

expostas (RIBEIRO E SILVA, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 12: População Portuguesa Exposta ao Ruído das Aeronaves entre 1990/2000. Estudo da 

INFRAS/IWW, External Costs of Transport: Update Study, Karlsruhe/Zürich/Paris, The 

International Union of Railways (UIC): 2004. 
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2.3.3.4 Nível de Ruído Previsto – NEF (Noise Exposure Forecast) 

Talvez seja a métrica mais utilizada como ferramenta para orientar o planejamento 

urbano das áreas circunvizinhas aos aeroportos, em virtude do alcance a magnitude dos 

ruídos provocados pelos sobrevoos das aeronaves, ou seja, colabora na formação do 

espectro por camadas das zonas de maior ruído no entorno do aeroporto. Essas camadas 

niveladas com o mesmo nível de ruído são denominadas curvas isofônicas. 

O NEF tem por base o EPNL, e tem sido usado pelo Departamento de Habitação e 

Desenvolvimento Urbano dos Estados Unidos (US HUD) e pelo Departamento de 

Transportes do Canadá (Transport Canada) para zoneamento do ruído no entorno de 

aeroportos.  

Esse zoneamento é elaborado em termos de curvas isofônicas, sendo o NEF a 

grandeza que caracteriza as curvas. É somado a todos os tipos de aeronaves e todos os 

trajetos de voo, sendo definido pela equação abaixo (LEVESQUE, 1994 e BRADLEY, J.S, 

1996, apud JUNIOR, GARAVELLI, MAROJA, MELO e SHIMOISHI, 2013). 

NEF = (EPNL) + 10 x log Nd + 16,7. Nn) - 88 

Sendo EPNL é a média do EPNL de sobrevoo das aeronaves, Nd e Nn representam 

o número do tempo correspondente ao período diurno (00h07min as 22h00min) e ao 

noturno (22h00min as 00h07min), respectivamente. 

[...] Destaca-se que as curvas isofônicas representam a união de pontos 

com a mesma avaliação numérica, ou nível de ruído, no entorno de um 

aeroporto.  

Leva-se em consideração a possibilidade de se obter os níveis de 

incômodo, para um determinado período, um dia, por exemplo, obtendo-

se um conjunto de contornos, ou curvas, de igual nível de incômodo 

(NUNES e SATTLER, 2004, apud JUNIOR e colaboradores, op. cit.).  

Por meio dessas curvas, pode-se avaliar a extensão do impacto sonoro produzido 

pelo aeroporto, além de analisar quantitativamente os efeitos de soluções imaginadas. 

Dessa forma, pode-se elaborar uma política de ocupação do solo, que harmonize a 

convivência entre o aeroporto e a comunidade servida, sem comprometer o crescimento 

urbano evidentemente. (IAC, 2011). 
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2.3.3.5 Nível de Pressão Sonora Equivalente – Leq 

Para se conseguir avaliar o potencial de danos à audição em um ambiente sonoro, 

ambos, nível e tempo de exposição, devem ser medidos e combinados para determinar a 

quantidade de energia recebida, onde para níveis sonoros constantes isto é uma situação 

simples (IAC, 2011). 

Mas para níveis sonoros variáveis, os Nn níveis devem ser obtidos em pequenos 

intervalos de tempo sucessivos, dentro de um período de amostragem bem definido. De 

posse destes níveis, pode-se, então, calcular um valor único conhecido como Nível 

Equivalente de Pressão Sonora Contínua, ou seja, o Leq, que corresponde ao nível 

constante que possui a mesma quantidade de energia que o conjunto de níveis variáveis da 

fonte sonora que desejamos medir (IAC, op. cit.). 

[...] É importante, ainda, comentar que este parâmetro é amplamente 

utilizado em trabalhos de medição, analise ou desenvolvimento de 

metodologias especificas para avaliação de determinadas fontes de 

ruído, chegando, em muitas ocasiões, a substituir o nível de pressão 

sonora individual. 

Isto acontece porque, evidentemente, a grande maioria dos sons que 

existem no nosso cotidiano possui níveis de pressão sonora variando 

durante o tempo. Os aparelhos eletrônicos e os medidores de pressão 

sonora são capazes de determinar este parâmetro imediatamente, através 

de circuitos construídos especificamente para isto (NABINGUER, 2005). 

O nível contínuo equivalente é o som produzido durante um dado período de tempo 

medido com equipamento adequado e calibrado com filtro de frequências na ponderação 

“A”. Nível de pressão sonora equivalente, Leq, em dB(A), é calculado pela equação a 

seguir: (GERGES, 2000). 

 

Onde T é a duração do período de referência (tempo total de medida); P(t) é a 

pressão sonora instantânea; P0 é pressão sonora de referência (2,0 x 10-5 N/m2). A 

Equação 1 mostra que o nível equivalente é representado por um valor constante que 

durante o mesmo tempo T, resultaria na mesma energia acústica produzida pelos valores 

instantâneos variáveis de pressão sonora (GERGES, op. cit.). 
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2.4 Considerações do Capítulo 

Diante das discussões apresentadas neste Capítulo, podemos considerar de maneira 

resumida, quatro situações preliminares inseridas ao tema envolvendo o ruído e barreiras 

acústicas, que podem colaborar no melhor entendimento das particularidades atribuídas ao 

fenômeno do som e do ruído, assim como suas causas e efeitos na saúde humana e no meio 

ambiente urbano. 

A primeira situação compreendeu as principais propriedades da física atribuídas aos 

fenômenos do som e do ruído, para que se tenha uma base conceitual e prática que possa 

contribuir na compreensão mais ampla da proposta da tese, assim como facilitar a 

percepção destes fenômenos no cotidiano das pessoas. 

Ficou explícito que o problema do ruído não se resume apenas a ele propriamente 

dito, mas sim a sua intensidade e ao tempo de exposição. Alguns fatores naturais, outros de 

origem das atividades humanas envolvem sua propagação (tráfego urbano), assim como, a 

sua redução sem que haja necessidade de custos elevados, como as barreiras de vegetação 

ou ações similares amplamente verificadas no Capítulo 3. 

De acordo com algumas literaturas tanto o som como o ruído são percebidos de 

maneira subjetiva pelo ser humano, e puderam ser verificados na segunda situação. Mas 

todas, sem exceção foram unânimes em comprovarem as causas e os efeitos danosos destes 

fenômenos na saúde humana e no meio ambiente que vivemos. 

Ainda neste segmento, o sistema auditivo do ser humano foi identificado como o 

órgão que mais sofre com os efeitos lesivos provocados pela exposição, na maioria das 

vezes de forma contínua, iniciando processos de enfermidades muitas vezes irreparáveis, 

fazendo com que o Estado, em alguns países europeus trate deste assunto como um 

problema de saúde pública, e não de urbanização mal planejada. 

Para que se tenha uma avaliação mais apurada do impacto do ruído no sistema 

auditivo é necessário mensurá-lo. Por esse motivo ter o conhecimento dos instrumentos de 

medição examinados na terceira situação ajuda a esclarecer como o som e o ruído atuam 

no sistema auditivo humano, e colabora no monitoramento, no dimensionamento dos 

níveis de intensidade e exposição, e nas propostas de combate a estes fenômenos. 
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Com relação ao controle da poluição sonora nas cidades e do ruído aeronáutico no 

entorno dos aeroportos observados na quarta situação, podemos considerar basicamente 

três circunstâncias que contribuem para estes episódios; a legislação urbana desatenta com 

o planejamento urbano ideal e conivente com a especulação dos espaços públicos, a 

aculturação social verificada no comportamento da população frente a ruído produzido por 

ela mesma, e a falta de investimentos das autoridades aeroportuárias diante do problema. 

Enfim, até o momento podemos concluir que o ruído, seja em qualquer contexto, 

não pode ser atribuído a uma causa explícita, muito menos aquelas direcionadas apenas ao 

progresso tecnológico. Ficou subtendido nos parágrafos deste Capítulo que todos fazemos 

parte do desenvolvimento tecnológico da humanidade.  

Os automóveis não se deslocam sozinhos, e mesmo que um dia tecnologicamente 

isso aconteça haverá um indivíduo indiretamente no seu controle; a indústria produz e 

polui muito, porque existe consumo excessivo e sem controle; a legislação urbana é 

conivente com a especulação dos espaços públicos, porque não existe uma conscientização 

da diferença entre morar e ocupar, enfim, uma possível solução para o problema do ruído 

urbano parece estar no progresso equilibrado e na consciência coletiva da população.  
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Síntese do Capítulo 

As barreiras acústicas também conhecidas como barreiras sonoras são dispositivos, 

instalados de forma adequada com o objetivo de reduzir o nível de pressão sonora, e vêm 

sendo utilizadas de maneira muito abrangente pelos setores de transportes, sejam eles, 

urbano, rodoviário, ferroviário, e em situações diversas em espaços internos dos aeroportos 

pelo mundo. 

Por esse motivo, inicialmente destacamos, além da sua origem histórica inserida no 

contexto industrial, sua importância na aplicação nos diversos segmentos das atividades 

humanas, que por consequência acaba gerando uma variedade muito extensa de formas e 

tipos de barreiras, onde destacam-se aquelas que são mais utilizadas, e, que podem servir 

como referência mais indicada para a proposta do trabalho. 

Os cenários urbanos onde são implantadas a maior parte dessas barreiras acústicas 

compreendem o transporte rodoviário, o ferroviário e mais especificamente o ferroviário de 

alta velocidade verificado nos países europeus e asiáticos. Foram nesses continentes que a 

implantação de barreiras pôde alavancar os estudos mais relevantes referentes ao controle e 

atenuação de ruído.  

Portanto, torna-se necessário apresentar e discutir esses cenários, não apenas pela 

intensidade com que são utilizados, mas pelas experiências adquiridas na adaptação dos 

sistemas verificados ao longo dos anos que ensinaram os projetistas a melhor maneira de 

implantar barreiras.   

Preocupamo-nos também com as características dos materiais mais utilizados que 

compõem as barreiras sonoras, e como elas se comportam com determinado tipo de 

acabamento ou estrutura, que percorreu desde o uso dos painéis de concreto ao uso do 

acabamento em madeira, plástico de alta resistência, enfim, uma diversidade de materiais e 

usos. Constatamos que para cada situação um tipo de barreira deve ser considerado. 

Na questão dos custos envolvendo sua construção, implantação, planejamento e 

execução as citações compreendem um contexto relativamente tímido em virtude da quase 

inexistência de literaturas, dentro e fora do país, que envolvem essas abordagens como; 

investimentos, custos, cotações, despesas, previsões orçamentárias, enfim, esses quesitos 

tornam-se pouco discutidos e acessíveis em função desses fatos. 
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Capítulo 3: Barreiras Acústicas: Tipologia e Uso nos Modais de Transportes 

3.1 Barreiras Acústicas: A Origem e a Tipologia 

A poluição sonora sendo a maior parte proveniente do desenvolvimento tecnológico 

é um dos fenômenos mais preocupantes do mundo contemporâneo. A sua propagação e 

exposição são as maiores causadoras de doenças, muitas vezes irreparáveis, que 

transcendem os problemas urbanos e atingem patamares da alçada da saúde publica.  

O conhecimento amplo da propagação sonora urbana antecede o uso de barreiras 

acústicas como solução para evitar a exposição e degradação da saúde dos seres vivos tanto 

como do próprio meio ambiente. Para que se tenha qualidade de vida e se verifique o bem 

estar dos indivíduos é necessário que haja equilíbrio entre o progresso e o crescimento 

urbano.  

O estudo, pesquisa e a discussão envolvendo as barreiras acústicas neste capítulo 

compreendem claramente duas vertentes quanto à questão da sua utilização, sendo: a 

primeira no contexto urbano, com um entendimento mais amplo do seu uso na atenuação 

da poluição sonora urbana (inserida no transporte urbano, rodoviário e ferroviário), e a 

segunda, pouco considerada pelas autoridades aeroportuárias, com destaque maior para o 

cenário do ruído aeronáutico, consequentemente em virtude da proposta da tese.  

No contexto urbano, incluídos neste caso as rodovias e ferrovias, a aplicabilidade 

das barreiras acústicas varia muito, em função evidentemente, dos contextos as quais elas 

possam ser utilizadas e servirem aos propósitos designados.  

O ruído não é um fenômeno novo. Cidades sempre foram lugares ruidosos, e as 

rodovias e ferrovias foram sempre uma fonte de ruído. No entanto com crescentes níveis 

de tráfego, a expansão das economias, maior densidade populacional e maiores 

expectativas de qualidade de vida, o ruído tornou-se uma questão importante no 

desenvolvimento e operação de redes rodoviárias (WALKER, 2007). 

As barreiras sonoras, também denominadas de barreiras acústicas, é um dos 

métodos mais utilizados de mitigação do impacto causado pela poluição sonora nas vias de 

comunicação, quer em rodoviária ou ferroviária (RIBEIRO, 2009). 
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Esse elevado uso das barreiras sonoras traduziu-se num crescente desenvolvimento 

caracterizado pela divergência em técnicas, formas e materiais, de forma que, entre outros 

fatores, a eficácia e a economia das mesmas se tornassem cada vez maiores. 

Desde há muito tempo que o processo de aglomeração urbana esteve diretamente 

relacionado ao progresso e também ao ruído. Entretanto, a tradição vernácula da 

arquitetura integrava o som de forma muito mais harmoniosa do que a tradição atual: o 

projeto arquitetônico completava-se pela ação do som no homem (ROMERO, 2001). 

[...] A ambiência ruidosa característica de locais como a praça do 

mercado, a ágora grega e as feiras da Idade Média conferiam a estes 

locais uma identidade sonora própria, compatível com as atividades 

neles desenvolvidas. (ROMERO, 2001). 

Não há nenhuma contradição em esperar som da arquitetura, como bem aponta 

(RASMUSSEM, 1974). Na verdade, o espaço criado pelo projeto arquitetônico pode ser 

interpretado, pela ação sonora que exerce, como uma caixa de ressonância (apud, 

MACIEL, 2003). 

Assim, comenta este autor, desvendar a maior parte dos efeitos sonoros, e de sua 

propagação depende diretamente do contexto espacial, que propicia a realização de uma 

verdadeira sinfonia arquitetônica, sendo: a reverberação, ressonância, refração, difração, 

filtragem natural, etc.  

É nesse sentido que podemos afirmar que os projetos das cidades e de seus edifícios 

devem sempre considerar que o ambiente sonoro de um local é sensível às intervenções 

arquitetônicas e urbanísticas sobre ele. 

O som se propaga através do ar como uma onda longitudinal. A velocidade de 

propagação do som é determinada pelas propriedades do ar, e não pela frequência ou 

amplitude do som (BELO, 2013). 

Ao serem emitidas, continua o autor, as ondas sonoras podem sofrer diferentes 

fenômenos de acordo com as características do local onde a fonte de ruído se encontra. 

Deste modo, estas ondas podem sofrer diversos fenômenos durante a sua propagação. A 

ação desses fenômenos que ocorre de maneira natural pela própria natureza deles é a base 

científica da acústica, sendo eles: 
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1º Reflexão: é quando a onda sonora incide sobre uma superfície e retorna, 

seguindo a lei da reflexão. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, sendo que 

o raio incidente, o raio refletido e a normal ao ponto de incidência estão num mesmo plano 

(VASSALLO, 2005, apud BELO, 2013). 

Registam-se reduções de ruído quando a barreira é colocada na linha de visão entre 

a fonte de ruído e o receptor, interrompendo desse modo à transmissão direta do som. As 

ondas sonoras serão dispersas através do fenômeno de reflexão, após atingirem a barreira 

(são refletidas de volta para a fonte), mas, no topo da barreira elas são difratadas podendo 

ir em direção ao receptor. 

As barreiras podem ser construídas de uma variedade muito grande de materiais, 

mas basicamente sob dois tipos; a absorção da energia das ondas de pressão de som, para 

eliminar a reflexão, ou, de material reflexivo para eliminar a difração sobre elas (BELO, 

op. cit.). 

2º Refração: é quando uma onda sonora passa de um meio A (no qual se propaga), 

para um meio B, ocorrendo uma mudança de direção, causada pontualmente pela 

velocidade de propagação diferente que existe no meio B (HYPERPHYSICS, 2012, apud 

BELO, 2013). 

3º Interferência: é quando duas ondas sonoras que se propagam no mesmo meio e 

ambas interferem uma com a outra. Esta interferência pode ter um caráter negativo, quando 

as intensidades não são as mesmas (interferência destrutiva), ou pode ter um caráter 

positivo quando as intensidades combinam (interferência construtiva) (VASSALLO, apud 

BELO, 2013); 

4º Difração: é quando uma onda sonora é interceptada por um obstáculo com 

irregularidades comparáveis com o seu comprimento de onda (por exemplo, um orifício), 

ocorre à dispersão divergente da energia sonora em mais que uma direção (VASSALLO, 

apud BELO, 2013). 

Para BRÜEL e KJAER, (2001), a propagação sonora pode ser afetada por um 

conjunto de variáveis, mas principalmente considerando: tipo de fonte sonora (pontual ou 

em linha); distância da fonte ao receptor; obstáculos (barreiras, edifícios); absorção do solo 

e reflexões (apud, BELO, 2013). 
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3.1.1 Tipos de Barreiras Acústicas 

Para cada situação que envolve um problema deve-se propor uma solução adequada 

e de acordo com suas particularidades, lembrando que a solução nem sempre pertence ao 

contexto restrito do problema.  

O estudo de atenuação de ruído com barreiras acústicas, não foge as regras acima 

citadas, evidentemente como qualquer outro tipo de estudo existe a necessidade de 

conhecer todo o contexto que se pretende avaliar, ou seja, para se estudar sobre atenuação 

de ruído com implantação de barreiras acústicas é preciso saber prioritariamente onde se 

pretende fazer esta redução: na fonte, na transmissão ou no receptor.  

No cenário das rodovias e ferrovias o estudo de redução de ruído ocorre de forma 

maioritária na transmissão em virtude dos espaços amplos que existem entre a fonte e o 

receptor facilitando a expansão do ruído, e seguida da redução na fonte, onde o fabricante 

e/ou a indústria montadora, dependendo dos países do contexto, realizam estudos com 

dispositivos de redução de ruído instalados nos automóveis, caminhões, motocicletas, 

trens, enfim, tudo que pode se mover nessas vias (BELO, op. cit.). 

[...] As vias de comunicação terrestre interferem, de forma muito 

significativa, no ruído ambiente das áreas que atravessam. Não só no 

contexto da sua utilização, mas muito especialmente no das suas 

características superficiais, ou seja, nas características da camada de 

desgaste, ou seja, na superfície de rolamento (BELO, 2013, Desenho 31). 

 

 

 

 

 

 

Desenho 31: Influência das Características da Estrada, Veículo e Pneus no Ruído Rodoviário. 
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Considerando, continua o autor, que os veículos cumprem todas as condições legais 

de circulação como: técnicas, manutenção e de velocidade, e que as superfícies de desgaste 

se apresentam em boas condições de conservação, o ruído predominante passa a ser o 

proveniente da interação pneu/estrada.  

Verificasse que de forma a minimizar os efeitos adversos que o ruído pode 

provocar nas zonas envolventes à sua fonte, várias estratégias de atenuação podem ser 

aplicadas, tendo em consideração as características da fonte e dos receptores (RIBEIRO, 

2009). 

Nas rodovias em Portugal, por exemplo, este planejamento pode envolver ações 

que compreendam a construção imediata de estruturas (construção de barreiras, utilização 

de piso absorvente, entre outros), ou pela elaboração de planos de ação mais rígidos que 

projetam pedágios em rodovias (por exemplo, Planos Municipais de Redução de Ruído). 

[...] O seu principal objetivo passa por reduzir o impacto do ruído nos 

receptores através da redução de emissão de ruído por parte da fonte ou 

da proteção dos receptores mais sensíveis, através da construção de 

estruturas que dificultem a propagação deste. Apesar de eficientes, 

determinadas estratégias podem gerar alguma discussão e insatisfação 

por parte dos receptores considerando os parâmetros acústicos, 

paisagísticos e sociais (RIBEIRO, op. cit., Desenho 32). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desenho 32: Tipos de Estratégias e Barreiras Acústicas para a Redução de Ruído. 
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3.1.2 Barreiras Acústicas Tipo Painel-Poste 

Podem-se verificar nas literaturas pesquisadas que existem tradicionalmente dois 

tipos básicos que compõem as características quanto aos Modelos Estruturais das barreiras 

sonoras, sendo elas: as barreiras acústicas do tipo Poste-Painel, e as barreiras acústicas do 

tipo Autossustentáveis. 

As barreiras tipo Painel-Poste podem ser consideradas o tipo de sistema estrutural 

mais usado na construção de barreiras sonoras e, de uma forma muito ampla, consiste na 

montagem de painéis absorventes ou refletores entre postes apoiados e ancorados 

estruturalmente em suas fundações. Apesar de terem em comum este sistema estrutural, 

dentro deste grupo existe uma enorme variedade de soluções em termos de materiais e 

técnicas adaptadas. 

[...] Este sistema estrutural é simples e confiável, pelo que se traduz em 

rapidez e economia na montagem das barreiras, sendo essa a principal 

vantagem que torna o esquema mais utilizado neste tipo de proposta de 

projeto, em todo o mundo (RIBEIRO, 2009). 

A construção deste tipo de barreira acústica tem inicio da mesma forma que a 

construção de um muro de alvenaria corrida, ou seja, inicialmente as fundações são 

gabaritadas e concretadas em seguida, erguem-se os painéis (absorventes ou refratários), 

que são encaixados ou concretados de acordo com o projeto.  

As opções para os tipos de fundações mais utilizadas são duas, sendo: a execução 

de blocos de concreto armado onde se apoiam diretamente os postes, ou a utilização de 

sapatas contínuas (Fotos 16 e 17). 

 

 

 

 

      Foto 16: Bloco de Concreto Armado.                Foto 17: Estrutura com Sapata Corrida. 
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A ligação do poste à fundação poderá também ser feita de diversas formas. As mais 

usuais são construídas aparafusando ou ancorando o poste à base da fundação. Os postes 

podem ser de perfil metálico, mais especificamente de aço, ou de concreto armado, ambos 

dependendo também da proposta do projeto (Fotos 18 e 19). 

A utilização de parafusos na ligação à fundação dos postes em concreto torna-se 

mais complicada pela difícil integração dos sistemas de ligação por aparafusamento. Os 

perfis metálicos, por sua vez, e na maioria das vezes podem utilizar os dois sistemas de 

ligação sem grandes complicações fazendo com que sua utilização seja produtiva e com 

menores riscos de erros na execução.  

 

 

 

 

       

         

     Foto 18: Pilar Metálico Aparafusado.                Foto 19: Pilar com Concreto Armado. 

A utilização de sapata contínua traduz-se num ganho de rigidez que poderá ser 

relevante no desempenho estrutural da barreira acústica. No entanto, é possível obter este 

ganho de rigidez nas fundações em que se usam apenas blocos de concreto, através da 

aplicação de um elemento de reforço em concreto armado entre os postes (FHWA, 2001, 

Fotos 20 e 21). 

  

 

 

 

Fotos 20 e 21: Utilização de Elementos de Reforço em Concreto entre os Postes (esq./dir.). 
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3.1.3 Barreiras Acústicas Tipo Autossustentáveis 

Este tipo de solução não depende de postes ou pilaretes para assegurar a sua 

estabilidade estrutural. Esta é feita pela própria configuração da barreira, ou dos painéis no 

caso de serem pré-fabricados. Neste caso, o peso torna-se fundamental em função da ação 

estabilizadora que exerce sobre a barreira, lembrando que o dimensionamento precisa ser o 

quesito de maior atenção. 

[...] O muro deverá ser assentado em fundações de concreto armado e 

usualmente amarrado a esta por meio de armação específica.  

A fundação neste caso deverá ser de configuração contínua, visto a 

descarga ser feita de forma distribuída ao longo do comprimento do 

muro, e não de forma pontual como aconteceria no caso de existência de 

postes (RIBEIRO, op. cit.). 

Este tipo de barreiras poderá representar vantagens e desvantagens em relação às do 

grupo apresentado no item anterior. No contexto das forças mecânicas, de um modo geral 

este esquema representa maiores capacidades de resistência, que por sua vez tem a ver com 

a sua maior robustez (Fotos 22 e 23).  

Pode também representar maior rapidez de execução, no caso de barreiras 

constituídas por painéis pré-fabricados. No entanto, este tipo de solução costuma 

representar também custos mais elevados, resultantes de igual forma da necessidade de 

maior robustez deste tipo de painel. Por outro lado, são também bem menos flexíveis, em 

termos de se adaptarem à topografia do terreno, problema que poderá em alguns casos ser 

preponderante preconiza (FHWA, 2001). 

 

 

 

 

 

          Foto 22: Estrutura Robusta.                             Foto 23: Restrição na Flexibilidade. 
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3.1.3.1 Barreiras de Acostamento (Bermas Sonoras) 

Os tipos de barreiras sonoras verificadas nas pesquisas quanto às características do 

material e da sua forma geométrica, natural ou do resultado da interferência ativa do 

homem compreendem um grupo bastante grande de barreiras denominadas como sendo, 

por exemplo, Barreira de Acostamento ou Berma seguida de várias outras que seguem em 

sequência. 

A Barreira de Acostamento consiste na caracterização de uma sobrelevação do 

terreno no acostamento da via de forma que o obstáculo à propagação do ruído fica assim 

caracterizado. Como a barreira é formada naturalmente por um aterro, não se poderá inserir 

em nenhum dos esquemas estruturais enunciados anteriormente, porque na verdade não 

possui verdadeiramente esse elemento (Foto 24). 

[...] A dita sobrelevação é construída através do depósito e conveniente 

compactação e contenção, de materiais terrosos, tal como solo arenoso, 

argiloso, rocha e escombros.  

Os materiais usados são, sempre que possíveis fornecidos por excessos 

resultantes das escavações da execução do próprio projeto da via.  

Em certas condições, o próprio talude resultante da escavação 

necessária à via, poderá servir por si só de uma barreira de proteção ao 

ruído, sem mais custos adicionais, o que o torna numa interessante 

solução (RIBEIRO, op. cit.). 

 

 

 

 

 

 

Foto 24: Barreira de Acostamento ou Berma. 
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As medidas geométricas das bermas sonoras têm a ver com as cotas do receptor a 

ser protegido, mas aconselha-se que a inclinação dos seus taludes sejam cerca de 30º, 

sendo que em certos casos inclinações até cerca de 45º são também aceitáveis (FHWA, op. 

cit.; Desenho 33). 

No caso das bermas que utilizem aterros derivados de rocha as inclinações dos 

taludes poderão subir ainda mais, tendo sempre em consideração os fatores da sua 

estabilidade, especialmente os ângulos de atrito. 

  

 

 

 

Desenho 33: Esquema de Barreira de Acostamento ou Berma. 

O topo das bermas poderá ser nivelado com certa largura, fornecendo uma área que 

permite alguns ganhos funcionais, por exemplo, baixa manutenção e fácil implementação 

de vegetação, vedações, ou até mesmo uma possível barreira sonora aumentando o seu 

desempenho acústico.  

[...] Este tipo de solução, apesar de ainda não muito utilizada, apresenta 

diversas vantagens. Por um lado, é caracterizada por uma boa 

capacidade de absorção sonora.  

Apesar do seu desempenho acústico não ter sido ainda suficientemente 

estudado e variar muito conforme os diferentes materiais de aterro, 

geometrias e graus de compactação, é em regra geral melhor que as 

barreiras sonoras mais ortodoxas (RIBEIRO, op. cit.). 

Portanto, completa o autor, a utilização do próprio terreno para o amortecimento do 

ruído, traduz-se em vantagens estéticas, sendo que não só se supera o impacto visual das 

barreiras propriamente ditas, como também se permite um bom enquadramento estético da 

própria via. As bermas sonoras permitem ainda a plantação de vegetação, o que poderá 

tornar ainda melhor esse mesmo enquadramento no contexto estético.  
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3.1.3.2 Barreiras com Painéis de Concreto Armado com Revestimento 

Acústico  

Talvez seja uma das soluções mais utilizadas na implantação de barreiras acústicas 

em áreas urbanas, principalmente onde passam rodovias. São organizadas pela instalação 

de painéis de concreto armado sobrepostos que são recobertos com material poroso com 

boa capacidade de absorção acústica.  

O material acústico de cobertura dos painéis varia de acordo com as especificações 

dos fabricantes. Este tipo de revestimento utilizado em muitos países é conhecido como 

“betão madeira”, que deve esse nome à mistura entre o cimento e as fibras de madeira 

devidamente tratadas garantindo uma boa capacidade de absorção acústica (Fotos 25 e 26). 

Neste tipos de barreiras a instalação compreende, na maioria das vezes, a aplicação 

do revestimento diretamente sobre os painéis de concreto após sua instalação, porem é 

normal em alguns casos, que o revestimento já venha aplicado nos painéis pré-fabricados 

diretamente da fábrica podendo facilitar também o processo de execução e encurtando o 

cronograma (RIBEIRO, 2009). 

 

 

 

 

       Foto 25: Barreira com Revestimento.             

 

 

 

 

 

Foto 26: Barreira com Concreto-Madeira. 
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Neste caso, o tratamento estético poderá ser feito através da pigmentação do “betão 

madeira”, e, se necessário, utilizar o mesmo processo no painel de concreto armado do 

lado de trás da barreira. As rugosidades características apresentadas das placas de betão 

madeira podem também ser utilizadas de forma a obterem-se formas e texturas que se 

tornem visualmente agradáveis (Foto 27). 

[...] A aplicação do betão madeira traduz-se ainda noutro tipo de 

vantagem. A sua aplicação não é limitada a barreiras do tipo poste-

painel, pois é de todo possível utilizá-lo para revestir de forma simples 

qualquer tipo de muro de betão que assegure as exigências de 

resistência.  

Isto poderá traduzir-se em ganhos econômicos quando, por exemplo, se 

procede à reutilização de muros existentes no local, transformando-os 

em boas barreiras sonoras (RIBEIRO, op. cit.) 

Mas, uma desvantagem que deve ser levada em conta na utilização desta solução 

poderá estar na instalação na maioria das vezes do revestimento, que se poderá traduzir 

num aumento significativo do tempo da construção da barreira e na necessidade de mão de 

obra extra. 

 

 

 

 

 

Foto 27: Efeito Estético na Barreira com Concreto-Madeira. 

Enfim, embora este tipo de barreira acústica seja utilizada com muita frequência, é 

necessário um planejamento muito atento, principalmente com relação ao comprimento 

efetivo da barreira relacionado com as medidas das placas do revestimento, para que não 

ocorra o recorte indesejável de algumas placas alterando o efeito estético pretendido, e com 

isso possa favorecer também o desencontro das mesmas provocando em pouco tempo o 

desprendimento de parte do revestimento pela ação da chuva principalmente. 
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3.1.3.3 Barreiras com Painéis Revestidos em Concreto Poroso 

Este tipo de barreira é muito similar ao modelo da proposta apresentada no item 

anterior, compreendendo painéis em concreto armado com uma camada aplicada de 

revestimento com capacidade de absorção sonora, constituída por concreto poroso. Nestes 

casos, os painéis pré-fabricados que compõem as barreiras já vêm com o revestimento 

poroso aplicado da fábrica. 

Um exemplo destes tipos de painéis é o ALPOS 02. Estes painéis são constituídos 

por um lado com uma estrutura de 90 mm de concreto armado (hormigon armado), que 

garante a sua resistência mecânica, e pelo outro lado, a sua superfície é coberta com uma 

capa de 70 mm de espessura máxima de concreto poroso (hormigon poroso), canelada, que 

tem a função de absorção sonora. Entre estas duas camadas existem malhas com 

150x150x6mm, que tem uma função isolante e resistente (FHWA, 2001, Desenho 34). 

 

 

 

 

 

Desenho 34: Esquema das Camadas de Painéis Revestidos com Concreto Poroso. 

[...] Esta solução possui um nível de pré-fabricação, maior quando 

comparada ao concreto-madeira, o que poderá trazer vantagens ao nível 

da instalação. No entanto, são mais complexas, pelo que são também 

mais caras, devido à sua mais exigente fabricação.  

Como se trata de painéis inteiros possui todas as desvantagens desse tipo 

de solução  

O transporte no canteiro de obras torna-se a principal desvantagem, 

devido suas medidas geométricas que dificultam um arranjo adequado, e 

também ocupam muitos espaços, mas principalmente associado ao seu 

peso, que neste tipo de solução torna-se significativamente elevado 

(FHWA, op. cit.). 
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Este tipo de painel poderá sofrer também vários tipos de tratamento estético, sendo 

que o processo de pigmentação é o método mais utilizado para este procedimento. O 

concreto poroso pode ser obtido através de um variado sistema de cores, que em conjunto 

com as formas da textura especificadas no projeto deva resultar numa boa solução estética, 

considerando o contexto em que será utilizado (Foto 28). 

 

 

 

 

 

 

Foto 28: Padrões de Revestimento do Concreto Poroso nos Painéis. 

Com a utilização de diversas padronizações das suas superfícies, por exemplo, a do 

tipo canelada harmonizando o conjunto das suas medidas, tendo a altura como referência, e 

com uma pigmentação adequada sob o ponto de vista estético, podem-se obter resultados 

satisfatórios no enquadramento estético necessário em que as barreiras se inserem em seu 

entorno (Foto 29). 

 

 

 

 

          

 

 

 Foto 29: Exemplo de Barreira com Painéis Revestidos com Concreto Poroso 

Implantada em Rodovia. 
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3.1.3.4 Barreiras com Painéis Metálicos 

As barreiras com Painéis Metálicos, assim como as barreiras de painéis de concreto 

sem revestimento acústico têm sido a preferência da maioria dos projetistas europeus, 

canadenses, americanos, em especial os projetistas portugueses, que além de especificá-las 

com frequência para as rodovias, projetam também como medida de mitigação a vários 

tipos de fontes de ruído que se verificam nos meios urbanos (Fotos 30 e 31). 

[...] Basicamente existem dois tipos de painéis metálicos, os painéis 

refletores e os de absorção. Os painéis refletores compreendem apenas 

na utilização de uma superfície de aço galvanizado apoiada entre dois 

postes. Esta solução apesar de ser uma das mais simples e baratas, deve 

ser utilizada apenas em casos muito especiais, pois a resistência dos 

painéis é muito baixa a vários níveis (RIBEIRO, op. cit.). 

Em termos estruturais, apesar do seu baixo peso implicar baixas cargas verticais, as 

cargas impostas pelo vento ou por pressões aerodinâmicas podem ser criticas a sua 

segurança. A resistência ao vandalismo, a derrapagens de veículos e aos agentes climáticos 

são também algumas das desvantagens à sua utilização. Em termos acústicos, o seu 

desempenho também não é considerado um dos mais satisfatórios (FHWA, op. cit.). 

 

 

 

 

 

Foto 30: Barreira Metálica com Efeito Estético.            Foto 31: Barreira Metálica Pintada. 

São muito utilizadas, continua essa entidade, em virtude da simplicidade na 

composição e na execução, mas principalmente associada aos baixos custos. A utilização 

de painéis metálicos refletores, é então mais apropriada para o isolamento de fontes de 

ruído temporárias, resultantes, por exemplo, de obras de construção civil, ou então de 

equipamentos mecânicos, como nas Fotos 32 e 33 da página seguinte. 
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Foto 32: Painel Metálico de Absorção.                 Desenho 35.a: Esquema do Painel Metálico. 

Os Painéis Metálicos de Absorção Sonora são, no entanto, uma solução inteligente 

a ser aplicada nas rodovias, aliando a simplicidade de instalação e a desempenho acústico. 

Este tipo de painel consiste, geralmente, num caixão de chapa de aço galvanizado, o qual é 

preenchido por dois painéis semirrígidos de lã mineral, separados entre si por uma folha 

metálica (JANGOCIAM, 1997, Foto 32). 

[...] O caixão de chapa de aço galvanizado serve de suporte estrutural ao 

elemento isolante, e é perfurada a uma taxa de cerca de 34 % para que 

não funcione como refletor. A espessura do aço é geralmente entre 1 e 

1,2 mm, e a galvanização poderá ser aferida conforme o ambiente de 

exposição, mas em geral é entre 275 a 600 gr/m2 tendo uma espessura  

Mínima de 18 microns (JANGOCIAM, op. cit.). (Desenho 35). 

 

 

 

 

 

Foto 33: Painel Metálico de Absorção.          Desenho 35.b: Esquema do Painel Metálico. 

Comentam esses autores, que a absorção sonora é garantida pelos elementos de lã 

de rocha, com espessura de cerca de 40 mm cada, e densidade de 100 kg/m3. Este material 

é incombustível e não hidrófilo (não absorbe água). Na face frontal do painel de lã de 

rocha é colada uma membrana de lã de vidro têxtil que o protege da erosão, da humidade e 

evita o desfibramento (Foto 33). 
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3.1.3.5 Barreiras com Painéis em Madeira 

A construção e utilização de barreiras com Painéis em Madeira pode também ser 

uma opção para os projetistas, embora no contexto da viabilidade construtiva e de 

manutenção, as desvantagens são muito maiores em relação aos benefícios, sem considerar 

as discussões polêmicas e conflitantes de aspecto ambiental que sempre pairam sobre sua 

utilização para esta finalidade.  

Este tipo de barreira sonora é composta, na maior parte das vezes, toda em madeira, 

inclusive sua própria estrutura, sendo que a utilização de postes em aço ou concreto pode 

também fazer parte da sua construção, ou seja, é uma opção que pode interagir com outros 

tipos de materiais, tornando-a uma alternativa mista para tipos de barreiras.  

O material utilizado nestas barreiras é de maneira geral a Madeira Laminada 

Colada, ou, a Madeira Tratada Prensada. Seja qual for o tipo de madeira deve ser sujeita 

aos devidos tratamentos para obter a necessária resistência aos agentes climáticos e 

biológicos. Os painéis não deveram ter grande largura entre postes, de forma a prevenir a 

criação de fendas (BOOTHBY e colaboradores, 1997, Foto 34 e 35). 

 

 

 

 

      Foto 34: Painel de Madeira Laminada.               Foto 35: Painel de Madeira Prensada. 

No contexto dos benefícios, sua principal vantagem compreende o aspecto natural 

que caracteriza este tipo de barreira, permitindo em geral uma harmonização do conjunto e 

um visual estético mais perto do natural, o que pode resultar num equilíbrio de aparência 

compatível com a maioria dos entornos nas rodovias.  

Outras vantagens podem estar associadas a esse tipo de barreira como a facilidade 

no transporte, e sua boa resistência mecânica. A madeira é também caracterizada pela fácil 

montagem, sendo que as ligações entre elementos podem simplesmente serem feitas pela 

rápida aplicação de pregos (RIBEIRO, 2009). 
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As desvantagens por sua vez, comenta esse autor, são, no entanto, muitas. Uma 

delas esta relacionada a difícil capacidade de prever o comportamento da madeira, quer no 

nível mecânico, quer no nível acústico, devido à sua anisotropia, o que poderá ser crítico 

ao seu correto funcionamento causando também degradação e mau aspecto (Foto 36). 

Por outro lado, a sua potencial suscetibilidade ao fogo caso a sua superfície não seja 

devidamente tratada, poderá levantar problemas de segurança à sua utilização. Fenômenos 

de dilatação são também difíceis de controlar nas madeiras, sendo que a abertura de fendas 

resultante da mesma poderá comprometer a acústica da barreira.  

Por fim, e talvez a mais preponderante, apresenta desvantagens no nível econômico, 

sendo que para barreiras demasiadamente longas torna-se inviável, devido ao custo dos 

materiais, dos tratamentos químicos, e da mão de obra necessária para a montagem dos 

painéis (Foto 37). 

[...] Todas estas desvantagens tornam a utilização de madeira em 

barreiras sonoras uma solução muito pouco usada em Portugal e, em 

geral, na Europa.  

Pode-se, no entanto, encontrar algumas aplicações deste tipo, 

principalmente nos Estados Unidos, em geral em zonas florestais com 

bons fornecimentos de madeira, que se traduz em menores custos de 

aquisição do material (RIBEIRO, op. cit.). 

 

 

 

 

Foto 36: Barreira Degradada de Madeira.                    Foto 37: Barreiras Longas de Madeira. 

Todas estas desvantagens tornam a utilização de madeira em barreiras sonoras uma 

solução muito pouco usada tanto na Europa como em vários outros países. Podem-se, no 

entanto, encontrar algumas aplicações deste tipo, principalmente nos Estados Unidos, em 

geral em zonas florestais com bons fornecimentos de madeira, que implica em menores 

custos de aquisição do material. 
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3.1.3.6 Barreiras com Painéis Transparentes 

Durante toda a pesquisa percebeu-se que o uso desse tipo de barreira com painéis 

transparentes apresenta a maior quantidade de benefícios, que vão da produção, transporte 

e execução, tornando-a uma unanimidade entre projetistas, principalmente pela variedade 

de formas geométricas que elas podem proporcionar. 

Compostas de vidro ou plástico de alta resistência, sua implantação principalmente 

em rodovias, acaba harmonizando praticamente com qualquer situação, ou, a qualquer 

entorno no contexto geral, sem contar que, sua composição envolve materiais que não 

acarretam grandes custos de produção (Fotos 38 e 39). 

O material utilizado na produção dos painéis transparentes pode ser o vidro ou 

algum tipo de plástico transparente. A utilização de vidro não é muito usual, já que para 

obter boas resistências, especificamente através do processo de têmpera do vidro, os custos 

de produção seriam demasiadamente elevados. Assim sendo, costuma-se recorrer ao 

plástico transparente para a produção destes painéis, em especial, ao acrílico (FLEMING e 

colaboradores, 2009). 

O acrílico poderá ser produzido de duas formas: o Acrílico Fundido e o Acrílico 

Extruído. Ambos têm características semelhantes, sendo o custo de produção do primeiro 

maior que o do segundo. O acrílico fundido permite maiores resistências aos raios UV 

(ultravioleta), garantindo a conservação ao longo do tempo das suas propriedades 

mecânicas (choques mecânicos), térmicas em temperatura altas e de transparência (FHWA, 

op. cit.). 

 

 

 

 

 

      Foto 38: Barreira Sonora em Acrílico.                  Foto 39: Barreira Sonora em Vidro. 
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Os painéis de acrílico continua esta entidade, possuem uma densidade de 1,19 

kg/mm-1/m2, estando disponíveis em espessuras de 15, 20 e 25 mm Os painéis são 

fabricados com a largura padrão de 2000 mm, e o comprimento pode ir até aos 5000 mm 

em painéis de acrílico fundido, e 6000 mm em painéis de acrílico extruído. 

Os painéis em acrílico, sejam extruído ou fundido, apresentam valores idênticos de 

isolamento ao ruído, variando o seu custo apenas de acordo com a espessura da chapa 

pretendida. O acrílico fundido é muito projetado para ambientes de interiores, o acrílico 

extruído, porém, é mais utilizado em exteriores, devido ao seu mais baixo custo de 

produção. 

Apesar da transparência característica destes tipos de painéis ser uma vantagem 

óbvia na diminuição do impacto visual geralmente inerente à construção de barreiras 

sonoras, existem alguns cuidados que devem ser considerados. Tem-se verificado que a 

transparência pode induzir em erro dos animais, em especial as aves, que, confundidas, 

pensam que podem atravessar a barreira na zona dos painéis transparentes, provocando 

muitas vezes choques fatais das aves com as barreiras (RIBEIRO, op. cit.; Foto 40). 

[...] Em zonas naturais de fauna rica, é aconselhável recorrer-se a algum 

tipo de método para identificar a presença das barreiras. Isto pode ser 

feito pela coloração dos painéis ou, então, pela colocação de 

autoadesivos. A forma pode ser variada, sendo, no entanto, muito usual a 

colocação de autoadesivos em forma de ave de rapina, que é mais eficaz 

para afastar possíveis aves de tentarem atravessar aquele trecho da 

barreira, evitando, portanto, que entrem em choque com ela (RIBEIRO, 

op. cit.; Foto 41). 

 

 

 

 

 

Foto 40: Barreira Transparente e com Cor.          Foto 41: Barreiras Transparentes com Adesivos. 
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O uso de painéis transparentes, principalmente de acrílico, em barreiras de proteção 

do ruído, apresenta também algumas desvantagens. A sua resistência mecânica está longe 

de ser a mesma de outro tipo de materiais usados em barreiras sonoras, em especial o 

concreto. Isto a torna muito suscetível a atos de vandalismo, como pichações, riscos e a 

destruição dos painéis (FHWA, op. cit.; Fotos 42 e 43).  

 

 

 

 

Foto 42: Barreira Transparente Riscada.               Foto 43: Barreira Transparente Danificada. 

A fraca resistência mecânica implica também que no caso de qualquer tipo de 

acidente ou derrapagem de veículos, estes painéis ofereçam muita pouca resistência, 

quebrando-se facilmente. Este fato é o motivo pelo qual geralmente a aplicação de painéis 

transparentes é acompanhada pela instalação na base dos mesmos de blocos de concreto 

armado, que as proteja contra as agressões resultantes da utilização da via. 

[...] A manutenção da transparência, que permite a diminuição do 

impacto visual causado pelas barreiras sonoras, e que é a principal 

vantagem da aplicação deste tipo de painel, é também um aspecto 

problemático. Estes materiais costumam ser sensíveis contra as 

condições ambientais, especialmente aos raios ultravioleta (RIBEIRO, 

op. cit.). 

Quando não existe uma boa proteção para esses painéis, os mesmos podem 

diminuir consideravelmente a transparências. Os grafites é outro inimigo da transparência 

dos painéis, e é um fenômeno muito comum em zonas de proximidade com os centros 

urbanos, principalmente em áreas socialmente problemáticas.  

Todas as considerações apontadas para este tipo de barreira tornam evidentes que a 

utilização de painéis transparentes usados em barreiras de proteção contra o ruído implica 

necessariamente na aplicação da prevenção verificada na produção de painéis de forma que 

as resistências aos vários tipos de agentes agressores sejam contornáveis. 
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3.2 A Aplicação de Barreiras Acústicas nos Modais de Transporte 

Pode-se entender barreira acústica como sendo uma infraestrutura compostas por 

material rígido, e com o objetivo de formar um obstáculo físico evitando a propagação das 

ondas sonoras, entre uma fonte e um receptor. No entanto, da mesma forma que podem ser 

consideradas como um obstáculo ao som, na maioria das vezes, podem ser vistas como um 

obstáculo visual também. 

Esta questão tem sido muito discutida em vários países quanto sua interferência 

visual fazendo com que a implantação de barreiras acústicas (em rodovias e ferrovias) 

possa reduzir o ruído provocado pelo trânsito, mas acaba criando outro problema quanto à 

questão das suas dimensões e na maioria das vezes na sua estética pouco reconhecida. 

Outras desvantagens estão também associadas à implantação das barreiras 

acústicas, por exemplo, a divisão de espaços por elas criada, seja compreendendo áreas 

urbanas como ecossistemas naturais. As barreiras são também responsáveis pela criação de 

zonas de sombra que poderão ter efeitos negativos em zonas residenciais demasiadamente 

próximas destas (RIBEIRO, 2009). 

[...] Pode-se considerar que este tipo de medida mitigadora torna-se 

muito dispendiosa, sendo que será vantajoso analisar-se primeiro a 

possibilidade de aplicação de medidas alternativas para reduzir o ruído, 

antes da decisão da implantação de barreiras acústicas (RIBEIRO, 

2009). 

As barreiras acústicas são estruturas muito utilizadas nos grandes eixos rodoviários 

para mitigar o impacto do ruído produzido pelo tráfego rodoviário. No entanto, uma 

barreira tornar-se parte da paisagem circundante, o que poderá causar algum impacto, tanto 

para os usuários da estrada como para os que vivem perto desta. São sistemas que reduzem 

o nível sonoro entre uma fonte emissora de ruído e um receptor através de fenômenos de 

absorção, transmissão, reflexão e difração (APA, 2009). 

As barreiras acústicas têm como objetivo servir de anteparo para as ondas sonoras. 

O isolamento fornecido por uma barreira depende de alguns fatores como a posição, o 

comprimento e os materiais que a compõem. Para regiões que necessitam de um ambiente 

menos ruidoso, como hospitais e escolas, as barreiras acústicas podem ser uma boa 

alternativa para alcançar proteção e conforto acústicos adequados (BUNN, 2013). 
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As barreiras acústicas são dispositivos utilizados para a redução do excesso de 

ruído causado normalmente por fontes estáticas ou dinâmicas, ou seja, no caso do cenário 

urbano são aquelas de origem do transporte urbano ou aéreo. Elas podem ser usadas tanto 

em ambientes fechados (estáticas) quanto em ambientes abertos (dinâmicas).  

Elas contribuem para a redução significativa da poluição sonora compreendida nas 

grandes cidades, que é a principal responsável por vários problemas de saúde. A presença 

da barreira acústica bloqueia a propagação do ruído entre a fonte e o receptor causando a 

difração das ondas sonoras configurando uma região de sombra acústica. 

As barreiras sonoras têm como objetivo a criação de um obstáculo à propagação 

das ondas sonoras, entre a fonte e o receptor. Este obstáculo resulta por um lado na 

absorção de parte, ou na reflexão, das ondas sonoras de linha direta entre a fonte e o 

receptor e, por outro lado, no aumento da distância da propagação difratada que atinge o 

receptor, diminuindo desta forma a pressão sonora e, portanto, o ruído (RIBEIRO, 2009, 

Desenho 36). 

 

 

 

 

 

Desenho 36: Desenho Esquemático do Funcionamento das Barreiras Sonoras. 

Assim, e de forma simplificada, continua este autor, o som resultante da fonte 

viária, quando entra em contato com a barreira, ou é absorvido pela mesma ou refletido 

com um ângulo igual ou do ângulo refratado, que pode sofrer variações de acordo com a 

densidade do material e da textura de superfície.  

As ondas sonoras que, por sua vez, ultrapassem o topo da barreira são sujeitas ao 

fenômeno de refração fazendo-se sentir pelo receptor. Este fenômeno é característico de 

qualquer tipo de propagação de ondas, tal como a luz e as ondas de água.  
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[...] No entanto essa refracção das ondas sonoras não é uniforme em 

termos de frequências, sendo que as frequências mais elevadas são 

refratadas pelo menor ângulo, enquanto que por sua vez, as baixas 

frequências são refratadas para o interior da zona de sombra da 

barreira (RIBEIRO, op. cit.). 

O crescimento do uso de barreiras acústicas na Europa, nos Estados Unidos e 

Austrália demonstra o aumento da preocupação da população em relação à poluição sonora 

causada por grandes projetos de infraestrutura, em particular, rodovias e ferrovias 

(KOTZEN & ENGLISH, 1999, apud BUNN, 2013). 

As barreiras acústicas funcionam como obstáculos entre as fontes geradoras de 

ruídos e os receptores. Bastante utilizado no Japão, nos Estados Unidos e em países da 

Europa, o recurso começa a ser utilizado no Brasil, como resultado de uma maior 

preocupação com o conforto ambiental (GARAVELLI e colaboradores, 2011). 

Nesses dispositivos a trajetória do som é interrompida com a colocação de um 

obstáculo reduzindo os níveis de pressão sonora entre a fonte e o receptor. Uma parte da 

energia sonora é refletida ou dispersada em direção à fonte, enquanto que outra parte é 

absorvida pelo material ou transmitida através da barreira, podendo ainda ser difratada pelo 

topo da barreira (GARAVELLI e colaboradores, op. cit.). 

 As barreiras acústicas são amplamente usadas em ambientes abertos tais como 

rodovias expressas e indústrias, e também em ambientes fechados, como escritórios. Para 

se alcançar um bom nível de conforto acústico nestes ambientes, o desempenho da barreira 

deve ser amplamente conhecido (CHAVES, 2012).  

Para este autor, alguns países europeus como Suíça, Itália e Reino Unido fazem o 

uso de barreiras em alguns pontos de suas rodovias, para atenuar o ruído em aglomerações 

urbanas vizinhas. No Brasil, a primeira barreira acústica (concreto) foi construída em 1999 

na Rodovia dos Bandeirantes, no estado de São Paulo, com 200 metros de comprimento. 

Com a instalação da barreira, o nível de ruído no conjunto de edifícios próximo à 

rodovia sofreu reduções da ordem de 8(dB) a 10(dB). Em 2010, iniciou-se a instalação de 

uma barreira na Via Expressa Presidente João Goulart, no estado do Rio de Janeiro, com o 

objetivo de melhorar a privacidade acústica dos moradores próximos à via. 
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Outro exemplo brasileiro de barreira acústica instalada em rodovia fica as margens 

do Anel Viário Magalhães Teixeira, que interliga as rodovias Anhanguera e Dom Pedro 

(São Paulo e Campinas), onde foi construído um enorme paredão que serve para diminuir, 

segundo a concessionária da rodovia, o ruído promovido pelos quase 40 mil veículos que 

trafegam nesta rodovia diariamente. O ruído excessivo motivou uma ação conjunta dos 

moradores do Condomínio Chácara Gramado junto à concessionária (Foto 44). 

A implantação de barreiras acústicas em rodovias brasileiras tem sido alvo na mídia 

de críticas e discussões políticas sobre a verdadeira função que elas deveriam exercer, além 

dos custos elevados que são direcionados para construí-las.  

Em todos os casos, sem exceção, as contradições verificadas ficam compreendidas 

no contexto da segurança pública, tanto para os motoristas que circulam na rodovia, quanto 

para os moradores que se encontram por traz dessas barreiras. Para muitos, contrários a 

estas ações, elas têm caráter menor de aspecto ambiental voltado ao ruído (Foto 45). 

 

 

 

 

 

Foto 44: Barreira Acústica Implantada no Anel Viário em São Paulo. 

 

 

 

 

 

Foto 45: Barreira Acústica Implantada na Linha Vermelha no Rio de Janeiro. 
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3.2.1 A Utilização de Barreiras Acústicas em Rodovias 

O processo de industrialização no Brasil, em meados da década de 30, facilitou a 

integração do mercado interno com investimentos no transporte rodoviário. Durante os 

anos que se seguiram, foi se configurando em pouco tempo um sistema rodoviário em todo 

o território nacional conectando os estados brasileiros principalmente aqueles da região 

sudeste, os mais industrializados.  

Em meados dos anos 80, por intermédio da aplicação de políticas industriais e com 

estímulos as exportações no setor objetivando aumentar a competitividade, o resultado foi 

o crescimento da frota automobilística no país, com seguidos recordes na produção. Estas 

politicas foram tão eficientes que têm se mostrado presentes até os dias atuais, apenas com 

algumas flutuações negativas, mas não muito significativas nos índices de produção. 

 O resultado não pode ser diferente da constatação de uma inesperada concentração 

populacional muito expressiva nas grandes cidades, e consequentemente uma dependência 

cada vez maior pelo transporte rodoviário foi se configurando ao ponto deste modal tornar-

se parte essencial na vida das grandes cidades. 

O transporte rodoviário intensificado por essas medidas de estimulo passou a fazer 

parte dos trajetos compreendidos nos grandes centros urbanos, que antes era quase que 

exclusivo do trânsito local, gerando congestionamentos intensos, aumento da velocidade e 

acentuando ainda mais o nível de poluição sonora, como também atmosférica, e até mesmo 

interferindo na paisagem urbana. 

[...] Levando em consideração que aproximadamente 81% da população 

brasileira é urbana, o ruído faz parte da paisagem sonora das cidades. 

No entanto, tem de ser administrado no sentido da não interferência com 

os usos urbanos como os residenciais, escolares ou hospitalares, por 

exemplo. As pessoas são incomodadas pelo ruído nas suas atividades 

escolares ou durante o sono, de forma relativamente idêntica em todos os 

países (COSTA, GARAVELLI, SILVA, MELO, MAROJA, 2013). 

Diante das circunstâncias depreciativas, tanto com a saúde da população quanto aos 

impactos negativos ao meio ambiente, as reclamações da população quanto aos incômodos 

proporcionados pelo aumento expressivo das poluições citadas, fez com que o governo 

local reavaliasse alguns aspectos relacionados à nova estrutura urbana que surgia. 
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 Apesar da importância das rodovias como instrumento de desenvolvimento, as 

preocupações com os impactos ambientais causados pelas mesmas e a incorporação desta 

variável nos projetos rodoviários só ocorreram no final da década de 1970 nos países 

desenvolvidos e no início da década de 1990 nos países da América Latina em geral, e, em 

específico no Brasil e no Estado de São Paulo (KAWAKITA, 2008).  

No passado, conforme comenta BALBO (1996) nem se cogitava considerar 

aspectos de controle de nível de ruído no planejamento e projeto de rodovias, mas 

atualmente, estes aspectos são, com muita seriedade, considerados prioridade em vários 

países europeus através do desenvolvimento, por exemplo, de barreiras sonoras laterais e 

pavimentos que absorvam parte do ruído (apud KAWAKITA, 2008). 

[...] Em grandes cidades da Ásia, também se faz o uso de barreiras 

acústicas como pode ser observado nas Fotos 46 e 47. Segundo REIS 

(1996), até o final da década de 1970 a única preocupação com a 

questão ambiental dos órgãos estaduais de São Paulo, responsáveis 

pelas rodovias, se resumia ao paisagismo e à recuperação da vegetação 

dos taludes (apud KAWAKITA, 2008). 

 

 

 

 

 

Foto 46: Barreira Acústica em Rodovia: Xangai.          Foto 47: Barreira Acústica em Via Urbana. 

Esta autora comenta que no Brasil, especificamente no Estado de São, em meados 

do ano de 2006, os congestionamentos cada vez maiores da Rodovia Raposos Tavares 

acabaram mobilizando alguns setores da sociedade que tornaram este o principal tema de 

discussão no 1º Fórum pela Sobrevivência Saudável do Eixo Metropolitano Raposo 

Tavares, ocorrido em dezembro de 2007, devido aos prejuízos financeiros e os impactos 

socioeconômicos que os congestionamentos acabam gerando.  

Estavam envolvidas neste fórum as cidades de São Paulo, São Roque, Taboão da 

Serra, Vargem Grande, Carapicuíba, Cotia, Embu, Ibiúna, Itapevi e Jandira.   
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 A maioria dos centros urbanos brasileiros se caracteriza por apresentar uma 

concentração excessiva de atividades socioeconômicas nas áreas centrais. Como 

consequência, verifica-se que a capacidade viária disponível tem fortes restrições para 

atender satisfatoriamente à demanda, acentuando congestionamentos, conflitos e acidentes 

de trânsito, desperdício do consumo energético e impactos ambientais (NUNES, 2013).  

Neste mesmo contexto, continua a autora, tem-se o tráfego veicular buscando 

caminhos nem sempre apropriados do ponto de vista do planejamento de transportes, 

degradando ainda mais a qualidade de vida da população. 

A capacidade ambiental do trânsito, muitas vezes estudada apenas sob a ótica da 

poluição atmosférica, sofre uma grande contribuição da poluição sonora. O ruído oriundo 

do tráfego de veículos é comprovadamente um dos maiores poluidores ambientais e o que 

causa maior incômodo à população (NUNES, op. cit.). 

As rodovias desempenham um papel importante não só na deslocação de pessoas e 

bens, mas também na possibilidade de visualização da paisagem circundante, sobretudo 

num país em que o turismo representa uma parte significativa da economia (HÁZYOVA, 

ROSÃO, CONCEIÇÃO e LEONARDO, 2010). 

É importante cuidar da integração paisagística destes cartões-de-visita, dizem os 

autores, em especial do cartão-de-visita rodoviário, pela sua maior utilização e extensão, 

que nos permite observar paisagens belas e diversificadas de Norte a Sul de Portugal. 

Desta forma, as barreiras acústicas não podem ser vistas apenas como muros que isolam o 

ruído, mas sim serem vistas como molduras e/ou elementos das paisagens, devendo assim 

estar em perfeita harmonia com o entorno. 

 Muitos dos projetos de infraestruturas de transporte, na Europa e em outros países, 

que são realizados tentando satisfazer as necessidades e o bem-estar das populações têm 

incidências, muitas vezes negativas, nas regiões onde são implantados. Essa condição tem 

se mostrado igual para todos (MORAIS E BRITO, 2013). 

Segundo eles, é necessário avaliar estes impactos, as suas causas e possíveis 

consequências, com o objetivo de procurar minimizar os efeitos negativos e potenciar os 

aspectos positivos, buscando alternativas ou medidas que compatibilizem as vantagens 

socioeconômicas do projeto com a manutenção da qualidade do meio ambiente. 
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3.2.2 A Aplicação de Barreiras Acústicas em Ferrovias 

O surgimento dos primeiros comboios (trens) data aproximadamente do ano de 

1500 na Europa. Inicialmente surgem impulsionados por força humana e/ou animal, onde 

logo em seguida aparecem as locomotivas a vapor, em meados de 1820 na Inglaterra, 

quando na verdade se pode fazer citação, a partir desse ano, a um verdadeiro sistema de 

transporte moderno, tornando-se o primeiro meio de transporte terrestre de massas 

(Desenho 37). 

Os primeiros indícios de utilização de carris (trilhos) surge por volta do século 600 

DC, na Grécia, numa linha com cerca de 6 a 8,5 Km, que se acredita ter sido usada para o 

transporte de barcos, através da força humana, utilizando carris de calcário para se obter a 

tração necessária (LEWIS, 2001, apud RIBEIRO, 2009).  

Os carris de madeira mais aprimorados comentam esses autores, começam a ser 

utilizados em 1550 na Alemanha para facilitar o transporte de materiais para as minas de 

carvão. Esta tecnologia espalha-se por toda a Europa, e em 1600 chega à Inglaterra. Os 

primeiros avanços no sentido do surgimento do comboio aparecem primeiro com a 

utilização de vários vagões de carga puxados por um único cavalo, e depois a utilização 

para transporte de materiais de construção para os locais das obras. 

 

 

 

 

Desenho 37: Registro do1º Comboio com Tração Animal. 

Quase cem anos depois, o primeiro modelo de uma locomotiva a vapor fora 

idealizada só em 1794 pelo americano John Fitch, e a primeira locomotiva realmente 

construída pelo engenheiro britânico Richard Trevithick surge em 1804. Conta a história 

que surgiu de uma aposta com Samuel Homfrayo, ferreiro mestre local. A primeira 

demonstração seria feita pelo próprio Trevithick num trecho de linha circular chamada 

Catch-Me-Who-Can. (HAMILTON, 1968, apud RIBIERO, op. cit.). 
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Mas, foi no Japão, e em seguida na França que ocorreu de forma pioneira o 

verdadeiro direcionamento de elevados investimentos na tecnologia das novas linhas 

ferroviárias de alta velocidade. Neste momento o trem de alta velocidade revela-se um 

modal de transporte de grande interesse econômico a nível regional e nacional. 

Atualmente, constata-se sua forte presença em ferrovias de alta velocidade nas 

potências asiáticas, especialmente no Japão, na RPC – República Popular da China e na 

Coreia do Sul, assim como, em vários países europeus, e nos EUA, onde se constata que 

todos têm intensificado a construção de novas linhas e sistemas. 

Esse fato é consequência, por razões óbvias de outra comprovação: justamente 

nestes países é implantada a maior quantidade de barreiras sonoras por toda a extensão da 

ferrovia. A maior quantidade dos registros de reclamações está relacionada ao desconforto 

do ruído excessivo causado pela passagem do comboio, mesmo que abreviada, em regiões 

densamente povoadas. 

As barreiras sonoras, antes implantadas quase que exclusivamente no setor de 

transporte para o modal terrestre especialmente para as rodovias, agora divide a atenção e 

os investimentos consideráveis com o transporte ferroviário, mas pontualmente o de alta 

velocidade.  

No continente europeu, essa tendência de mudança de paradigma no transporte, que 

virou realidade tem facilitado à formação de redes mais abertas entre as nações, permitindo 

a circulação e integração mais rápida e eficiente de pessoas e bens entre regiões, revelando 

evidentes vantagens econômicas para aqueles que utilizam o sistema. 

Mas, pensava-se que desde os primórdios do surgimento desse modal de transporte, 

que a poluição do ar, no caso das locomotivas, assim como, o ruído do atrito proveniente 

do carril poderiam ser solucionados, ou atenuados, através do aumento considerável da 

velocidade de todo sistema. 

A poluição do ar foi claramente resolvida, obviamente pela mudança radical entre 

os paradigmas da tração a vapor para a tração elétrica, mais tarde passando pela revolução 

dos supercondutores, e que atualmente utiliza o eletromagnetismo e a semigravitação como 

fontes de propulsão para o sistema. Mas a alta velocidade do sistema causou problemas de 

ruído excessivo, principalmente nas regiões habitadas por onde a ferrovia passa. 
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No contexto das ferrovias, a principal função das barreiras acústicas, é resguardar a 

população do ruído excessivo, mas, no entanto, as principais queixas associadas ao ruído 

da circulação ferroviária são direcionadas as concessionárias, que no planejamento dos 

traçados dessas ferrovias, preferem implantar barreiras acústicas a terem que mudar o 

traçado, entendendo ser uma solução mais econômica. 

[...] Normalmente as barreiras acústicas construídas nessas ferrovias 

fornecem pouca ou nenhuma proteção para as comunidades, para as 

quais foram destinadas a servirem.  

Em algumas barreiras, bastaria apenas um pouco mais de cuidado na 

concepção para atingirem resultados de proteção significativamente 

melhores. Para evitar esses erros dispendiosos e para assegurar os 

maiores benefícios possíveis, é essencial compreender seus projetos com 

maior amplitude (HAZYOVA e colaboradores op. cit.). 

 Os sistemas de transporte terrestre são considerados as principais fontes de emissão 

sonora, percebidas através do tráfego intenso de veículos (rodovias) e comboios (ferrovias) 

(MORAIS e BRITO, 2013).  

Contudo, sua proximidade com núcleos habitados ou em áreas mais sensíveis ao ruído 

(perto de hospitais, clinicas, etc.), torna-se conveniente definir os níveis sonoros existentes 

anteriores ao funcionamento das vias (rodovias ou ferrovias) e identificar os focos 

emissores, diferenciando os de emissão contínua (transito urbano) dos de emissão 

ocasional (ferrovias, etc.). Portanto, o gerenciamento do ruído cria uma relação direta e 

muito estreita com a gestão urbanística dos espaços da cidade e seus usos, dos seus meios 

de transporte e da dinâmica da própria cidade.  

[...] MENEGHETTI, (2006), declara que a perturbação sonora não é 

apenas um problema de desconforto acústico, é um fator que afeta o 

indivíduo sob vários aspectos, causando perda auditiva e outras 

alterações orgânicas, emocionais e sociais, comprometendo assim sua 

qualidade de vida (apud MORAES E BRITO, 2013). 

Enfim, os parágrafos anteriores, mostram pontualmente que o uso das barreiras 

sonoras são necessárias e muito relevantes no desenvolvimento tecnológico do transporte 

ferroviário, normal e de alta velocidade, fazendo com que os resultados positivos do seu 

uso tornem-se mais abrangentes e que sirvam de base para outras aplicações. 



207 
 

3.2.2.1 As Barreiras Acústicas e o Sistema Ferroviário de Alta Velocidade  

No cenário ferroviário regional do continente europeu, fortalecidos por estímulos 

financeiros generosos, que atua no deslocamento de trem de alta velocidade, o problema do 

excesso de ruído provocado por esta modalidade também vem chamando a atenção da 

sociedade, do governo e das concessionárias que administram estas ferrovias.  

A evolução tecnológica extraordinária deste modal é cada vez mais presente na 

Europa, mas precisamente nos países desenvolvidos requer maior atenção no contexto das 

exigências estruturais desta modalidade centrada no ruído. Os elementos de atenuação 

desta estrutura necessários e ocasionados por novos fenômenos dinâmicos resultantes da 

alta velocidade e os efeitos do ruído, até então desconsiderados, carecem de investigações 

mais cautelosas. 

Foi na linha entre Cologne e Frankfurt, na Alemanha, que ocorreu um dos 

primeiros casos de estudo envolvendo as consequências das cargas dinâmicas em barreiras 

sonoras criadas pelas pressões aerodinâmicas da alta velocidade no ano de 2002 

(RIBEIRO, 2009). 

De fato, cita o autor, que alguns meses depois desta linha de alta velocidade com 

serviços regulares de 300 Km/h (Cologne-Frankfurt) ter sido oficialmente colocada em 

operação, verificou-se a existência de vários danos nos painéis de absorção sonora, feitos 

de alumínio. As barreiras sonoras constituídas por painéis empilhados, instaladas durante a 

execução do projeto em 2001, foram dimensionadas tendo em consideração os indicadores 

válidos na altura, que, de fato, se revelaram de todo inadequados (Foto 48). 

 

 

 

 

 

 

Foto 48: Exemplos dos Danos nas Barreiras Verificados na Linha Cologne – Frankfurt. 
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As primeiras inspeções concluíram de imediato que os danos eram aparentemente 

causados por uma combinação, até então desconhecida e não prevista no projeto, dos 

efeitos dinâmicos e das cargas. De fato, verificou-se que os vários elementos de ligação 

dos painéis aos postes de sustentação não eram dimensionados de forma apropriada para 

transferir as cargas a que seriam submetidos. 

Esta é de fato a carga adicional que se deve levar em conta na análise de estruturas 

que se encontram próximas às linhas de alta velocidade ferroviária, que não é considerada 

no dimensionamento dessas mesmas estruturas em vias tradicionais. 

A ideia de alta velocidade surgiu no Japão, em 1964, com a necessidade de resolver 

a elevada sobrelotação da linha ferroviária entre Tóquio e Osaka. Assim foi criada a linha 

de alta velocidade Shinkansen que seria servida pelo protótipo “0 Série”, inicialmente sem 

denominação. Este modelo operava com velocidades médias de 200 Km/h e máximas de 

256 Km/h. Nada se comparava a estes resultados na época (Foto 49 e 50). 

 

 

 

 

 

 

        Fotos 49: Primeiro Trem Bala Japonês         Foto 50: Modelo 0, Série Shinkansen. 

 

Existe uma variedade grande de tipos de barreiras acústicas ou sonoras, tanto nas 

literaturas como sua aplicação nas situações de caráter prático por todo o mundo. No caso 

específico das barreiras para o contexto ferroviário, a utilização de barreiras sonoras 

fotovoltaicas poderá ser utilizada como fonte auxiliar de alimentação elétrica da própria 

via, além de estimular tecnologicamente o compartilhamento com energias que não 

produzem impactos ao meio ambiente. 

Outras vantagens são apontadas a este tipo de barreira, sobretudo focadas no uso de 

disponibilidade territorial, o impacto positivo no público, principalmente ao sentimento de 

empatia da produção de energias limpas e compromisso com a proteção do ambiente. 
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3.2.3 A Eficiência no Uso das Barreiras Acústicas no Contexto Aeroportuário 

Para se estudar e pesquisar o ruído aeronáutico, que de forma conceitual é aquele 

produzido pela atividade aeroportuária, é necessário distinguir os contextos, ou seja, sons 

produzidos pelas operações com as aeronaves tanto no solo como no ar, e, aqueles ruídos 

provenientes das operações internas do aeroporto, com ou sem aeronaves.  

Como já visto com maiores detalhes no Capítulo1, sabe-se que o ruído maior do 

aeroporto é aquele registrado nos momentos críticos, que são tanto no pouso (aproximação 

e sobrevoo) como na decolagem (sobrevoo), e aquele ruído produzido pelas operações de 

solo (taxiamento, serviço de rampa, manutenção, etc.), embora sejam considerados muito 

ruidosos, são menores quando comparados com as situações citadas. 

Embora o ruído possa ser considerado subjetivo para alguns autores, é preciso ainda 

analisar dois aspectos significativos, ou seja, no primeiro caso (pousos e decolagens) são 

ruídos com intensidade muito alta, mas não são prolongados se comparados com o ruído 

do segundo caso (taxiamento, serviço de rampa, etc.), que não são muito intensos, mas são 

sucessivos e demorados. 

[...] Durante o procedimento de decolagem é requerida potência máxima 

do motor para que a aeronave suba, fazendo com que o ruído produzido 

por ela seja a fonte sonora predominante, tornando a emissão sonora 

diretamente relacionada ao ajuste da potência (propulsão) (MORAIS, 

SLAMA e MANSUR, 2008). 

O ruído proveniente dos hangares de manutenção também é muito preocupante, 

porque os testes de motores e turbinas quando são realizados intensificam o ruído interno, 

potencializando uma atmosfera de verdadeiro caos, quando se sabe que no entorno dos 

aeroportos, a poluição sonora do tráfego urbano atinge índices preocupantes de intensidade 

sonora.  

O entorno dos aeroportos nacionais vem se caracterizando por áreas urbanas, 

extremamente adensadas, sendo utilizadas por população de baixa renda, no caso das 

ocupações irregulares. A qualidade das habitações é em geral precária e desprovida de 

conforto (JADIR e LIMA, 2009). 
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As autoridades aeroportuárias responsáveis pela operação dos aeroportos brasileiros 

recebem reclamações e estão preocupadas com a qualidade de vida da população residente 

no entorno dos aeroportos, especialmente por conta do ruído causado pelo pouso e 

decolagem das aeronaves. A tendência nacional é de aumento na movimentação, 

especialmente dos grandes aeroportos nacionais, prejudicando cada vez mais a população 

residente no entorno. 

Neste entorno, todos os edifícios sensíveis ao ruído e que de alguma forma estão 

expostos a níveis elevados de ruído proveniente de uma fonte sonora são considerados 

receptores críticos, que na verdade atuam como se fossem barreiras sonoras para outros 

receptores menos atingidos, e que estão atrás desses (MORAIS, SLAMA E MANSUR, op. 

cit.). 

Eles estão situados em áreas onde o impacto ambiental sonoro é sentido de forma 

mais intensa, e a atividade laboral exercida no local é prejudicada devido à elevada 

exposição ao ruído. Esses receptores críticos, dizem os autores citados, são as residências, 

escolas, hospitais e todas as edificações onde as atividades exercidas sofrem interferência 

do elevado nível de ruído aeroportuário, no entorno do aeroporto.  

[...] O nível de potência emitido por uma aeronave no procedimento de 

decolagem varia durante seu percurso no solo em função do tipo e da 

tecnologia, com diferentes emissões de ruído e distâncias de decolagem. 

Como a velocidade inicial é menor e a potência exigida do motor é 

maior, o ruído próximo da cabeceira de decolagem é maior no solo em 

relação aos outros pontos da pista (MORAIS e colaboradores, op. cit.). 

No caso do Aeroporto de Congonhas esses receptores críticos citados estão todos 

eles e em grande número situados nas proximidades das cabeceiras L35 e R17 da pista 

principal, razão pela qual motivou os estudos para a implantação de barreira acústica 

articulada para atenuação do ruído neste aeroporto. 

Neste cenário pouco foi feito na questão de reduzir a poluição sonora nessas áreas 

com o uso de barreiras acústicas no sentido mais abrangente, e do lado externo do 

aeroporto, ou seja, a redução do ruído na trajetória nunca foi considerada. Varias ações 

(algumas já mencionadas) trataram do problema considerando o contexto interno do 

aeroporto seus receptores mais próximos. 
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3.2.3.1 As Barreiras Acústicas e o Sistema Aeroportuário 

No cenário aeroportuário, a utilização de barreiras acústicas pode ser verificada na 

aplicação da proteção acústica das estruturas, edificações internas do próprio aeroporto, ou 

seja, aquelas edificações como; o terminal de passageiros e de cargas, áreas de acesso, 

hangares, torre de controle, enfim, toda edificação interna mais próxima ao sistema de 

pistas (Foto 51 e 52). 

Normalmente fixadas ao solo ou transportáveis, a variedade de modelos é grande, e 

são projetadas para cada tipo de situação e necessidade de proteção, podendo ser projetadas 

em telas de fibra de vidro às estruturas mais rígidas como o alumínio, o aço galvanizado, 

concreto, plástico de alta resistência, enfim, a solução está compreendida na necessidade 

do uso do aeroporto (Foto 53 e 54). 

 

Foto 51 (Esquerda): Barreira Acústica Fixa no Aeroporto Internacional do Cairo. 

Foto 52 (Direita): Barreira Acústica Fixa / Estacionamento do Aeroporto 

 

 

Foto 53 (Esquerda): Tipo de Barreira Acústica com Tela de Fibra de Vidro. 

Foto 54 (Direita): Área de Testes de um Aeroporto Cercada com Barreira Acústica. 
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No caso europeu, a filosofia da maior parte dos aeroportos, por exemplo, baseia-se 

na estratégia de redução de ruído sustentável que protege não somente a população do 

entorno dos distúrbios indesejados, mas também visa melhorar as operações internas do 

próprio aeroporto favorecendo a manutenção do crescimento econômico de ambos. 

Mas, para encontrar o equilíbrio ideal entre agradar as comunidades locais e a 

preservação do crescimento econômico facilitado pelo setor de aviação, este fato esta longe 

de ser uma tarefa simples, particularmente na Europa, onde as comunidades são mais 

próximas dos aeroportos e a regulamentação ambiental é mais rígida. 

Algumas empresas do setor vêm desenvolvendo pesquisas com alta tecnologia com 

barreiras. Simuladores acoplados em partes da aeronave que ficam localizadas em espaços 

amplos e reservados do aeroporto, cercado por barreiras acústicas, conhecidos como GRE 

– Ground Run-up Enclosure, que monitoram, analisam e enviam resultados em tempo real 

para uma central que processam as informações que interessam a pesquisa (Foto 55). 

  

 

 

 

Foto 55: GRE do Aeroporto Internacional de Sofia, Bulgária. 

Na Hungria, o Aeroporto de Budapeste havia sido fechado, em 2010, porque não 

estava adequado para a moderna frota do A380 e também dos Boeing 747 que culminou 

com a decisão da autoridade daquele aeroporto em implantar a instalação do GRE para os 

devidos testes com os motores das aeronaves citadas, com a realidade das operações que 

eram realizadas nas pistas de seu aeroporto principal (Foto 56). 

 

 

 

Foto 56: GRE do Aeroporto Internacional de Budapeste. 
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As estruturas robustas destas barreiras acústicas que compreendem o GRE são 

formadas por materiais compostos rígidos de alumínio e aço que não permitem que o ruído 

das turbinas transponha sua superfície de modo a serem absorvidas pelos sensores 

estrategicamente fixados nelas.  

De acordo com seu fabricante (BDI, Blast Deflectors, Inc./USA, site) os painéis do 

GRE foram projetados especificamente para o controle do ruído das aeronaves. Eles 

apresentam uma perda de transmissão do ruído bem elevada de 36 dB(A), uma eficaz 

absorção de ruído de baixa frequência, um coeficiente de redução de ruído demonstrada de 

1,25, e mantêm um coeficiente de absorção de 1.0 a 100 Hz (Fotos 57, 58 e 59). 

 

 

 

 

 

Foto 57: Barreira Acústica do GRE da Área de Testes da BDI. 

 

 

 

 

 

 

       Foto 58: Face Externa do GRE. 

 

Foto 59: GRE, Sistema de Funcionamento. 
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Nos EUA seguindo uma filosofia de grandeza que faz parte da cultura americana, 

um dos maiores defletores sonoros e de energia (barreiras dissipadoras de energia assim 

denominadas por eles) em altura e extensão recentemente foi projetado e instalado no John 

F. Kennedy International Airport, em Nova York. 

Essas barreiras, com função acústica e proteção ao edifício, se estendem por todo o 

perímetro acima da estrutura do estacionamento adjacente ao terminal de passageiros, 

fazendo com que a imponência verificada pela altura dessas barreiras se torne altamente 

visível, tanto para os passageiros como para o pessoal do aeroporto. Bem ao estilo 

americano. 

Segundo seus construtores a estrutura foi concebida para suportar, além do ruído e 

da expansão dos gases, o calor intenso gerado pelos potentes motores tanto do Boeing747 

como do A380 (com empuxo de £ 115.000 a uma temperatura estimada de 750º) sendo 

aeronaves que compõem a frota das companhias aéreas que operam diariamente neste 

aeroporto (Fotos 60 e 61). 

 

 

 

 

 

Foto 60: Vista Frontal da Barreira do Lado Interno do Estacionamento. 

 

 

 

 

 

Foto 61: Montagem da Barreira que foi Finalizada em 2012. 
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3.3 Materiais Utilizados na Composição das Barreiras Acústicas 

A utilização de determinados materiais na composição da barreira acústica está 

associada obviamente ao contexto na qual ela vai ser implantada, ou seja, se o seu uso 

servirá a um aeroporto, uma rodovia, ferrovia, trechos urbanos, ambientes arquitetônicos, 

enfim, é preciso definir sua função como barreira refletora ou absorvente. 

Durante os estudos compreendidos nas literaturas pode-se verificar que, de maneira 

ampla e dependendo da aplicação e contexto, materiais densos como o concreto, o vidro, o 

chumbo, entre outros, são bons isolantes acústicos que formam uma barreira apropriada 

contra a propagação do som.  

Da mesma forma, quando se trata de materiais leves, pouco densos, e porosos é 

notada a boa capacidade de absorção, impedindo a refletividade das ondas sonoras. Os 

fenômenos associados ao ruído acontecem pelos motivos da capacidade do obstáculo de 

refletir, absorver e retransmitir (no caso da difração). 

[...] As barreiras acústicas podem ser classificadas pelo tipo de absorção 

sonora que conferem e pelo material que as constitui. Considerando as 

características de absorção sonora, podem-se classificar as barreiras 

como refletoras ou absorventes, ou ainda, tipo mista.  

Quanto ao tipo de material que as constitui, podem-se indicar os 

seguintes materiais típicos: concreto, alvenaria, metal, acrílico, plástico, 

madeira, monte de terra e até cortina arbórea, no caso das barreiras 

naturais (XAVIER, 2009). 

No caso da absorção sonora, o evento depende da frequência da onda e acontece 

quando o ar, por ser um meio elástico,  pode ser expandido para qualquer direção, sofre 

compressões e rarefações que provocam a absorção sonora. A função das barreiras sonoras 

compreende essas considerações.  

Segundo CORDEIRO (2009), o fenômeno que ocorre na absorção sonora depende 

de algumas variáveis como a frequência, temperatura, umidade relativa do ar e pressão; e, 

a absorção acontece quando o ruído ao se propagar através do ar atmosférico altera o 

estado de equilíbrio desta expansão, fazendo com a energia expandida seja redistribuída 

(apud SAPATA, 2011). 
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A difração é a capacidade que as ondas sonoras têm de contornar obstáculos. A 

curvatura que uma onda desenvolve ao passar um objeto pode variar de acordo com a 

forma e as dimensões do objeto e pode ocorrer em maior ou menor grau. Esses obstáculos 

são também chamados de barreiras acústicas, que são elementos que possuem massa e 

altura determinadas e são instalados entre a fonte sonora e o receptor com o intuito de 

reduzir o nível de pressão sonora por meio da difração do som (SAPATA, op. cit.). 

Os obstáculos com pequenas dimensões continua a autora, não tem a capacidade de 

promover grandes alterações na qualidade do som, sendo que a difração de uma onda 

incidente em um obstáculo é semelhante à difração de ondas por aberturas. Quando a 

difração ocorre em barreiras com orifícios, o som passa e a onda difratada passa a ter seu 

centro de propagação a partir desse orifício. Os fatores que influenciam a difração são: a 

fonte, o topo da barreira e o receptor (Desenho 38). 

 

 

 

 

 

Desenho 38: Desenho Esquemático da Difração das Ondas Sonoras. 

Para garantir a eficácia de uma barreira acústica, além do material que compõe a 

barreira é importante que a mesma não tenha aberturas na sua face nem na área de contato 

com o solo, para evitar a transmissão sonora por esses tipos de aberturas. Considera-se que 

a transmissão sonora nas barreiras entre a fonte e o receptor aconteça somente por difração 

no topo (BISTAFA, 2012). 

É necessário também, que o material da barreira apresente densidade superficial de 

20Kgm-2, sem o peso da estrutura de suporte. Normalmente os materiais que fornecem a 

estabilidade mecânica da barreira já apresentam essa espessura necessária. Assim, observa-

se que a eficácia das barreiras sonoras depende de forma e tamanho e não do material 

utilizado nas barreiras (MAGRINI e RICCIARDI, 2009, apud SAPATA, 2011). 
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A maioria das barreiras sonoras compostas de alvenaria podem ser construídas 

manualmente ou pré-montadas por máquinas. A execução manual tem a vantagem de ser 

mais versátil, permitindo a inclusão deste elemento em conformidade com o solo, 

descartando a necessidade do uso de equipamentos pesados para a colocação de painéis 

(BELO, 2013). 

[...] Os painéis pré-montados, apesar de mais fáceis de montar, 

necessitam de maior espaço de manobra para caminhões e gruas, 

constituindo soluções que facilmente podem ser utilizadas em terrenos 

com alguma inclinação (até cerca de 6%). Ambas necessitam de 

fundações contínuas de concreto, encontrando-se os blocos ancorados à 

fundação através de barras de aço (BELO, 2013). 

O revestimento metálico pode ser perfurado de um lado, permitindo que o ruído 

interaja com o material absorvente do interior, sendo que o perfil ondulado proporciona 

uma rigidez estrutural à barreira (THE HIGHWAYS AGENCY 1995, apud BELO, 2013).  

Há três tipos de metais habitualmente utilizados em barreiras acústicas: alumínio, 

aço inoxidável e aço. O alumínio é normalmente revestido com tinta de esmalte ou é 

anodizado. Não é compatível com revestimentos galvanizados, mas apresenta elevada 

durabilidade.  

[...] O aço inoxidável apresenta elevada durabilidade e resistência à 

corrosão, não necessitando de revestimentos para a sua proteção. O aço 

é o material metálico mais barato dos três referidos. A maior parte dos 

painéis de aço e respectiva estrutura de suporte vertical e horizontal são 

revestidos a tinta de esmalte ou produzidos com acabamento 

autoprotetor contra ferrugem (APA, 2009). 

Os materiais transparentes têm como principal vantagem permitirem que a luz 

passe para as áreas que, de outra forma, seriam colocadas na sombra das barreiras. A sua 

utilização no topo de uma barreira permitirá a redução do impacte visual das barreiras mais 

altas.  

Denominadas de Janelas, ou seja, a integração de painéis transparentes ao nível dos 

olhos na barreira podem permitir que os utilizadores da rodovia se orientem, por oferecer 

vista sobre a área circundante (APA, 2009).  
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Torna-se importante mencionar que alguns painéis transparentes podem tornar-se 

semiopacos de forma relativamente rápida, devido à deterioração superficial do material. 

Os requisitos de manutenção e vida esperada têm de ser considerados quando o uso de 

materiais transparentes é proposto. Há produtos no mercado que pretendem ser de 

autolimpeza. A adoção deste material deve ser considerado para reduzir a necessidade de 

manutenção (THE HIGHWAYS AGENCY 1995, apud BELO, 2013).  

Além da sua utilização em painéis transparentes, o plástico também tem sido 

utilizado em painéis absorventes e como apoio a sistemas plantados. Os plásticos são 

suscetíveis a danos pelo fogo e vandalismo sendo que alguns, por exemplo, de polietileno 

tornam-se frágeis após exposição prolongada à luz solar (APA, op. cit.).  

Existem diversos tipos de plásticos que podem ser utilizados em barreiras: o já 

referido polietileno, o PVC e a fibra de vidro. Uma característica destes materiais é a sua 

versatilidade e maleabilidade, são leves e passíveis de reciclagem.  Possuem, no entanto, 

algumas limitações como: não são muito estáveis, podendo criar-se falhas entre juntas e 

originar deformações; alguns não são resistentes à radiação UV, podendo existir uma 

rápida deterioração da aparência e resistência do material, etc. (APA, op. cit.). 

[...] Esses materiais têm uma tendência para, em longo prazo, perderem 

a capacidade de resistência à quebra, sendo que o seu conserto passa 

pela total substituição do módulo quebrado, elevando assim os custos de 

manutenção; dependendo da textura da superfície aplicada, são 

suscetíveis de brilho, podendo ofuscar (APA, 2009). 

Alguns produtos possuem atualmente na sua composição materiais reciclados e 

sustentáveis, como, plásticos reciclados em estruturas de suporte, resíduos de processos 

industriais, entre outros. Pode haver limitações na utilização de produtos reciclados, logo, é 

importante estabelecer se o produto reciclado é comparável com o material novo, e para 

assegurar que não terá tendência para se degradar mais rapidamente (apud BELO, 2013). 

O conceito de sustentabilidade é muitas vezes considerado no contexto de “ser 

verde”. Uma série de produtos para a construção de barreiras promovem-se como sendo 

"verdes". Essas credenciais baseiam-se principalmente na “naturalidade” do produto, ou 

seja, materiais de origem natural, como a madeira, assim como serem provenientes de 

fontes sustentáveis e/ou renováveis. (KOTZEN e ENGLISH, 2009, apud BELO, 2013). 
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3.3.1 As Características dos Materiais Utilizados nas Barreiras Acústicas 

As barreiras acústicas podem ser feitas a partir de praticamente qualquer material 

de construção, ou combinação de materiais, mas devem ser suficientemente duráveis para 

ter uma baixa necessidade de manutenção (THE HIGHWAYS AGENCY, 1994, apud 

BELO, 2009).  

Quando se constroem barreiras acústicas, procuram-se assegurar que estas possuam 

uma vida útil em torno de 40 anos. A barreira não deve repercutir o ruído, uma vez que 

este iria transferir a energia do som para o lado que se quer proteger (THE HIGHWAYS 

AGENCY, 1995, apud BELO, 2009).  

[...] Deve ser assegurado que o ruído não é refletido numa superfície 

sólida e, em seguida, reflete de volta para o receptor. Isto pode quase 

anular o efeito da barreira. Desta forma, é a massa do material que 

permite a atenuação do som através de perdas por atrito sendo que, em 

geral, quanto maior for a massa a maior atenuação (ENVIRONMENT 

AGENCY, 2002, apud BELO, 2009).  

As características do concreto facilitam seu utilização em várias maneiras para a 

construção de barreiras acústicas. Pranchas de concreto pré-moldadas proporcionam um 

meio rápido de construção e podem ser facilmente reparadas. Este tipo de barreira é 

construído a partir de painéis pré-fabricados ligados e fixados em diferentes ângulos, de 

modo a evitar a necessidade da colocação de suportes separados (BELO, op. cit.). 

O autor comenta ainda que este tipo de barreira precisa de baixa manutenção, mas 

ao mesmo tempo as barreiras acústicas pré-fabricadas são relativamente dispendiosas. As 

características dos materiais da superfície podem beneficiar a reflexão do som num ângulo 

desejado, longe dos receptores mais sensíveis ao ruído, como escolas, hospitais, clinicas, 

asilos, etc. 

O concreto, quando bem projetado, executado e curado é considerado um dos mais 

duráveis e mais utilizados na composição de barreiras, porque é resistente, suporta 

temperaturas bem elevadas, não necessitando de muita manutenção. É moldável e pode 

aceitar texturas e, após sofrer tratamentos superficiais, são capazes de refletir o som num 

determinado ângulo, protegendo assim os receptores sensíveis. 
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Ainda no contexto das características dos materiais que compõem as barreiras 

sonoras, o fato de que quando uma onda sonora esta se propagando no ar e se depara com 

um obstáculo pode acontecer reflexão, absorção ou transmissão. A reflexão ocorre quando 

a onda se reflete de acordo com as leis da Ótica (JADIR e LIMA, 2009). 

A absorção é a capacidade da superfície de não permitir que a onda sonora seja 

refletida. Transmissão é a capacidade de um material permitir que o som ultrapasse uma 

superfície, continuando a propagação. O som encontra a superfície, faz com que o material 

vibre e gere uma onda no outro lado do anteparo. 

Na pesquisa citada e realizada por esses autores, o objetivo principal foi dar ênfase 

no levantamento de materiais de construção que se aproximassem daqueles utilizados em 

barreiras acústicas, dificultando a propagação do ruído aeroportuário, e proporcionando 

uma melhora no conforto acústico dos habitantes de entorno dos aeroportos.  

A ideia compreendeu também comparar vários materiais e sistemas de construção 

de forma a identificar aqueles que produzem melhor conforto acústico para as construções 

localizadas no entorno dos aeroportos. A pesquisa incluiu, portanto, o uso de materiais 

adicionais em construções já existentes, de forma a minimizar os efeitos citados. 

A pesquisa teve como ponto de partida coletar dados relativos às propriedades 

acústicas de materiais de construção, visando gerar conhecimento no tema; nesse sentido, 

os dados foram levantados com base em revisão bibliográfica do tema em questão, e 

apresentados na Tabela 17. 

 

 

 

 

 

 

Tabela 17: Coeficientes de Absorção Registrados na Pesquisa JADIR e LIMA, 2009. 
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[...] O Grupo de Estudo em ruídos aeroportuários da UFRJ desenvolveu 

um trabalho onde foram medidas as emissões dos aeroportos nacionais e 

o percentual de pessoas incomodadas para alguns níveis de ruído.  

Tal trabalho apontou que níveis de 75dB(A) chegam a incomodar 50% 

das pessoas afetadas. Além disso, registrou-se nível de ruído no 

Aeroporto de Congonhas que chegou a atingir 77dB(A) às 08h00min.  

Nestas proximidades existem muitas escolas, onde uma delas, neste 

horário registrou, cerca de 76,5dB(A) de ruído vindos do aeroporto. Já 

em Recife, o horário crítico foi às 14h00min registrando 70 dB(A) (apud 

JADIR e LIMA, 2009). 

Vale destacar que as emissões de ruído na maioria dos aeroportos podem chegar a 

140dB(A) durante a decolagem e níveis críticos da ordem de 85dB(A) durante 8 horas 

apenas, segundo a OMS, é o máximo de exposição previsto e permitido sem maiores danos 

à saúde.  

[...] Com o levantamento realizado foi possível perceber, de forma mais 

notória, a importância da realização de estudos científicos no contexto 

nacional e internacional.  

O Brasil, país que tem sentido de forma notória o aumento da demanda 

do transporte aéreo, está se atentando para o entorno dessas edificações. 

Isso torna a importância dos resultados apresentados na pesquisa 

(JADIR e LIMA, 2009). 

Seria necessário, no caso dos aeroportos, um material com coeficiente de absorção 

de acordo com a tabela, de no mínimo igual a 0,4. No caso constatado do nível de ruído no 

Aeroporto de Congonhas, a escola mais próxima deveria receber no máximo 55dB(A), 

sendo que registrou 76,5dB(A) às 08h00min, o que exigiria um coeficiente de absorção de 

0,28, configurando uma situação crítica passível de medidas urgentes (JADIR E LIMA, op. 

cit.). 

Pode-se dizer, com base na pesquisa realizada que os materiais convencionais não 

absorvem uma quantidade significativa do som incidente, sendo necessário à expansão de 

pesquisas nessa área na busca de um número maior de alternativas procurando alcançar 

formas baratas e práticas de se amenizar o problema do ruído aeronáutico nos entornos de 

aeroportos e até mesmo em construções de outra natureza. 



222 
 

3.3.2 A Consideração dos Custos na Implantação de Barreiras Acústicas  

As abordagens no que diz respeito aos custos que envolvem a construção e/ou a 

implantação de um barreira acústica consideraram, em função da carência destes estudos 

no Brasil, textos informativos e com orientação técnica encontrados no guia sobre projetos 

de barreiras acústicas, da FHWA – Federal Highway Admistration,  que trata deste tema no 

contexto da barreiras acústicas em rodovias, ferrovias e espaços urbanos.    

Os textos deste guia fazem referências a um grupo de variáveis que, segundo a 

instituição, são relevantes no projeto e implantação das barreiras acústicas, mas também 

pode extrapolar, em algumas situações, para outros segmentos onde a barreira pode ser 

utilizada, por exemplo, no contexto aeroportuário. 

Vale lembrar que essas considerações tratam de forma sequencial e compatível com 

alguns procedimentos, e com qualquer outro tipo de serviço da construção civil, seguindo 

algumas etapas como sendo; o planejamento abrangente prevendo o custo, acessibilidade, 

transporte e disponibilidade de materiais, força de trabalho disponível, extensão da 

barreira, cronogramas, enfim, um conjunto de fatores que compreendem a implantação da 

barreira. 

[...] O custo de construção de uma barreira acústica é geralmente 

menor, se a barreira for construída ou implantada como parte de um 

projeto de construção mais amplo. Os custos para os itens, tais como 

mobilização, seguro, manutenção, proteção de tráfego, etc., estão 

espalhados entre todos os elementos do projeto.  

Os equipamentos e recursos humanos necessários para a construção de 

barreira de ruído podem ser utilizados para a construção de outros 

elementos do projeto. Em geral, essa economia de fatores de escala estão 

presentes nestes grandes projetos (FHWA, site acessado em 05.09.2014). 

 No caso da Acessibilidade, por exemplo, a capacidade de acesso ao local de 

implantação da barreira também irá influenciar o custo global de barreira. Barreiras no alto 

de grandes secções de corte podem exigir grandes guindastes para levantar os componentes 

da barreira, como; painéis, postes, materiais de reforço, etc., assim como os equipamentos 

de construção como sendo: brocas, trabalho de forma, etc. Todo esse aparato tem 

influência substancial no custo final da implantação da barreira. 
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Além disso, o concreto pode precisar ser bombeado para o local ou até mesmo 

misturado no local com materiais levantados pelo guindaste. Barreiras construídas em 

áreas de espaço limitado; tais como estruturas, perto de tráfego, etc., normalmente vão 

custar mais, se comparadas no processo de montagem de barreiras construídas em áreas 

onde a liberdade de movimento não é restrita. 

Além das questões discutidas acima associadas à acessibilidade, a localização dos 

componentes do sistema de barreira, como; terra, elementos fabricados, etc., assim como, 

os equipamentos como sendo: guindastes, brocas, trabalho de forma, etc. devem ser 

necessários para erguer a barreira, e a mão de obra para instalar a barreira também são 

fatores que influenciam o custo de barreira. 

  A Disponibilidade dos materiais prontamente acessíveis reduzem os custos de 

construção da barreira. Se os materiais precisam ser encomendados alterando o prazo de 

execução, isso afeta o cronograma de construção, adicionando os custos para a construção 

de barreira. Quaisquer outras alterações necessárias no canteiro, como quebra de painéis, 

etc., vão ser menos dispendiosos se o material estiver  prontamente disponível. 

Além disso, a substituição eventual de elementos da barreira pode ser exigida ao 

longo da vida da barreira acústica, sendo ,neste caso, a disponibilidade de peças de 

reposição uma questão crítica. Para resolver esta situação, algumas agências instituíram um 

estoque provisório de painéis, no momento da construção, com objetivo de fornecer 

componentes adicionais para a empresa responsável pela manutenção. 

O prazo de execução da obra é um fator que pode afetar significativamente os 

custos de barreira, particularmente em áreas onde a construção da estrada e a construção da 

barreira acústica são restritas ou limitadas durante determinadas estações. Nestas áreas, os 

horários de produção devem ser programados para que haja disponibilidade de material em 

temporadas sem restrições.  

Os aspectos climáticos, por exemplo, ventos fora de temporada podem ajudar ou 

atrapalhar a construção da barreira, assim como, um inverno europeu excepcionalmente 

suave pode permitir as atividades da construção, enquanto um inverno excepcionalmente 

frio poderá atrasar o descongelamento de terreno necessário para determinadas atividades 

de construção. Todos esses fatores irão afetar o custo final da barreira acústica.  
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Embora não seja uma verdade absoluta, constatou-se em algumas das literaturas 

(estrangeiras) e textos pesquisados, que os custos envolvendo a implantação de uma 

barreira acústica são muito elevados, evidentemente em função do tipo e características da 

mesma, o que nos leva a considerar que um bom dimensionamento seja no mínimo 

prudente e necessário.  

Em alguns desses materiais, encontrados em trabalhos de cunho acadêmico, pode-

se constatar qual o custo e a redução proporcionada por uma barreira acústica em função 

da altura, compreendidas no campo teórico e através de projeções e estimativas. São 

informações retratadas por intermédio da construção de um número considerado de obras 

que envolvem implantação de barreiras sonoras em países europeus, mas precisamente em 

Portugal; fonte abundante desse tema (Tabela 18).  

Apesar dos altos custos envolvidos na implantação de barreiras acústicas, os 

investimentos realizados por países europeus em barreiras acústicas nos últimos anos, 

podem ser expressos na Tabela 19. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 18: Redução dos Níveis Sonoros de uma Barreira Acústica em Função da Altura. 

 

 

 

 

 

Tabela 19: Investimentos de Países Europeus em Barreiras Acústicas. 
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3.4 Considerações do Capítulo  

Como se pode perceber, os contextos compreendidos no desenvolvimento e no 

projeto de barreiras acústicas, seja em que situação for, fazem parte de um processo muito 

complexo, e para se conseguir atingir os melhores resultados torna-se necessário integrar a 

colaboração e a participação de profissionais como, arquitetos, designers, engenheiros civis 

e estruturais, urbanistas, paisagistas, legisladores, enfim, uma lista de habilidades que 

podem contribuir para a solução do problema. 

Outros importantes profissionais das áreas da saúde e humanas, como; biólogos, 

geógrafos, agrônomos fonoaudiólogos, otorrinolaringologistas, também compõem o elenco 

de atores que com a base das suas especialidades colaboram no contexto que mais interessa 

em relação a todo o problema: a saúde humana e do meio ambiente.   

As autoridades aeroportuárias, assim como, a própria população também não só 

podem, mas devem colaborar nesta luta contra o ruído excessivo do ruído aeronáutico. A 

implantação da barreira acústica tem sido a solução para os efeitos do problema, que foi 

comprovado neste capítulo, seu potencial agravamento verificado na ocupação irregular e 

desordenada dos espaços urbanos nos arredores dos aeroportos brasileiros. 

O conceito e a utilização das barreiras acústicas no Brasil quase não existem. Este 

paradigma precisa ser reavaliado por todos, sem exceção. É como se no país não existissem 

rodovias, ferrovias, aeroportos, enfim, todos os potenciais causadores de ruído coexistem 

com o espaço urbano, da mesma forma como em outros países. 

O capítulo mostrou não apenas a importância do uso de barreiras acústicas, mas 

também como, em quase todos os países independente do status econômico, são resolvidas 

as situações extremas de ruído que afetam a saúde das pessoas. A utilização das barreiras 

acústicas tem sido a solução clara, portanto, o estudo, a pesquisa, a utilização e a legislação  

para as barreiras acústicas deveriam ter o reconhecimento devido dos brasileiros. 

Em alguns parágrafos pode-se facilmente destacar algumas características positivas 

outras negativas na construção de barreiras acústicas, considerando custos, acessibilidade, 

cronogramas, enfim, um conjunto de quesitos que influenciam na construção da barreira, 

mas nada pode ser tão negativo e depreciativo quanto a negligência que o assunto é tratado 

em nosso país. 
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Síntese do Capítulo 

O projeto e a implantação de um aeroporto são normalmente o resultado de uma 

demanda econômica que, com o passar do tempo, passa a exigir maior rapidez no processo 

do desenvolvimento regional transformando o aeroporto no seu principal aliado. Isso 

acontece em todos os cantos do mundo. 

O progresso, estimulado pelas atividades aeroportuárias, em poucas décadas passa 

de uma condição aceitável para uma posição de conflitos e desequilíbrio entre moradores e 

a administração do aeroporto. A realidade na construção do aeroporto, segundo a maioria 

das literaturas, tem no ruído aeronáutico sua maior preocupação. Sua extensão física 

também.  

  A descrição da sua estrutura física de aspecto amplo é importante porque neste 

contexto podem-se verificar quais áreas tem maior influência na produção do ruído, com 

maior ou menor intensidade, e colaborar na melhor solução para esta proposta. 

O entendimento das chamadas Áreas de Movimento, principais responsáveis na 

produção do ruído interno no aeroporto, entre outros quesitos, poderá contribuir com o 

estudo de forma relevante, principalmente pela importância que este item representa no 

projeto arquitetônico e, os reflexos considerados que pontuam, outra abordagem também 

muito relevante, a intensidade sonora. 

O aeroporto sofreu inúmeras reformas ao longo dos anos, desde a sua inauguração, 

mas acreditamos que algumas abordagens citadas nos parágrafos anteriores, não foram 

consideradas de forma adequada, tornando sua estrutura saturada poucas décadas após o 

início das suas operações.  

As áreas definidas pela INFRAERO como restritas, principalmente aquelas onde 

até hoje estão localizados os hangares e depósitos que serviam às companhias aéreas que 

operavam no aeroporto (atualmente não existem) como a VARIG, TRANSBRASIL, VASP 

entre outras prejudicam possíveis propostas em vários contextos. 

Enfim, o capítulo tem como uma das finalidades descrever, preliminarmente, toda a 

estrutura incluída na problematização do ruído aeronáutico, proveniente do Aeroporto de 

Congonhas. O conhecimento desta estrutura ajuda a compreender as ações negativas e 

negligentes que o aeroporto suportou por todo esse tempo. 
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Capítulo 4 – As Implicações do Ruído na Implantação de Congonhas 

4.1 A Importância da Inserção do Aeroporto na Cidade de São Paulo 

A inserção do Aeroporto de Congonhas na região metropolitana da cidade, na 

década de trinta, contou com três vantagens fundamentais e atraentes que determinaram 

sua implantação rápida e definitiva: uma área territorial disponível e livre de obstáculos, 

condições geográficas e meteorológicas favoráveis às operações, e um entorno com baixa 

densidade demográfica. 

Naquela ocasião os aspectos urbanos considerados não eram tão abrangentes ou tão 

exigentes, em virtude da pouca convivência que o país tinha, principalmente a cidade de 

São Paulo, com um sistema aeroportuário. A experiência que a cidade dispunha, neste 

sentido eram as operações tímidas no Aeródromo do Campo de Marte, que 

tradicionalmente se manteve fiel à vocação para escola de aviação e formação de pilotos 

(INFRAERO, PDA, 2003). 

A produção industrial aos poucos foi se fortalecendo na capital paulistana e, junto a 

isso surgiu a ideia de se implantar uma estrutura aeroportuária com capacidade de atender 

as demandas que se configurava. Constrói-se um cenário que se possa determinar um 

modal de transporte que seja rápido e eficiente, visando o progresso regional estendido 

para todo o território (INFRAERO, PDA, 2003). 

O município de São Paulo, maior da região metropolitana do Estado consolidou-se 

definitivamente como uma metrópole industrial na década de quarenta. A necessidade de 

uma infraestrutura aeroportuária se concretiza em decorrência da necessidade de escoar em 

grande escala, e de maneira contínua, a produção de bens e mercadorias concentradas na 

capital, além de complementar os esforços de guerra, que precederam a segunda guerra 

mundial. 

A concentração econômico-industrial em São Paulo determina o ritmo de seu 

crescimento populacional, que decorre, basicamente por efeito da migração interna. No 

período de 1940/1950 a população do Município de São Paulo cresce a uma taxa de 5,2% 

ao ano, sendo a migração responsável por cerca de 73% desse crescimento. A cidade de 

São Paulo contava em 1940 com 4.876 indústrias, que respondiam por 54% do Valor da 

Produção Industrial do Estado (INFRAERO, PDA, 2003). 
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4.1.1 A Influência dos Aspectos Econômicos da Cidade 

Tanto os aeroportos como o transporte aéreo podem ser considerados como vetores 

de desenvolvimento sendo um dos mais dinâmicos da economia mundial. Eles cumprem 

importantes tarefas de estímulo às relações econômicas e de intercâmbio de pessoas e 

mercadorias entre as nações. Compreendidos diretamente e de forma quase imediata às 

flutuações conjunturais, tanto políticas como econômicas, colaboram para a formatação do 

mundo que conhecemos hoje. 

No Brasil, país de grande dimensão continental, o transporte aéreo vem evoluindo 

junto com a economia desde a década de 1920, tendo uma trajetória por vezes irregular, 

seu desempenho é bastante positivo, quando analisado em longo prazo. De forma 

consistente, o transporte aéreo vem crescendo em importância na matriz brasileira de 

transportes (AZEVEDO e ORTIGOZA, 2008). 

O Aeroporto de Congonhas é a melhor referência do intenso crescimento e 

transformação da cidade de São Paulo nos últimos setenta anos. Desde os anos 1950, a 

prosperidade econômica da capital paulistana esteve ligada ao fácil acesso ao aeroporto, 

que funciona como porta de entrada para a cidade e facilitador para a realização de feiras 

de negócios, convenções e outros eventos de grande porte (MELLO, op. cit.). 

Referência urbana da cidade de São Paulo, o mais recente aeródromo da então Vila 

Congonhas teve projetos idealizados por Prestes Maia, entre outros, até a construção 

definitiva em 1947, do terminal de passageiros, projetado por Hernani Penteado, arquiteto 

da Secretaria de Aviação e Obras Públicas do Estado de São Paulo (MELLO, op. cit.). 

Sua relevância para a cidade se manteve e se estendeu até os dias atuais. Congonhas 

foi projetado inicialmente para atender voos regionais, mas logo em seguida, em períodos 

de dez anos aproximadamente, foi sendo remodelado para atender o frete aéreo na região 

sudeste e para todo país, assim como operar voos internacionais. 

O cenário econômico favorável que se configurou nesta época aliado ao rápido 

desenvolvimento de Congonhas fez com que os anos 1960 fossem considerados a década 

do glamour do aeroporto que perdurou por varias décadas, para a alegria da boa parte da 

sociedade paulistana (MELLO, op. cit.). 
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Mas, junto a este panorama de prosperidade do qual a capital paulistana fazia jus de 

ser seu maior representante, começam os efeitos colaterais provenientes do despreparo da 

infraestrutura urbanística da cidade para absorver este desenvolvimento, principalmente na 

região onde se encontra o aeroporto, e mais tarde no interior da capital. 

[...] No estado de São Paulo o processo de urbanização tem fortalecido 

uma rede de cidades médias bem estruturadas, com uma enorme 

concentração da população.  

Segundo Martinelli (2004) a dispersão industrial no interior da capital é 

um processo relativamente recente e de intenso dinamismo, gerando 

grandes impactos para o ambiente urbano.  

Para a autora o processo de reorganização territorial se dá através da 

dispersão da indústria no Estado e do fomento da agroindústria. Esses 

fatores também são os grandes transformadores da infraestrutura 

aeroportuária nas cidades paulistas.  

Lembramos que a rede urbana em São Paulo é hierarquizada, 

apresentando um grande dinamismo da metrópole para o interior 

(AZEVEDO e ORTIGOZA, 2008). 

Em 1956, a Prefeitura de São Paulo assina termo de contrato com a Sociedade de 

Pesquisas de Economia e Urbanismo/Sagmacs, tendo como um dos objetivos "realizar uma 

análise da estrutura da aglomeração paulistana compreendendo em particular pesquisas 

sobre a expansão urbana e suas tendências, a população e seu crescimento, os 

equipamentos públicos e de vida coletiva, a estrutura social e a vida social da aglomeração 

paulistana" (INFRAERO, PDA, 2003). 

Atualmente, algumas pesquisas promovidas pela ONU – Organização das Nações 

Unidas reconhecem algum tipo de prioridade dos grandes aglomerados urbanos na 

economia global de nossa época, resultado dos emergentes vínculos entre o crescimento 

das cidades e os novos parâmetros da atividade econômica, na maioria das vezes 

impulsionada pelas atividades aeroportuárias e o transporte aéreo de uma forma geral.  

Enfim, nos anos sessenta, a saturação do Aeroporto de Congonhas é a constatação 

do desequilíbrio das mesmas três vertentes que destacaram tanto a cidade de São Paulo 

como o aeroporto, ou seja, desenvolvimento industrial, o crescimento do aeroporto e a 

expansão imobiliária em desacordo com o planejamento urbano da Cidade de São Paulo. 
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4.1.2 O Desenvolvimento da Região e o Aumento do Tráfego Aéreo 

A região sul do município, onde se encontra o aeroporto envolve uma urbanização 

direcionada para uma predominância residencial, de acordo com a lei de uso e ocupação do 

solo, e com uma caracterização do entorno sempre marcada por uma infraestrutura carente 

de serviços essenciais e comércio pouco variado. 

Os bairros da região como o Ibirapuera, Brooklyn Paulista, Campo Belo, Moema e 

Jabaquara surgiram marcados com um status diferenciado em virtude do vizinho ilustre 

que colaborava na valorização dos seus terrenos. O desenvolvimento rápido da região foi 

inevitável. 

Os lotes urbanos valorizados começam a diminuir de tamanho e sedem espaço para 

a construção rápida de prédios, onde mais pessoas passam a morar e trabalhar em uma 

mesma área de terreno. Assim, o adensamento se aproximou rapidamente do aeroporto e se 

manteve até os dias atuais. 

Em 1968, a Prefeitura de São Paulo contrata um consórcio internacional para a 

elaboração do PUB – Plano Urbanístico Básico, constituído de diagnósticos exaustivos, da 

caracterização físico-territorial, socioeconômica, dos déficits dos serviços públicos e das 

condições da estrutura administrativa (INFRAERO, PDA, 2003). 

Os resultados apontam para o óbvio, ou seja, a profunda defasagem entre as 

necessidades da população e a capacidade de atendimento dos serviços oferecidos 

(INFRAERO, PDA, 2003). 

O aeroporto é o centro deste cenário que aos poucos vai se modelando como um 

polo acentuado de desenvolvimento que a própria administração, municipal e estadual, não 

consegue dimensionar para evitar o desequilíbrio iminente. 

[...] A aviação se consolida e Congonhas, que em 1939 embarcara e 

desembarcara vinte e oito mil passageiros, em 1948 transportou 

seiscentos mil passageiros e, São Paulo não tinha mais um controle 

planejado para o seu desenvolvimento urbano.  

Os arranha-céus, referência do poder nas grandes cidades no mundo, 

era o resultado de novas tecnologias que surgiam naquela ocasião 

(MELLO, 2006).  
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Em consequência disto às aeronaves mais modernas ficam maiores e carregam mais 

passageiros, e o número de pousos e decolagens aumenta consideravelmente. O aumento 

da demanda por viagens aéreas que reflete no tráfego aéreo da região, teve impacto 

negativo no escoamento deficitário das pessoas, que utilizam o aeroporto. 

As condições operacionais excessivas atribuídas ao aeroporto, em toda sua 

existência, frutos do desenvolvimento da região sudeste liderado por São Paulo e o 

crescimento demográfico contínuo e acentuado, impõem limitações quanto à sua 

funcionalidade em níveis satisfatórios.  

Recentemente Congonhas recebeu em média 580 movimentações por dia, entre 

pousos e decolagens, e mais de 16 milhões de passageiros, interligando São Paulo a 29 

localidades constatando um acréscimo sempre superior e preocupante em relação aos anos 

anteriores. Sua estrutura permanece a mesma há mais de uma década (INFRAERO, 2013).  

[...] Outro problema relacionado com o tráfego, e colocado pelo 

crescimento é a dificuldade de se prever as demandas com 

confiabilidade. É obvia a importância, para o planejamento e o 

dimensionamento das instalações aeroportuárias, da estimativa, tão 

correta quanto possível, das demandas, em todas as suas 

particularidades e, com suas possíveis variações, ao longo do tempo 

(ANDRADE, 2001). 

Os indicadores, mais recentes, Tabela 20 expressam a realidade do Aeroporto de 

Congonhas (SBSP) em comparação ao primeiro e terceiro colocados na Coluna Doméstico. 

Na Coluna Frequência (Frequência Acumulada das participações de percentuais) o 

percentual registrado o coloca na primeira posição.  

Essas informações são relevantes principalmente no aspecto da sua classificação 

como aeroporto para voos domésticos, diferente dos outros (Anuário Operacional 2012). 
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Tabela 20: Ranking por Movimento de Passageiros, INFRAERO/2012. 
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4.1.3 As Intervenções no Projeto ao Longo dos Anos 

 Durante sua existência o aeroporto passou por transformações significativas em 

vários aspectos, culminando com uma saturação operacional em meados dos anos 1960.  

Isto ocorreu após a criação da ponte aérea Rio–São Paulo composta por um grupo 

corporativo de empresas nacionais como a VARIG, VASP e SADIA, que intensificaram 

subitamente suas operações.  

A falta de posições de estacionamento para as aeronaves no pátio e a carência de 

um terminal de passageiros, compatível com a capacidade de processamento de 

passageiros, apontou para uma direção de estagnação e uma necessidade emergencial de 

redirecionar voos para outros aeroportos. 

 O subsolo destinado a paletização, armazenamento e transporte das cargas passou a 

ficar subdimensionado para esta função. Este desequilíbrio operacional, em um cenário 

misto entre passageiros e cargas, faz com que toda carga aérea seja processada e 

armazenada em hangares adaptados para essa finalidade (MELLO, op. cit.). 

[...] A autora comenta ainda que, a acessibilidade e o estacionamento de 

veículos particulares muito rapidamente apresentaram sintomas de 

saturação. A infraestrutura urbana de serviços, externa ao aeroporto e 

fora de sua competência gerencial, mantem-se alheia à situação e o 

conflito urbano na região começa a se configurar. 

De acordo com o histórico do aeroporto, na década de setenta, o então Ministério da 

Aeronáutica cria a COPASP – Comissão Coordenadora do Projeto do Sistema 

Aeroportuário da Área Terminal São Paulo com a finalidade de coordenar intervenções de 

inúmeros aspectos, mas principalmente voltadas à capacidade de operação nos terminais  

(INFRAERO, 2013).  

Esta comissão realiza de imediato algumas obras emergenciais, como: a construção 

da ala internacional, a construção do terminal de carga aérea, áreas destinadas aos hangares 

das companhias de taxi aéreo, ampliação dos pátios de manobra, salão de desembarque e 

novas instalações para a ponte aérea (INFRAERO, 2013). 

No decorrer dos anos oitenta, com a transferência da administração do aeroporto do 

DAESP – Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo para a INFRAERO todos os 
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voos domésticos e internacionais foram transferidos para o Aeroporto de Cumbica (atual 

GRU Airport) tornando-se transitoriamente dedicado apenas a voos da ponte aérea, aviação 

regional e aviação geral. 

Ainda neste período através de políticas públicas de incentivo para o setor, a ponte 

aérea recebe reforço de duas novas companhias aéreas regionais, a TAM e RIO SUL, que 

passam a operar também voos regionais alternativos através do aeroporto, influenciando no 

acréscimo de oferta de assentos e redução no tempo de viagem (INFRAERO, 2013). 

Com os sinais da estabilização da economia brasileira no final dos anos noventa, a 

procura por viagens aéreas cresce significativamente superando as expectativas mais 

positivas das companhias aéreas e das autoridades aeroportuárias.  

O aumento expressivo do tráfego aéreo no país e mais precisamente na região sul 

onde o aeroporto está situado, traz a tona o antigo problema da necessidade de expandir o 

terminal de passageiros e redefinir suas atividades operacionais. 

Mais recentemente, na última década, o governo federal implementa algumas 

políticas de descentralização administrativa (2005) criando uma nova estrutura 

organizacional com as agências reguladoras para os diversos setores. Surge a ANAC – 

Agência Nacional de Aviação Civil e, o aeroporto deixa de operar com carga aérea e voos 

internacionais. 

O Aeroporto de Congonhas sofre intervenções no terminal de passageiros e passa a 

operar apenas voos domésticos (2008) em suas doze posições de estacionamento de 

aeronaves, que em pouco tempo se configuram insuficientes em virtude do expressivo e, 

agora contínuo, aumento de tráfego aéreo fora do padrão normal e aceitável. 

A forte especulação de empreendimentos imobiliários na região e nas proximidades 

do aeroporto se fortalece a cada lançamento e, as invasões na área patrimonial com 

ocupações indevidas (formação de favelas) no sítio (sudeste) colaboram com a limitação de 

potenciais expansões que possam ser consideradas pela administração do aeroporto. 

Enfim, é preciso reavaliar situações de remodelação da implantação, retomando a 

área ocupada indevidamente e, reconsiderar a circulação entre as áreas citadas nos 

parágrafos anteriores, principalmente após a última ampliação, no sentido de se evitar o 

colapso do aeroporto. 
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 4.1.3.1 Terminal de Passageiros: 1958 

Desde sua inauguração no ano de 1936, o aeroporto foi ganhando posição de 

destaque pela sua importância na logística operacional, que compreendia além da fluidez 

eficiente da produção regional por todo o território, facilitava o trânsito rápido do meio 

empresarial no aspecto do business (MELLO, op. cit.). 

Por um período longo (aproximadamente duas décadas) o terminal operava voos 

regionais para todo o país e atendendo também a demanda internacional com embarque 

remoto posicionado para as duas extremidades do edifício central para ambas as situações 

(Foto 62).  

[...] MELLO (2006) destaca que o terminal de cargas ainda não existia, e 

a paletização das mercadorias era feita na pista e o armazenamento da 

carga era realizado no subsolo do terminal de passageiros, que antes do 

período citado, já mostrava sinais claros de saturação no pátio de 

embarque e desembarque e conflitos nas circulações entre passageiros e 

movimentação do serviço de rampa (pessoas, máquinas e equipamentos 

que atendem as aeronaves antes e depois do voo). 

  

 

 

 

 

 

 

 

Foto 62: Implantação do Terminal de Passageiros em 1958. 
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4.1.3.2 Terminal de Passageiros: 1968 

Foi o período em que o Aeroporto de Congonhas atinge sua saturação operacional 

revelada em virtude do aumento expressivo no tráfego aéreo de passageiros e cargas, que 

compreendia a capital e interior. Este fato motivou a criação da ponte aérea Rio – S. Paulo, 

que envolvia o maior movimento regional entre aeronaves e passageiros.   

[...] Voos internacionais, a partir daí, são redirecionados 

temporariamente para o Aeroporto Internacional de Viracopos 

(homologado com essa classificação em 19 de outubro de 1960) que em 

1957, iniciou um profundo trabalho de construção e instalação de todos 

os equipamentos necessários para um aeroporto internacional, tais como 

a ampliação da pista para 2.700m x 45m (MELLO, 2006). 

Na Foto 63 observa-se a retirada de uma parte das instalações que serviam para as 

operações com carga indicada pelo circulo azul (comparando com a Foto 62). A 

paletização da carga passou a ser feita de maneira improvisada em alguns hangares 

afastados do terminal de passageiros e do subsolo (MELLO, op. cit.). 

Os conflitos na circulação entre passageiros e cargas diminuíram conforme o 

previsto, mas direcionou o problema para outra situação, ou seja, o transporte de carga para 

os hangares foi prejudicado em função das distâncias entre a paletização e o 

armazenamento das cargas.  

 

 

 

 

 

 

 

Foto 63: Implantação do Terminal de Passageiros em 1968. 
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4.1.3.3 Terminal de Passageiros: 1977 

Foi a maior intervenção no projeto do aeroporto e a mais significativa nas três 

primeiras décadas. A movimentação intensa de aeronaves no pátio de manobras faz com 

que ele seja ampliado, inclusive aumentando sua capacidade operacional para receber as 

novas aeronaves com maiores envergaduras (MELLO, op. cit.). 

Nas proximidades do terminal de passageiros, a ala internacional conquista novas 

instalações, embora o serviço de esteira para as bagagens seja compartilhado em algumas 

situações com voos domésticos (Foto 64). 

O terminal de cargas vira realidade e todo o serviço de paletização agora é realizado 

nas imediações do novo terminal, que embora tenha sido construído para esta finalidade 

específica, ainda se mantem próximo ao terminal de passageiros (círculo laranja). 

O setor da ponte aérea Rio – S. Paulo, que compreende a maior parte do edifício 

terminal é reformulado e agraciado com um saguão exclusivo para desembarque de 

passageiros inclusive na situação de conexão para outros voos (elipse azul). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 64: Implantação do Terminal de Passageiros em 1977. 



238 
 

4.2 A Infraestrutura Existente no Entorno do Aeroporto 

O surgimento do Aeroporto de Congonhas em 1936 é contemporâneo dos primeiros 

anos de desenvolvimento da aviação, que em menos de uma década modela a silhueta da 

cidade de São Paulo pelas verticalizações e adensamentos populacionais. 

A cidade de São Paulo contava nesta época com pouco mais de um milhão de 

habitantes, sendo que a distância que a separa do aeroporto, cerca de 8 km a partir do 

centro da cidade, era então muito expressiva (INFRAERO, PDA, 2003).  

A velocidade do crescimento do parque industrial paulistano e da expansão da 

malha urbana associada ao insipiente processo de planejamento urbano na cidade de São 

Paulo, incapaz de atentar para as peculiaridades que caracterizavam o desenvolvimento de 

um aeroporto, resultaram num significativo adensamento urbano descontrolado no entorno 

desta infraestrutura de transporte (INFRAERO, PDA, 2003). 

[...] Esta vertiginosa expansão foi importante impulsionadora da classe 

média. Esta camada da sociedade, compreendida por funcionários bem 

remunerados, funcionários públicos, profissionais liberais e prestadores 

de serviço, exerceu grande influência na formação de novos bairros 

residenciais na zona sul e na intensificação da ocupação da zona leste da 

cidade (MELLO, 2006). 

Os bairros nasceram, continua a autora, a partir do “Plano de Avenidas” planejado 

pelo engenheiro e prefeito Prestes Maia, com radiais ligando o centro a novos loteamentos 

que surgiram na direção do Parque do Ibirapuera (próximo ao aeroporto de Congonhas) e 

além dele, visando a atender a classe media emergente. 

A nova composição urbana que se configurava no entorno desses novos bairros e 

também nas imediações do aeroporto era impulsionada pela instalação de um comércio de 

âmbito local tímido que se resumia a pequenas lojas comerciais e de serviços, padaria e 

pequenos hotéis. 

Desde aquela época até os dias atuais a infraestrutura de transporte urbano não se 

desenvolveu na proporção exigida, em comparação ao acelerado desenvolvimento que o 

aeroporto impôs desde a sua implantação. 
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4.2.1 O Sistema de Transporte nas Imediações e na Região  

A infraestrutura de serviços existentes na região e nas imediações do Aeroporto de 

Congonhas é formada por dois segmentos; o sistema viário e o sistema de transporte 

coletivo que atende a vários bairros da zona sul à zona central da cidade.  

Situado na Praça Comandante Lineu Gomes, o meio fio de acesso ao aeroporto 

(embarque e desembarque) está voltado para duas avenidas principais que se interligam, 

são elas: a Avenida Washington Luís e a Avenida Bandeirantes, ambas com tráfego intenso 

em todos os períodos do dia e da noite (GOOGLE MAPS, 2013). 

O sistema viário é bastante conflitante nas imediações destas avenidas, em virtude 

do fluxo intenso de veículos particulares de passagem, taxis, vans e outros, em faixas 

compartilhadas com os veículos citados que procuram parar para o embarque ou 

desembarque de passageiros (INFRAERO, PDA, 2003). 

Logo adiante a Avenida Washington Luiz se integra, por completo, com o principal 

corredor de ligação da região sul com o centro da cidade, por intermédio das Avenidas 

Moreira Guimarães, Rubem Berta e 23 de Maio, intensificando o congestionamento 

frequente nesta trajetória (GOOGLE MAPS, 2013). 

O acesso para o aeroporto, no sentido bairro-centro se dá diretamente da Avenida 

Washington Luiz para a Praça Com. Lineu Gomes; no sentido oposto, existe uma 

conversão à esquerda com semáforo, permitindo a entrada na área do aeroporto (de acordo 

com GOOGLE MAPS, 2013). 

Para a saída do aeroporto, existe uma ligação direta para o corredor, no sentido 

bairro-centro. Neste sentido é necessário utilizar o retorno localizado sob o viaduto da 

Avenida dos Bandeirantes (GOOGLE MAPS, 2013). 

Mais adiante, ainda nas adjacências do aeroporto localiza-se o “mini anel viário” de 

São Paulo, assim denominado, é compreendido pela Avenida dos Bandeirantes e as 

Avenidas Tancredo Neves e Salim Farah Maluf com as marginais do Rio Pinheiros e Tietê, 

são avenidas que permitem a chegada a São Paulo pelas rodovias estaduais, por exemplo, a 

Rodovia dos Imigrantes (GOOGLE MAPS, 2013). 
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O sistema de transporte coletivo atua na região do aeroporto com poucas linhas de 

ônibus que trafegam na Avenida Washington Luís, fazendo a ligação entre os bairros da 

zona sul e o centro da cidade, disponibilizando vários pontos de paradas nas duas direções 

da avenida (INFRAERO, PDA, 2003). 

Não existe conexão entre o aeroporto e o sistema metroviário, forçando os usuários 

do aeroporto, que não utilizam veículos particulares ou taxis, a utilizarem o ônibus 

metropolitano, em virtude das estações mais próximas a ele, estarem pelo menos quatro 

quilômetros de distância (estações São Judas e Conceição). 

Cita-se a existência de uma passarela destinada à transposição das pistas da 

Avenida Washington Luiz, permitindo o acesso de fluxos de pedestres originados no 

sentido centro-bairro da Avenida Washington Luiz ao aeroporto e vice-versa pelo outro 

lado, para os passageiros que desembarcam no aeroporto (INFRAERO, PDA, 2003). 

As opções de acesso por ônibus são bastante restritas, representadas pelas linhas 

regulares que oferecem um serviço de qualidade duvidosa, não compatíveis com o público 

usuário do aeroporto (INFRAERO, PDA, 2003). Fato este que não mostrou melhorias 

significativas até os dias atuais. 

Há também os serviços especiais de ônibus e de vans operados pelo governo 

estadual ou pelas empresas aéreas. Como resultado, tem-se um baixo volume de 

passageiros que chega ao aeroporto por esse modo de transporte (INFRAERO, PDA, 

2003). 

Alguns hotéis, um deles da rede IBIS entre outros, instalados no lado oposto ao 

meio-fio de embarque do aeroporto fazem parte da estrutura de apoio disponibilizada na 

região, além de uma tímida oferta de serviços, pouco variada, que compreende algumas 

lojas de aluguel de veículos, oficinas mecânicas, barezinhos e uma praça recentemente 

inaugurada, além de dois postos de combustíveis. 

Enfim, mesmo com a construção recente do edifício garagem, e a construção da via 

subterrânea que dá acesso ao serviço de taxi, o principal fluxo de acesso ao Aeroporto de 

Congonhas ainda é atendido pelo mesmo sistema viário das outras décadas, já bastante 

saturado e obsoleto conforme  mencionado nos parágrafos anteriores, salvo a construção da 

via subterrânea que leva ao estacionamento e áreas de embarque e desembarque. 
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Os Desenhos 39 e 40 representam a malha de transporte viário e coletivo no 

entorno do Aeroporto de Congonhas (circulado em verde) respectivamente de acordo com 

a CET – Companhia de Engenharia de Tráfego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desenho 39: Sistema de Transporte Viário, CET – SP. 

 

 

 

 

 

 

Desenho 40: Sistema de Transporte Coletivo, CET – SP. 

Vermelho: principais linhas de circulação 

Azul claro: linha “C” – estações de trem da CPTM 

Azul escuro: linha azul do Metrô 

Amarelo: futura expansão do Metrô 
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4.2.2 A Implantação Atual do Aeroporto de Congonhas  

O Aeroporto de Congonhas em São Paulo entrou em operação na década de 

cinquenta. É considerado o mais importante da infraestrutura aeroportuária do país que 

opera voos domésticos.  

Ocupa ao longo de uma década, a segunda posição no ranking dos aeroportos mais 

movimentados da rede pública, precedido do GRU Airport (Antigo Cumbica) 

(INFRAERO, 2013) 

 Os limites do sítio aeroportuário compreendem uma área de aproximadamente 1,5 

km2 que se localiza na região sul do município de São Paulo em uma zona de uso 

predominantemente residencial e, próximo a áreas com fortes influências comerciais e de 

um grande adensamento de empreendimentos imobiliários (INFRAERO, PDA, 2003). 

Segundo o Governo do Estado na ocasião, a área onde o aeroporto está localizado 

foi determinante em virtude de apresentar condições naturais de visibilidade, fácil 

drenagem, disponibilidade territorial e com uma configuração topográfica plana, que 

permitiria inicialmente a construção de quatro pistas. (MELLO, op. cit.). Atualmente 

algumas dessas variáveis conspiram contra o próprio aeroporto. 

Esta escolha também tinha como objetivo rejeitar, como opção apresentada na 

ocasião, a reestruturação do Aeroporto Campo de Marte (primeira infraestrutura 

aeroportuária do Estado) que pela sua proximidade com o Rio Tietê convivia com as 

constantes inundações do rio prejudicando suas operações (MELLO, op. cit.). 

A estrutura setorizada de Congonhas segue um padrão de projeto de aeroportos 

domésticos da rede Infraero, ou seja, é compreendida basicamente por quatro grandes 

áreas, com atividades específicas envolvendo componentes de caráter operacional e não 

operacional e, utiliza um sistema de pistas paralelo ao conector, que se expande na forma 

linear em direções opostas as suas extremidades. 

Enfim, o Aeroporto de Congonhas, mantendo as devidas proporções de caráter 

regional e capacidade operacional, é um modelo de projeto de arquitetura de aeroportos 

utilizado pela rede Infraero de acordo com a descrição dos parágrafos anteriores, similar ao 

Aeroporto Santos Dumont no Rio de Janeiro, Viracopos em Campinas entre outros. 
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Os Desenhos 41, 42 e 43 são alguns dos registros singulares dos primeiros traçados 

para a implantação do sítio aeroportuário, o traçado para as quatro pistas e o traçado para 

as três pistas, consecutivamente (MELLO, op. cit.). 

 

 

 

 

 

Desenho 41: Planta da Área Disponibilizada para o Aeroporto. 

 

 

 

 

 

 

Desenho 42: Planta com Previsão de Quatro Pistas. 

 

 

 

 

 

Desenho 43: Planta com Previsão para Três Pistas. 
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4.3 As Áreas de Movimento do Aeroporto e a Sonoridade 

4.3.1 Pousos e Decolagens de Aeronaves: Ruído Intenso 

Existe uma restrição muito grande imposta pela Infraero, por razões claras de 

segurança à pessoa (comunidade aeroportuária) e também de aspecto operacional no que 

diz respeito à circulação nos limites do sistema de pistas. 

Está área, representada no Desenho 44 pela cor camurça, compreende todo o 

sistema de pistas do Aeroporto de Congonhas, por onde só é permitido o trânsito exclusivo 

para as aeronaves em operação. 

Apenas no horário de fechamento do aeroporto (22h00min as 06h00min) para os 

casos de inspeção das pistas, obras de recuperação, entre outras poucas situações, são 

permitidas a circulação de pessoas, carros de inspeção ou equipamentos nos limites destas 

áreas.  

Os limites dos percursos e trajetórias da circulação, assim como a velocidade das 

aeronaves, são definidos por instruções técnicas e são demarcadas com cores para 

identificar visualmente os limites do tráfego da aeronave em qualquer situação (CBA, 

1986).   

 

 

 

 

 

 

 

 

Desenho 44: Área de Circulação das Aeronaves (cor camurça). 
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4.3.2 A Circulação de Pessoas nas Áreas do Aeroporto: Receptores 

A circulação da comunidade aeroportuária nas áreas do Aeroporto de Congonhas 

ou em outro aeroporto da rede, em muitas situações é compartilhada com áreas que 

desenvolvem atividades distintas, por exemplo, o saguão principal do aeroporto que atende 

a duas finalidades; circulação de pessoas e check-in de passageiros. 

No caso da circulação de pessoas ela pode acontecer em duas situações distintas; a 

primeira acontece nas áreas do terminal de passageiros e áreas adjacentes e, a segunda nas 

áreas denominadas restritas, já mencionadas nos parágrafos anteriores. 

No caso particular de Congonhas o quesito circulação precisa ser analisado com 

muita atenção em virtude das interferências de projeto que ocorreram ao longo de sua 

história nas ampliações e reformas do terminal de passageiros e, que possam ter causado 

algum desequilíbrio na ligação entre os setores. 

Na primeira situação os limites compreendidos dessa circulação atendem ao trânsito 

interno dos passageiros em qualquer das situações: embarcados, desembarcados, e em 

conexão, assim como todo trânsito da população aeroportuária, como: funcionários do 

aeroporto e transeuntes (CBA, op. cit.). 

Na segunda situação a circulação compreende todo o trânsito externo ao terminal de 

passageiros (edificação principal do aeroporto), ou seja, as áreas do lado aéreo do terminal. 

Esta área é onde ocorre toda a parte operacional do aeroporto, os serviços de apoio, 

manutenção do aeroporto, depósito e hangares das companhias aéreas, hangares de teste de 

motores, etc. (CBA, op. cit.). 

Estas pessoas desenvolvem algumas tarefas, como: orientar a manobra do piloto 

(sinalizador), checagem externa das aeronaves (supervisores de fuselagem), conservação e 

higiene interna da aeronave, transferência de equipamentos e máquinas entre os hangares, 

entre outros (CBA, op. cit.). 

Após as constantes intervenções ao longo da existência do aeroporto direcionadas 

quase que exclusivamente no projeto do terminal TPS, as novas circulações geradas pela 

nova configuração do terminal não se configuraram de acordo com o conceito 

arquitetônico que define uma função (ligação) para os limites de percurso.  
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4.3.3 A Movimentação de Máquinas e Equipamentos: Ruído Contínuo 

Para a circulação de máquinas (instrumento), equipamentos (provem) e aeronaves 

avaliada e inserida no setor das áreas restritas, no lado externo ao terminal TPS, o próprio 

projeto arquitetônico do aeroporto delimita esses percursos orientados por normas de 

segurança do CBA – Código Brasileiro de Aeronáutica. 

Além das aeronaves (aviões que operam junto ao terminal) que no caso específico 

de Congonhas opera com as chamadas aeronaves críticas; o Boeing 737-800 e A320-400 

têm-se todas as máquinas e equipamentos que auxiliam os serviços junto às aeronaves, 

antes e depois do pouso (Desenho 45). 

São eles: as unidades (caminhões) para o abastecimento de combustível, a Unidade 

Geradora de Energia (MPU), o Pushback (traciona o deslocamento da aeronave no 

taxiamento), carregadores de malas, entre outros. 

Enfim, considerar uma análise dos limites e percursos destas circulações, avaliadas 

no cenário atual, com base nas intervenções físicas no aeroporto, pode ser uma 

contribuição relevante para um panorama melhor no futuro do aeroporto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desenho 45: Máquinas e Equipamentos que Circulam na Área Restrita.   
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4.4 O Dilema da Expansão Urbana e os Aeroportos Urbanos 

As consequências resultantes da incorporação das atividades aeroportuárias no 

contexto urbano das grandes cidades são relativamente recentes, segundo muitos autores. 

Nos primórdios do transporte aéreo, os aeródromos ficavam distantes das cidades, situados 

em regiões pouco valorizadas, onde o favorecimento da inexistência de obstáculos físicos e 

normativos permitia uma flexibilidade generosa das operações nos aeroportos. 

Porém, a demanda por terras potencialmente urbanizadas, atualmente tem levado a 

um extenso e desordenado adensamento urbano, residencial e industrial nas proximidades 

dos aeroportos no Brasil, criando um dilema que vem se eternizando ao longo de muitos 

anos em cada área urbana deste planeta: a expansão urbana e a atividade aeroportuária.  

Esse fato constatado pode provocar danos irreparáveis às operações aeroportuárias 

que são prejudicadas por estruturas (edificações, antenas, torres, etc.) que se erguem frente 

às trajetórias das aerovias influenciando na visibilidade reduzida em virtude de atividades 

que se configuram como obstáculos, comprometendo a segurança das operações com as 

aeronaves, e por perturbações nas comunicações devido à interferência eletromagnética. 

No mesmo contexto, constata-se que a população que reside, trabalha e trafega 

nestas regiões ficam expostas aos riscos e incômodos constantes resultantes do tráfego 

aéreo intenso, sendo o ruído o mais contestado. Os estudos realizados sobre a aviação civil 

no Brasil apontam uma tendência a um crescimento de 5% ao ano, com isso aconteceria 

uma duplicação do tráfego a cada 15 anos (ALVES, 1990).  

Essa previsão realizada há pouco mais de uma década, recentemente mostrou-se 

verdadeira, ocasionando grandes dificuldades de planejamento, pois não foram realizadas 

políticas públicas e obras de infraestrutura com a real tendência do crescimento, bem como 

a capacitação de mais profissionais para atuarem na área (AZEVEDO e ORTIGOZA, 

2008). 

A operação aeroportuária tem um efeito significativo, tanto no ambiente em que 

está localizado, sobre a qualidade de vida dos moradores que vivem em suas proximidades, 

como viabiliza o sistema aeroportuário, ampliando as possibilidades de origem e destino 

para o transporte aéreo, já que um avião decola de um aeroporto com destino a outra 

unidade aeroportuária (FRANCA, 2010). 
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De acordo com sua operacionalidade, ANNE GRAHAM (2008) conceitua o 

aeroporto como sendo uma parte essencial do sistema de transporte aéreo, pois este 

equipamento fornece toda a infraestrutura necessária para permitir a transferência dos 

modais de transporte de superfície para os modais de transporte aéreo, de passageiros e de 

mercadorias, bem como permite que as companhias aéreas possam decolar e pousar suas 

aeronaves (apud FRANCA, 2010). 

[...] Os aeroportos podem gerar um impacto negativo sobre a qualidade 

de vida dos residentes em suas proximidades, tendo o ruído das 

aeronaves como foco de preocupação, a poluição do ar, cheiro de 

combustível, danos ecológicos e à segurança das aeronaves.  

Embora a relação exata entre a saúde humana e seu bem-estar e esses 

fatores não é ainda totalmente clara; uma área que tem recebido atenção 

especial é o problema de perturbação do sono, devido aos voos noturnos 

(FRANCA, 2010). 

Na análise das relações gerais entre aeroportos e o desenvolvimento urbano e 

regional, considera-se, inicialmente, que as intenções originais com sua implantação 

seriam determinantes no projeto do aeroporto traduzindo um lugar para esse novo 

aeroporto no sistema aeroportuário e territorial que o integra e certa demanda de transporte 

aéreo, ligada a uma necessidade produtiva e/ou social (GOMES e BAYER, 2011). 

Os autores afirmam que nessa premissa e no plano da organização do espaço 

regional ou local estão implícitas as relações físicas entre os aeroportos, os sistemas de 

integração territorial e o sistema de cidades e localizações geográficas que lhes condizem.  

Ainda com essa perspectiva, e sem considerar as diferenças específicas entre um 

aeroporto-cidade internacional, como o de São Gonçalo do Amarante (Natal/RN), ou de 

um aeroporto regional, como o de Juiz de Fora, pode-se conjeturar que o desenvolvimento 

urbano e regional a partir da implantação e do funcionamento de aeroportos parece 

condizer atualmente em duas vertentes. 

A primeira continuam os autores, compreende as exigências cada vez maiores, da 

conectividade espacial e da fluidez para o impulso forte de atividades de negociação, 

distribuição, comercialização (exportação) e turismo, e a segunda associada às dinâmicas 

de crescimento do mercado de terras e de valorização imobiliária nas imediações locais ou 

regionais onde está localizado o aeroporto. 
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Esta valorização que deveria ser bem-vinda no transcorrer natural do progresso na 

região, na quase totalidade das vezes é muito antecipada frente ao desenvolvimento da 

estrutura urbana provocando o constatado desequilíbrio entre o crescimento habitacional e 

populacional e a prestação de serviços públicos, que deveriam absorver toda a demanda 

com qualidade. 

O desenvolvimento da estrutura urbana nas regiões potencialmente urbanizáveis e 

vizinhas principalmente aos aeroportos deveria ser proporcional ao crescimento das 

atividades, comerciais e de serviços, que naturalmente nela se instalam. De certa forma são 

ações compatíveis com a atividade aeroportuária. 

A receita gerada pelo crescimento desordenado não é compatível com a estrutura 

urbana que precisa ser efetivamente disponibilizada para atender as necessidades na 

prestação de serviços.  

O Estado, muitas vezes alheio a este processo, viabiliza a conformação da 

especulação imobiliária desequilibrando os investimentos públicos fazendo com que o 

planejamento orçamentário não seja cumprido dentro de suas diretrizes. 

[...] HARVEY (2011) diz que a urbanização é uma forma de absorver o 

excedente de capital. A teoria do gasto público produtivo surgiu na Paris 

do Segundo Império pelos financistas saint-simonianos e, mais tarde 

generalizada por Keynes.  

O resultado é uma forma de circulação Estado-capital em que não só os 

investimentos do Estado são pagos por si mesmos, mas também geram 

uma receita extra para ser colocadas em infraestruturas (apud 

TOMMASINI, 2012). 

Enfim, as cidades que na origem medieval de suas existências eram formadas por 

muros ou muralhas abrigavam os seus habitantes e se isolavam por medidas de segurança. 

Elas mantinham um paradigma coerente com a época, ou seja, seu desenvolvimento 

dependia do nível de proteção que elas mesmas poderiam disponibilizar.  

Atualmente a diferença básica e conceitual com a cidade medieval pode estar no 

nível de segurança, em todos os níveis: individual, patrimonial e econômico, que o Estado 

pode proporcionar. 
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4.4.1 Operação Aeroportuária, Zoneamento Urbano e Meio Ambiente 

Segundo SILVA (1990) a criação, manutenção e ampliação da infraestrutura 

aeroportuária dependem do equilíbrio de duas situações bem distintas: “precisar de que 

maneira será implantada a infraestrutura aeroportuária para o desenvolvimento da região” 

em função da localidade urbana onde será instalada, e “de que maneira será concebida uma 

política aeroportuária para esse desenvolvimento” (apud FRANCA, 2010).  

O grande desafio na gestão aeroportuária é criar uma estrutura organizacional que 

satisfaça as necessidades de cada uma das unidades aeroportuárias, desde os usuários do 

aeroporto até a comunidade local, para o melhor emprego deste equipamento. Além disso, 

o regime jurídico da propriedade e da estrutura organizacional de um aeroporto devem ser 

flexíveis para se adaptar à evolução das necessidades dos seus clientes (WELLS e 

YOUNG, 2004). 

Vê-se que a concepção e operação eficiente de uma infraestrutura aeroportuária, por 

essas duas pequenas contribuições técnicas, dependem de uma perfeita cooperação entre os 

entes federativos no que tange à ordenação e autogestão das atividades públicas 

interdependentes, em prol do interesse público (FRANCA, 2010).  

A infraestrutura aeroportuária possui uma importância estratégica no Estado com 

víeis político e econômico. A primeira está ligada ao plano estratégico de desenvolvimento 

perseguido por uma nação, pois na alocação dos recursos necessários deverá privilegiar 

cidades ou regiões que possam ser consideradas tanto pelo potencial da infraestrutura 

reverberar positivamente nas populações locais, quanto pode servir de instrumento de 

integração nacional (GONÇALVES, 2012). 

A outra, segundo o autor, compreendida no contexto econômico é representada pelo 

efeito multiplicador que o Aeroporto pode exercer na vida de uma comunidade, pois a 

implantação de um Aeroporto é/ou deveria ser acompanhada pela melhoria das 

infraestruturas urbanas, ampliação dos serviços, aumento na arrecadação de impostos e 

outras consequências como a geração de renda. 

 Os impactos podem ser diretos provenientes da própria atividade econômica do 

aeroporto e das empresas que nele exercem suas atividades; impactos indiretos, que 

representam os ganhos advindos do fluxo econômico propiciado pelos viajantes. 
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No contexto global a OACI – Organização Internacional de Aviação Civil, agência 

especializada das Nações Unidas, cujo um dos seus objetivos é atuar como um fórum 

global para a aviação civil busca através da cooperação entre seus membros alcançar um 

desenvolvimento seguro e sustentável para o setor visando à proteção ao meio ambiente 

como um dos seus objetivos estratégicos nesta questão (ICAO, 2013). 

A organização entende que os efeitos nocivos ao meio ambiente, provocados pela 

atividade aeroportuária, podem ser reduzidos com a mudança de alguns paradigmas como: 

integração das inovações tecnológicas, mudanças nos procedimentos operacionais, 

reorganização do tráfego aéreo, planejamento e gerenciamento eficaz do uso do solo nas 

áreas urbanas em que se encontram alguns aeroportos, entre outros. 

Recentemente a entidade declarou estar consciente dessas necessidades, e 

continuará aprofundando a compreensão dos possíveis impactos de responsabilidade da 

atividade aeroportuária, buscando compatibilizar ao máximo entre os seus Estados 

membros o desenvolvimento seguro e ordenado da aviação civil no mundo alinhado com a 

preservação do meio ambiente.  

Os esforços, segundo a organização estão compreendidos em: limitar ou reduzir o 

número de pessoas afetadas pelo ruído excessivo das operações com aeronaves; limitar ou 

reduzir o impacto das emissões de gases dos motores das aeronaves na qualidade local do 

ar, mas principalmente limitar ou reduzir os gases do efeito estufa provenientes da aviação 

que impactam no clima global. 

A organização tem como meta para a próxima década ser a protagonista na 

proposição de iniciativas de políticas de desenvolvimento no setor do transporte aéreo no 

mundo. Indo além de seus objetivos básicos (GONÇALVES, op. cit.). 

Também pretende trabalhar, continua o autor, para disseminar a correta informação 

sobre impactos presente e futuro de ruídos e emissão de gases das aeronaves, apoiar o 

desenvolvimento de estudos científicos aprofundados a respeito do tema, incentivar o 

avanço dos estados membros em dar apoio e suporte às atividades de cunho ambiental. 

 Enfim, encorajar trabalhos em parceria com as Nações Unidas e procurar uma 

maior padronização internacional quanto à mensuração de indicadores ambientais para que 

possa haver um único tipo de leitura desses indicadores. 
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[...] A ONU entende que a redução dos ruídos deve ser operada por 

quatro principais ferramentas: redução nominal, correto planejamento e 

gerenciamento do uso da terra, procedimentos operacionais de redução 

do ruído e restrições de operação.  

Quanto à emissão de gases do efeito estufa desenvolve meios 

tecnológicos e de padronização para reduzir a emissão de consumo de 

combustível e consequente emissão de gases a ser medidos em 

indicadores ambientais globais, principalmente para alinhar-se com o 

Artigo 2.2 do Protocolo de Quioto que conclama os países desenvolvidos 

a limitarem e reduzirem os gases de efeito estufa provenientes dos fluidos 

da aviação (GONÇALVES, 2012). 

Apesar de incorporado aos discursos e práticas de certa forma validos pela 

sociedade contemporânea percebe-se que é necessário rediscuti-lo com maior profundidade 

principalmente quando se pretende associa-lo ao entendimento das principais “questões 

urbanas ambientais” dentro do contexto urbano nas cidades (NETO, FRANÇA, 

OLIVEIRA, 2011). 

[...] No Brasil os problemas ambientais nas cidades não são recentes são 

resultado do mais intenso processo de urbanização e industrialização 

ocorridos principalmente a partir da década de 1940 na América do Sul 

implementados para garantir a satisfação das necessidades de extensão 

das condições gerais de produção do processo de acumulação e 

reprodução das relações capitalistas no espaço urbano.  

Esse conjunto de fatores que se fundem no histórico e no estrutural dá 

origem aos clássicos problemas urbanos ambientais inicialmente 

combatidos na década de 70 como poluição, saneamento básico, 

transporte coletivo associados à precariedade das condições de 

habitação da classe trabalhadora (NETO, FRANÇA, OLIVEIRA, 2011). 

A escolha para a localização de um sítio aeroportuário envolve uma grande 

variedade de fatores como: previsão de demanda de transporte aéreo; configuração de 

pista; altitude; condições meteorológicas; topografia; considerações ambientais; uso do 

solo na área do entorno; acessibilidade local (um aeroporto deve ser acessível às 

comunidades onde atua, tornando a sua localização em relação às estradas e linhas 

ferroviárias de passageiros) (BOWEN e RODRIGUE, 2009). 
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A integração destes tipos de aeroportos com o transporte ferroviário de passageiros 

(por exemplo, Charles de Gaulle, Schiphol, Hong Kong, Xangai, Nova Iorque) destina-se a 

ligar o terminal do aeroporto aos principais municípios da região, reforçando assim a sua 

função como um polo na economia regional.  

Esse tipo de associação entre o modal aéreo e o terrestre, constatada na maioria dos 

aeroportos dos países desenvolvidos, precisa fazer parte de forma imprescindível da 

infraestrutura urbana e de transportes de qualquer cidade.  

 Os autores citam que as obstruções além do perímetro operacional do aeroporto 

podem ocorrer se houver uma proximidade com montanhas, serras, e/ou áreas densamente 

edificadas (como no caso do antigo aeroporto de Hong Kong em Kai Tak).  

Todas essas variáveis podem complicar as operações aeroportuárias. Se passar em 

zonas residenciais, as pressões podem surgir no sentido de restringir o horário de 

funcionamento. 

[...] Segundo OLIVEIRA (2007) quando você tem um aeroporto que é 

engolido pela cidade, ou o país planeja o uso do solo para evitar que as 

pessoas venham a morar na cabeceira da pista ou em áreas de maior 

risco ou, se não tiver essa oportunidade, pode-se pensar em diminuir as 

operações no aeroporto ou, eventualmente, em fechar o aeroporto e 

transferir as operações para outro (apud NETO, FRANÇA, OLIVEIRA, 

2011). 

O mesmo autor diz que isso foi feito em inúmeros casos no mundo. Hong Kong é 

um caso bastante claro. O Aeroporto de Kai Tak, que ficava a dois quilômetros do centro, 

nunca teve um acidente grave, mas era uma aproximação extremamente crítica, com aviões 

como o Jumbo 747 fazendo curvas entre prédios e montanhas para pousar numa pista 

relativamente curta.  

Estes aeroportos estão a 25 quilômetros distantes do centro, pelo menos, e dotados 

de acesso ferroviário rápido, ou seja, o usuário sai de algum lugar do centro da cidade e 

consegue chegar muito rapidamente a esse novo aeroporto. Mesmo as cidades que não 

desativaram seus aeroportos centrais, como é o caso de Estocolmo e Milão, deixaram de 

ser movimentados (NETO, FRANÇA, OLIVEIRA, op. cit.). 
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OLIVEIRA (2007) diz que São Paulo é uma exceção à regra. O Aeroporto de 

Congonhas é mais movimentado hoje do que o Aeroporto de Guarulhos. Isso vem 

acontecendo desde os últimos quatro ou cinco anos (apud NETO, FRANÇA, 2011). 

É uma situação totalmente anômala. Uma estrutura por meio de trilhos carece desde 

seus primeiros indícios de importância na região. Mas só recentemente (2013) tem-se o 

projeto com previsão (estimada pela PMSP) para inauguração ainda para 2014 (apud 

NETO, FRANÇA, OLIVEIRA, 2011). 

A ausência lamentosa desta filosofia de integração entre modais de transportes nos 

aeroportos brasileiros pode ir além da costumeira e radicada escassez de investimentos em 

infraestrutura urbana. A carência habitual de políticas públicas adequadas em infraestrutura 

negligenciadas pelo Estado favorece o surgimento e proliferação de movimentos populares 

migratórios vindos das classes menos favorecidas, que vão em direção aos espaços vazios 

deixados pelo Estado.  

No Brasil como no mundo, o fenômeno da agregação territorial de amplos espaços 

urbanos extrapola os limites das antigas delimitações metropolitanas, provoca o 

transbordamento da periferia pobre e agrava a segregação social e espacial.  

Em especial, a metrópole de São Paulo assiste a transformação acelerada de seu 

tradicional status econômico e industrial na direção de uma polaridade não somente 

econômica, mas marcadamente política, administrativa e cultural (GASPAR, 2012). 

A eclosão social e demográfica, que remete à Revolução Industrial e que, na 

América Latina, continua o autor, está associada à massificação provocada pela intensa 

migração rural-urbana de fins do século XIX e as primeiras décadas do XX, tem 

provocado, aqui e em todo o mundo, transformações fundamentais no cotidiano das 

populações, assim como em suas formas de viver e pensar. 

[...] Algumas dessas alterações foram para pior: os serviços públicos se 

tornaram mais deficientes, as distâncias mais longas, o ar mais impuro, a 

psicologia social extremamente tensionada, as desigualdades 

exacerbadas, os ruídos mais ensurdecedores. Mas ninguém, ou quase 

ninguém, quis nem quer renunciar a cidade. Núcleos de concentração de 

forças, as cidades exerceram cada vez mais influência sobre a região e o 

país (GASPAR, 2012). 
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A formação de núcleos organizados politicamente e desordenados no aspecto 

urbano, como as favelas, favorecem um panorama de total descontrole da ocupação e uso 

planejado do espaço urbano, tendo como aliados neste contexto de ausência normativa e 

cumplicidade na violação de uso e ocupação do solo, os grandes empreendimentos. Todos 

parecem conviver em harmonia no mesmo espaço ocupado, na maioria das vezes, de forma 

ilegítima.  

Mesmo com esta conjuntura de situações contraditórias o Estado de São Paulo 

caracteriza-se precisamente pela presença do mais amplo e complexo sistema de cidades 

do Brasil, conformando-se em seu território uma intensa rede de articulações funcionais, 

nucleada pelo espaço de fluxos e relações que se estabelece no entorno da RMSP. Este 

espaço é composto pelas três regiões metropolitanas do Estado – São Paulo, Campinas e 

Baixada Santista.  

Algumas regiões e aeroportos no interior paulista estão indo na mesma direção que 

Congonhas, ou seja, a implantação do aeroporto acontece dentro de um contexto de 

variáveis apropriadas, mas lamentavelmente a expansão urbana no entorno do aeroporto 

que deveria acontecer de forma natural, gradual e organizada começa a ser manipulada e 

explorada politicamente. Esta tendência parece ter um caráter global, mas com uma 

diferença pontual, entre os países, na questão do enfrentamento da situação.   

O Aeroporto de Viracopos em Campinas, distante 15 km do centro e 100 km de 

São Paulo pode estar indo na mesma direção que Congonhas. Na década de 1930, existia 

no local uma pista de terra que foi ampliada em virtude da Segunda Guerra Mundial como 

parte de um sistema de segurança estabelecido entre as Américas.  

Somente na década de 1950 o aeroporto passou a atender a aviação civil e desde 

então tem reforçado seu caráter comercial e, portanto, a necessidade de ampliação. 

Naquela época, quando o transporte aéreo era ainda considerado de pouca importância, o 

aeroporto estava inserido em área rural, tornando-se então símbolo da modernidade da 

cidade de Campinas.  

[...] A primeira formação de periferia urbana da cidade de Campinas se 

deu nos arredores do aeroporto, com a oferta de diversos loteamentos, 

em virtude do aproveitamento da estrada municipal das Amoreiras (atual 

Avenida das Amoreiras) e da rodovia estadual Campinas-Indaiatuba.  
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Somente em 1959 o município disciplinou o parcelamento do solo da região e 

estabeleceu algumas restrições nas proximidades de Viracopos, fato que tem continuidade 

até os dias atuais, com o “Plano Local de Gestão”, elaborado pela Secretaria de 

Planejamento e Meio Ambiente de Campinas, de acordo com o novo Plano Diretor da 

cidade.  

[...] Naquela mesma época, o DNER – Departamento de Estadual de 

Estradas de Rodagem projetou o traçado da Rodovia Santos Dumont, 

ligando Campinas a Sorocaba. Logo em seguida, o Ministério da 

Aeronáutica interditou o acesso pela estrada municipal por razões de 

segurança (FERNANDES, 2004). 

Em meados dos anos 70, ocorreram grandes discussões sobre o aeroporto, cabendo 

a São Paulo importante papel nesse processo. Era primordial um novo aeroporto para 

substituir Congonhas, e na época, por diversos motivos optou‑ se por construir o Aeroporto 

de Cumbica, em Guarulhos na Grande São Paulo (SOUZA e BUENO, 2011). 

 Estes autores citam que Viracopos, porém, não saiu das discussões alternativas: em 

virtude de sua proximidade da capital, do traçado (que estava sendo concluído) da Rodovia 

dos Bandeirantes e da possibilidade de utilizar a área central dessa rodovia como linha 

ferroviária, o aeroporto era considerado capaz de assumir o papel de equipamento regional 

da futura macrometrópole paulista, fato reconhecido nos dias atuais. 

A linha ferroviária supostamente planejada com parâmetros de alta tecnologia (trem 

de alta velocidade) que faria a ligação entre Viracopos, Congonhas e Guarulhos se 

estendendo até aos aeroportos no Rio de Janeiro ficou no discurso.  

Seria uma solução bastante interessante e potencialmente capaz de interligar essas 

regiões altamente produtoras. Mas, a geometria do trajeto, segundo alguns especialistas da 

área, não favorece tamanha obra, por se tratar de mudanças significativas nos níveis do 

trajeto principalmente no trecho da Serra das Araras.  

Enfim, a manutenção do equilíbrio entre esses contextos; operações aeroportuárias, 

zoneamento urbano e o meio ambiente, parece estar longe de haver consenso. As políticas 

que atuam nestes setores têm caráter partidário, e em função desta constatação, pode-se 

prever que o “lençol estará sempre curto” para todos eles. 
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4.5 Considerações do Capítulo 

O cenário de todas as abordagens que foram feitas neste capítulo que compreendem 

a estrutura física do Aeroporto de Congonhas procurou mostrar, mesmo que  de forma 

abreviada, como ela se originou, desde a sua implantação até os dias atuais.  

Em qualquer aeroporto o ruído aeronáutico é o principal problema da operação 

aeroportuária, e no Aeroporto de Congonhas, cuja expansão imobiliária é intensa e 

contínua, este problema atinge o entorno causando fortes impactos ao meio ambiente.  

O Plano de Zoneamento da cidade de São Paulo, de forma lamentável, não foi 

incorporado às normas de segurança do Aeroporto, constituindo um entorno com uma área 

cuja população está exposta continuamente ao incômodo causado pelo ruído. 

O Plano Diretor da cidade, o Plano Diretor do Aeroporto, o Plano Específico de 

Zona de Proteção de Aeródromo e o Plano Específico de Zoneamento de Ruído, todos 

coexistem, mas na realidade o que prevalece é um imenso isolamento regulatório e de 

planejamento que não vai a nenhuma direção. 

As interpretações da pesquisa apontam para duas posições que podem identificar 

pontos críticos do sistema, ou seja, uma envolve a estrutura interna e outra a parte externa 

estendida aos limites físicos do aeroporto, mas ainda dentro de suas responsabilidades 

como equipamento urbano essencial. 

A primeira posição tem origem operacional e interna ao aeroporto envolvendo 

situações conflitantes na setorização de algumas áreas que foram realocadas nas primeiras 

reformas e ampliações que causaram interferência nas operações, dificultando ações que 

pudessem minimizar a sonoridade nessas áreas. 

A setorização do aeroporto, desde a sua implantação inicial, sofreu mudanças na 

geometria principalmente na área do terminal de passageiros. Aparentemente verificando a 

disposição de todas as áreas, no sítio do cenário atual, verifica-se que não houve uma 

reavaliação neste quesito. 

A segunda diz respeito a sua implantação, que no passado foi sua maior aliada, hoje 

ao contrário, a exploração imobiliária desenfreada desafia os limites das zonas de proteção 

e de ruídos do aeroporto. 
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A inobservância no distanciamento seguro entre as fontes produtoras de ruído do 

aeroporto e os receptores, no caso em questão as edificações lindeiras a ele provocam 

reflexos danosos no uso e ocupação do solo. São ações negativas que podem ser 

consideradas irreversíveis no contexto entre a atividade aeroportuária e a expansão 

imobiliária. 

Congonhas é um aeroporto definido como executivo e, por esse motivo poderia 

investir em áreas de sua jurisdição que pudessem compartilhar em uma integração ampla 

do aeroporto com o sistema público de transporte, motivando todos os envolvidos a 

fazerem sua parte na solução do problema. 

 As considerações assinaladas, ainda que de forma resumida no capítulo, deverão 

ser o suficiente para que as análises realizadas possam ser amplas e alcancem seus 

objetivos na produção de avaliações comparativas e sugestivas, fundamentadas na sua 

implantação e funcionalidade. 

Enfim, identificar e diagnosticar estas particularidades nas entranhas da estrutura do 

aeroporto requer o conhecimento amplo desta estrutura, para que a avaliação se estenda por 

todas as direções da sua implantação, e, para que o aeroporto possa operar com menos 

interferência possível de forma a estimular seu desempenho e eficiência. 
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Síntese do Capítulo 

Este capítulo tem como um dos seus objetivos fazer uma avaliação preliminar de 

algumas metodologias existentes esclarecendo de forma conceitual e resumida a diferença 

entre elas, onde a variação no aprofundamento da abordagem matemática e o envolvimento 

da percepção geométrica, verificadas pelos seus autores, direcionam a escolha da barreira 

mais adequada.   

Durante o desenvolvimento da pesquisa percebeu-se que a maior parte dos estudos 

compreendendo barreiras acústicas tem como percurso preliminar a referência da maioria 

dessas metodologias, dependendo do enfoque e do alcance que ser quer proporcionar ao 

trabalho. 

Essas metodologias, em função dos contextos que são estudadas, determinam a 

abrangência do trabalho, podendo facilitar e direcionar a escolha daquela mais apropriada 

para a situação da pesquisa que se quer realizar, além de colaborarem na interação dos 

assuntos que são abordados no tema.   

A proposta da implantação da barreira acústica articulada nas cabeceiras da pista 

principal do Aeroporto de Congonhas, apresentada neste capítulo, é uma investigação para 

uma resposta acadêmica que envolve um problema recorrente e pontuado na intensidade e 

à exposição contínua ao ruído aeronáutico de uma parcela da população que reside, 

trabalha e transita no entorno deste aeroporto. 

 Com a implantação da barreira acústica articulada, os níveis de ruídos provenientes 

das operações aéreas, especificamente as decolagens das aeronaves, deverão ser menores e 

com boas expectativas de sucesso, principalmente nos períodos críticos que compreendem 

o horário de pico, que em função do aumento do tráfego aéreo acaba intensificando o 

problema. 

Portanto, as discussões apresentadas nos capítulos anteriores, que compreendem 

além dos estudos sobre as barreiras acústicas diversas, as doenças e os problemas à saúde 

humana, desconfortos, conflitos, desorganização urbana, descumprimento às leis, ausência 

do Estado, enfim, todas essas abordagens pontualmente foram importantes na construção 

de um conteúdo adequado, que pudesse fortalecer a estrutura deste capítulo, assim como, 

ao propósito da tese. 
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Capítulo 5: A Atenuação do Ruído nas Cabeceiras da Pista de Congonhas 

5.1 Metodologias para a Atenuação de Ruído com Barreiras Acústicas 

Pode-se constatar durante o desenvolvimento da pesquisa que existe uma variedade 

de abordagens no que diz respeito à metodologia utilizada para avaliar a atenuação de 

ruído utilizando-se barreiras acústicas de dimensões finitas (limitadas nas suas direções). 

A maior parte dessas metodologias utiliza métodos baseados no fenômeno da 

difração das ondas sonoras associado à teoria da ótica geométrica estabelecida nos estudos 

de HELMHOLTZ e FRESNEL (LARANJA, 2004). 

Com base na Física clássica, a difração é um fenômeno natural que ocorre quando 

uma onda (ótica ou sonora) se depara com um obstáculo, ou seja, é uma aparente flexão 

das ondas que se configura ao redor dos objetos, espalhando-se pelo espectro a nossa volta, 

podendo transpassar orifícios e fendas, por menores que sejam. 

HERMANN VON HELMHOLTZ (1821–1894) um dos mais renomados físicos do 

século XIX deixou um legado importante no campo da Física compreendendo estudos 

valiosos sobre eletrodinâmica e conservação da energia, mais precisamente relacionado aos 

feixes de ondas de luz, onde mais tarde puderam fornecer subsídios aos estudos modernos 

que associam suas teorias ao estudo das ondas sonoras (apud LARANJA, 2004). 

AUGUSTIN JEAN FRESNEL (1788-1827) considerado o precursor da ótica 

moderna, ainda jovem também colaborou com uma série de estudos fundamentais que são 

utilizados atualmente envolvendo teorias da ótica ondulatória, cujo estudo do 

comportamento da luz no contexto teórico e experimental contribuiu de forma expressiva 

no campo da acústica (apud LARANJA, 2004). 

Vários estudos de outros campos da ciência contribuíram de maneira significativa 

ao longo da história na compreensão dos fenômenos das ondas sonoras promovendo, desta 

forma, uma ampliação nos métodos utilizados no campo da acústica. 

São estudos na ampla maioria compreendidos na fusão dos conceitos da matemática 

avançada e percepção geométrica, cujos resultados são representados por gráficos, ábacos, 

algoritmos, expressões e fórmulas integradas contextualizadas ao raciocínio matemático e 

geométrico. 
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JONES (1953) forneceu uma solução aproximada para a incidência de uma onda 

sonora plana em um meio plano espesso, mas infelizmente, esta tentativa não produziu os 

resultados esperados em virtude dos muitos problemas práticos, complicações numéricas e 

é valida apenas no limite em que a espessura da barreira é menor do que o comprimento de 

onda (LARANJA, op. cit.). 

KELLER (1957) desenvolve a Teoria Geométrica da Difração, cujo conceito 

central é que um raio difratado qualquer deve obedecer ao principio generalizado de 

PIERRE DE FARMAT (1601-1665), que enunciou o principio do menor tempo na forma 

“a natureza sempre atua pelo custo mais curto” (apud CHAVES, 2012). 

MAEKAWA (1968) introduz uma metodologia analítica simplista baseada num 

modelo de difração que prediz a perda por inserção de uma barreira acústica fina em 

termos do número de Fresnel. Atualmente é amplamente utilizado no caso de barreiras 

semi-infinitas (apud LARANJA, 2004). 

LAM (1994), diferentemente de Maekawa, introduz um método que levou em conta 

a diferença de fase e a interferência entre as ondas que percorrem os diferentes caminhos 

entre a fonte e o receptor. Segundo o autor, a ausência desta consideração causou a não 

conformidade entre os resultados obtidos pelo Método de Maekawa e resultados 

experimentais. Em média, o seu modelo é cerca de 4 dB mais preciso do que o Método de 

Maekawa (apud CHAVES, 2012). 

KAWAI (1979) compara as fórmulas de Kouyoumjian e Pathak e a de Pierre com 

cálculos numéricos de solução com integrais de onde se mostrou que a formulação de 

Kouyoumjian e Pathak é mais apurada do que a fórmula de Pierce para cunhas 

(extremidade mais alta da barreira) mais gerais, enquanto as fórmulas são idênticas para 

barreiras finas (apud LARANJA, 2004). 

EGAN (1988) considera um método heurístico de atenuação do ruído com barreiras 

representado por um gráfico compreendendo as variáveis que atuam na frequência da onda 

sonora, cuja relação matemática entre as distâncias da fonte do ruído e do receptor à 

barreira, e, a altura da barreira define por intermédio desta última o nível de atenuação do 

ruído. Metodologia muito utilizada no caso de barreiras acústicas finitas, que são aquelas 

limitadas pelo comprimento e sua altura. 
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WATTS e MORGAM (1996) apresentam um modelo analítico cujos resultados dos 

testes em escala real em um tipo de perfil de barreira diferenciado foram utilizados em 

pesquisas de ruído de tráfego, mais especificamente de caminhões, e obtiveram um 

aumento de 1,9 dB(A) na perda por inserção quando comparado com uma barreira simples 

e refletora com 2,0 m de altura (apud LARANJA, 2004). 

ZHANG E CHEN (1999) utilizaram o método pontual de contorno para o cálculo 

do problema da radiação sonora externa. A essência do método era substituir as matrizes 

coeficientes [A] e [B] no sistema de equações com a solução particular das matrizes que 

são formadas pela solução particular gerada por emissores virtuais. Neste método pontual 

de contorno é desnecessário considerar a interpolação e a integral singular que é 

indispensável, uma vez que essas não existem (apud LARANJA, 2004). 

MENOUNOU (2001) elabora um método analítico que modificou o modelo de 

KURZE e ANDERSON para o cálculo da (IL), incorporando situações em que a fonte e o 

receptor estão próximos à superfície da barreira, ou, em que o receptor está próximo da 

linha de fronteira da região de sombra acústica. Ambos os casos forneceram resultados 

promissores na atenuação do ruído (apud CHAVES, 2012). 

[...] Metodologias mais recentes tem sido empregadas com base em 

outras, para desenvolver um modelo de propagação sonora, em 

condições de meios não homogêneos. Essas incluem programas de 

campo rápidos (FFP – Fast Field Program) descritos por LEE (1986), 

et. al., e RASPET (1985), et. al., e as Equações Parabólicas descritas por 

WHITE e GILBERT (1989), e GILBERT e DI (1993).  

Essas metodologias levam em consideração vários tipos de perfis da 

velocidade sonora, e a formulação das Equações Parabólicas podendo 

modelar inclusive os efeitos da turbulência atmosférica (LARANJA, 

2004). 

Enfim, as metodologias constatadas nas literaturas e textos que tratam da atenuação 

do ruído com barreiras acústicas são muito diversificadas e fundamentadas pontualmente 

no aprofundamento, ou não, do raciocínio matemático e geométrico, cuja melhor definição 

para a aplicação da metodologia na conclusão do trabalho foi motivada pela similaridade 

conceitual encontrada na literatura de EGAN (1988) com as situações formuladas pelas 

hipóteses do nosso trabalho. 
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5.1.1 Modelos Heurísticos de Barreiras Acústicas para Áreas Urbanas 

Alguns desses modelos utilizados por projetistas, principalmente compreendidos no 

perímetro urbano, permitem a obtenção da solução da atenuação do ruído de maneira 

satisfatória, tendo como base um conjunto de outros métodos já consagrados, que levam a 

resultados algumas vezes surpreendentes.  

Dois desses métodos são apresentados como referência literária num contexto 

ilustrativo servindo, também, como alusão comparativa com outros anteriormente citados. 

A diferença básica entre eles mostra o uso diferenciado dos cálculos matemáticos e uma 

percepção geométrica mais apurada verificada em um, ou, noutro modelo.     

L’ESPERÁNCE (1992) desenvolve um modelo baseado na teoria de raios óticos 

para a predição da propagação sonora ao ar livre. Esse modelo, referido como modelo 

heurístico, assume uma variação linear do perfil da velocidade sonora que permite uma 

determinação analítica de todos os raios possíveis entre o emissor e o receptor, bem como, 

os parâmetros para cada raio. Para este modelo heurístico também inclui os efeitos do solo, 

absorção atmosférica e a turbulência (apud LARANJA, 2004). 

[...] Parece ser consenso geral que uma vez que barreiras acústicas são 

um problema tridimensional com grande geometria, os métodos 

numéricos rapidamente mostram sua limitação (Duhamel, 1996; Wu, 

1998; Hothersall, 1991 e Muradali, 1998; apud LARANJA, 2004). 

SALOMONS (1996) elabora um modelo baseado na teoria de raios geométricos, 

que inclui a refração atmosférica no cálculo da performance de uma barreira acústica, 

sendo que, comparações com a técnica das equações parabólicas, e, com uma barreira fina, 

mostraram uma boa concordância. Entretanto, esse trabalho apenas inclui o efeito do vento 

no sentido para o solo, o que sempre foi considerado apenas para a propagação sonora de 

grandes distâncias (apud CHAVES, 2012). 

[...] Os únicos raios considerados são os raios que vão do emissor ao 

topo da barreira e do topo para o receptor. Na presença de solos 

absorventes, a curvatura do perfil refringente está inclusa no cálculo da 

perda por inserção da barreira, contudo, na presença de um solo 

perfeitamente reflexivo, esses raios são assumidos como sendo lineares 

(LARANJA, 2004). 
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5.1.2 Método Analítico para o Cálculo da Atenuação Sonora com Barreiras 

Da mesma forma que apresentado no item anterior, nesta parte do trabalho, três 

modelos analíticos mostram com clareza a maneira de abordagem, ou seja, o envolvimento 

e aprofundamento matemático, nestes casos, são muito maiores quando comparado com a 

maioria dos métodos heurísticos.  

Segundo alguns autores, o método analítico mais utilizado para atenuação de ruído 

utilizando barreiras foi desenvolvido por MAERKAWA (1968), que obteve um gráfico de 

design empírico compreendido no número de Fresnel, usando uma série de dados de testes 

para estimar a difração sonora sobre uma única barreira semi-infinita desprezando o solo. 

Algumas aproximações do gráfico foram feitas e representadas pela fórmula de DELANY 

(1972), outras delas foram representadas pela fórmula de TATGE (1973) (Desenho 46, 

apud LARANJA, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desenho 46: Parâmetros para o cálculo da expressão de Delany e Tatge. 
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KIRCHHOFF (1882) no contexto da difração dos raios óticos mostrou que os 

resultados do Princípio de HUYGENS-FRESNEL são derivados precisos das equações 

diferenciais escalares da onda. A teoria foi feita baseada em ondas de luz como apresentam 

diversos autores [ BORN e WOLF (1999), HECKT (1997), GOODMAN (1968), KLEIN 

(1986), SOMMERFELD (1954)], entretanto, é perfeitamente aplicável em ondas sonoras, 

onde o comprimento de onda muda em escala de grandeza e o distúrbio ótico equivale a 

pressão sonora (apud LARANJA, 2004). 

 

 

A derivação dentro do domínio da frequência sendo p(x,y,z) a transformada 

de FOURIER da pressão sonora. 

Segundo KELLER (1962), assim como na ótica geométrica, a teoria geométrica da 

difração assume que a luz viaja ao longo de uma certa linha curva ou reta chamada de raio. 

Entretanto introduz vários outros, chamados de raios difratados, em adição ao raio original, 

fazendo assim, com que alguns desses entrem na região de sombra e outros na região 

iluminada (Desenhos 47 e 48, apud LARANJA, 2004). 

 

 

Desenho 47 (esquerda): raios difratados em cone, produzidos por ondas incidentes que se 

chocam obliquamente com a borda de uma barreira fina. 

Desenho 48 (direita): plano de ondas difratadas produzidas por um raio de incidência 

normal na borda de uma barreira fina. Os raios difratados são perpendiculares à borda e estão 

contidos em um plano. 
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KURZE e ANDERSON (1971) formularam uma equação que determinasse a 

redução do nível de pressão sonora pela inserção de uma barreira semi-infinita, entre o 

emissor pontal e um receptor, desprezando o solo, onde uma versão levemente modificada 

de sua equação é representada a seguir (Desenho 49, apud LARANJA, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

Desenho 49: Parâmetros para o cálculo da expressão de Kurze e Anderson. 

PIERCE (1974) formula uma solução aproximada para a equação da onda para uma 

difração em uma única borda por uma cunha semi-infinita a partir da Teoria Geométrica da 

Difração. O modelo permite a integração com o efeito do solo e a difração de uma barreira 

fina e semi-infinita. É um caso especial onde β = 2π (Desenho 50, apud LARANJA, 2004). 

 

 

 

 

 

 

Desenho 50: Parâmetros necessários para o modelo de Pierce. 
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5.1.3 O Método de EGAN para a Barreira Acústica Articulada 

A atenuação do ruído com barreira acústica articulada nas cabeceiras da pista de 

Congonhas utilizou como referência conceitual a metodologia consagrada verificada em 

Architectural Acoustics, M. DAVID EGAN (1988), cuja abordagem central compreende 

situações teóricas e práticas muito similares as de Congonhas. 

O modelo de EGAN (1988) compreende a situação clássica para o estudo, onde os 

três elementos principais que fazem parte do contexto são, a fonte, a barreira e o receptor 

que estão geometricamente alinhados na mesma direção para que a atenuação do ruído 

possa ser avaliada na trajetória dos raios incidentes na barreira e os raios de difração 

dispersos sobre a barreira que incidem sobre os receptores (Desenho 51 e 52). 

  

 

 

Desenho 51: Configuração da Barreira Acústica no Modelo de EGAN. 

As distâncias entre estes três elementos são importantes no cálculo matemático da 

atenuação em virtude da relação integral entre as propriedades físicas do comprimento de 

onda, frequência e intensidade das ondas sonoras entendidas por EGAN (1988), e, estão 

incluídas no gráfico do modelo que expressa a relação matemática entre elas (Gráfico 13, 

pg. 271). 

 

 

 

 

 

Desenho 52: Representação Teórica da Incidência Sonora para a Situação de Congonhas. 



269 
 

R distância ao receptor

a
lt

u
ra

 v
ir

tu
a

l

fonte

barreira acústica

H

nivel da cota da barreira

nivel da cota do receptor

linha virtual

A ação e a intensidade do vento, a turbulência atmosférica e a temperatura no local 

são elementos que podem influenciar o estudo, que de acordo com a metodologia utilizada, 

e, a tecnologia dos equipamentos de medição dimensionam a extensão da pesquisa. No 

modelo de EGAN esses elementos foram desconsiderados a uma distância de até 30 m. 

Alguns autores relacionam também como elementos de influência a composição e a 

impedância do solo, a presença e o tipo de configuração da vegetação no local, variações 

das temperaturas que ocorrem no período das estações climáticas, o grau de umidade 

relativa do ar, enfim, um conjunto de variáveis que estabelecem o alcance dos resultados. 

O nível da cota entre a fonte, a barreira e os receptores também agem de acordo 

com a situação apresentada para estudo, relacionando a maior percepção ao ruído 

ocorrendo com o receptor mais próximo da barreira e do nível da cota, e, a menor recepção 

ocorrendo com o distanciamento dos mesmos. 

 Se os pontos definidos para estudo (P1 a P11) estivessem mais próximos e no 

mesmo nível da cota da fonte de ruído (cabeceiras da pista) a probabilidade de existirem 

construções seria remota, ou, muito improvável de existirem em virtude dos altíssimos 

níveis de ruído registrados em campo, mesmo estando esses pontos em níveis diferentes.   

No caso de Congonhas os receptores encontram-se distantes, e, em níveis diferentes 

da cota verificada pela posição da barreira na cabeceira da pista. De acordo com modelo de 

EGAN (1988) e com base na situação descrita, a forma geométrica resultante (triângulo 

retângulo) compreende uma perpendicular (cor vermelha) partindo do topo da barreira à 

linha imaginária entre a fonte e o receptor (Desenho 53). 

 

 

 

 

 

Desenho 53: Parâmetros Geométricos Necessários para a Barreira Acústica Articulada. 
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A fonte de ruído, a barreira e uma grande parcela dos receptores estão alinhados 

igualmente as situações das cabeceiras L35 e R17 da pista principal deste aeroporto, assim 

como, as habitações nas áreas limitadas para este estudo, ou seja, os resultados esperados 

de atenuação de ruído devem compreender este contexto (Foto 65). 

 

 

 

 

 

Foto 65: Definição Geométrica para a Área de Estudo/Cabeceira R17 

O conceito do método tem como base inicial o posicionamento correto da barreira 

acústica que deve bloquear o caminho (trajetória) direto das ondas sonoras, a partir da 

fonte geradora até ao receptor, provocando a atenuação do ruído. 

Neste caso as influências potenciais de outros fatores como; reflexão do solo, 

umidade do ar, presença de vegetação, velocidade do vento, poluição atmosférica, não 

foram consideradas no estudo, por entender que a influência dessas variáveis no processo 

não interfere nos resultados, assim como, em outras metodologias verificadas na pesquisa 

(Fotos 66 e 67). 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 66 (esquerda): Presença de Vegetação Próxima na Situação do Ponto P4. 

Foto 67 (direita): Presença de Vegetação Próxima na Situação do Ponto P7. 
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Os índices preliminares de atenuação indicados com a cor azul no gráfico devem 

apresentar resultados satisfatórios para a pesquisa pelo motivo de estarem relacionados 

com valores adimensionais e intrínsecos compreendidos nas diagonais que representam a 

coluna H2/R indicados na cor vermelha e variando de 0,25 a 32; sendo: H = altura da 

barreira relativa ao nível da cota da fonte, onde R = distância da fonte do ruído a barreira.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 13: Barrier Attenuation Graph, EGAN, 1988. 

De acordo com as variáveis do modelo de EGAN (1988), o resultado final da 

atenuação com a implantação da barreira acústica articulada deverá ser obtido de acordo 

com o gráfico, por intermédio das diferenças dos níveis de pressões sonoras registrados no 

contexto urbano normal (ruído de fundo) e os níveis de pressões sonoras registradas após a 

implantação da barreira proposta compreendidas nas frequências de 1000 Hz (Gráfico 13). 

Reforçando o conceito de que o decibel (dB) é a unidade utilizada para medir a 

intensidade do som (quantidade de ondas sonoras) de um evento sonoro que é representado 

por uma expressão logarítmica da relação entre sinais compreendidos por situações de 

perda, no caso da atenuação, e ganhos, no caso da amplificação. 
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Na escala decibel, o menor som audível, aquele próximo ao silêncio total é de 

(zero) 0 dB. Um som dez vezes maior tem 10 dB, um som cem vezes maior do que o 

próximo ao silêncio total tem 20 dB, e, consequentemente, um som mil vezes maior do que 

aquele próximo ao silêncio total tem 30 dB, ou seja, uma relação em decibéis é igual a dez 

vezes o logaritmo de base 10 da razão entre duas quantidades de energia. 

Por ter sido idealizado e dimensionado por intermédio de ensaios em laboratório em 

uma escala linear fica definido que o Hz (Hertz), sua unidade de medição compreendida na 

quantidade de oscilações da pressão do ar por unidade de tempo (ciclos), seja estabelecida 

por aparelhos de medição. 

O dB(A) estabelecido com o filtro de ponderação (A) é a unidade de medida criada 

para a percepção das ondas sonoras pelo ouvido humano, que não podem ser comparadas 

diretamente com as medições instituídas em laboratório, ou seja, para que o entendimento 

e o estudo fossem compatíveis determinou-se para uso no trabalho uma equivalência entre 

elas representada na Tabela 21.    

Frequência das ondas sonoras dB 

Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

dB(A) -25 -15 -8 -3 0 +1 +1 -1 

Tabela 21: Equivalência entre dB e dB(A), EGAN (1988). 

As medições dos níveis de ruído verificadas em campo pela pesquisa tiveram 

resultados em dB(A) em virtude da evidente necessidade relacionada desses níveis com o 

desempenho do ouvido humano representado pelo aparelho de medição. 

A aplicação do método de EGAN (1988) exibe indicadores de níveis de atenuação 

com resultados em dB, portanto, para que não houvesse conflito conceitual adotamos que 

as medições ocorressem na frequência de 1000 Hz, cujas unidades ficam equivalentes.  

Enfim, a nossa proposta está fundamentada na aplicação dos princípios teóricos e 

práticos verificados no modelo de EGAN (1988), criando uma expectativa de êxito real de 

que os resultados possam colaborar para uma discussão sobre o uso deste tipo de barreira 

acústica no Aeroporto de Congonhas. 
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5.2 Atenuação do Ruído com a Implantação da Barreira Acústica Articulada 

Segundo o Manual de Gerenciamento do Uso do Solo no Entorno de Aeródromos 

(IAC, 2000), a implantação de uma estrutura aeroportuária, além de proporcionar grandes 

benefícios para a região, modifica e acelera o desenvolvimento da malha urbana no entorno 

do aeródromo, por exigir uma grande infraestrutura para suas atividades. 

Ao ser implantado, geralmente em região desocupada e distante do centro, atua 

como forte indutor de desenvolvimento, expandindo a malha urbana. Assim, as áreas com 

baixa densidade habitacional ou com características de bairros industriais, geralmente 

escolhidas para implantação, modificam-se rapidamente (NABINGER, 2005). 

[...] A especulação imobiliária e a demanda por serviços que atendam os 

usuários do aeroporto, assim como a presença de infraestrutura básica, 

são fortes atrativos para um aumento na densidade habitacional do 

entorno, gerando vetores de expansão na direção do mesmo 

(NABINGER,  op. cit.). 

Surge, assim, um conflito de interesses entre a comunidade e o aeródromo e a 

necessidade de impor restrições ao uso do solo, para evitar que áreas do entorno sejam 

ocupadas com implantações que possam limitar ou impedir operações aéreas, induzindo 

sua interdição, completa ou parcial. 

Como as diretrizes do manual citado, assim como, a legislação urbana no entorno 

do aeródromo não são observadas e acatadas, e muito menos obedecidas, mas inteiramente 

negligenciadas, o que pode ser feito, fica compreendido nas tentativas de redução do ruído 

no interior do sítio aeroportuário, no sentido de evitar uma injustiça com o aeroporto e 

beneficiar o contexto da desobediência às leis de uso e ocupação do solo. 

A implantação de barreiras acústicas na(s) proximidade(s) da(s) cabeceira(s) da(s) 

pista(s) não foi constatada em literaturas e textos pesquisados, inclusive na prática quando 

considerada a rede de aeroportos da INFRAERO, como outros fora deste contexto.  

Portanto, a importância do paradigma da barreira acústica articulada pode ser um 

caminho promissor no que diz respeito à diminuição do ruído aeronáutico na trajetória até 

ao receptor no momento da decolagem, em um dos aeroportos mais movimentados do país.  
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5.2.1 A Barreira Acústica Articulada como Proposta de Redução de Ruído 

A proposta da barreira acústica articulada surgiu da analogia com os defletores de 

energia (ou de calor) utilizados no convés dos porta-aviões para dissiparem, além do ruído, 

o calor intenso gerado pelas turbinas dos jatos no momento da decolagem. 

Esses defletores são erguidos mecanicamente no momento da decolagem com um 

ângulo maior do que 60º, e, próximos de 90º, e logo em seguida são recolhidos para 

disponibilizarem área no convés para a movimentação de outras aeronaves, assim como, 

para o deslocamento do pessoal responsável por estas operações (Fotos 68 e 69).      

 

 

 

 

 

Foto 68: Defletor de Energia Erguido para a Decolagem. 

 

 

 

 

 

Foto 69: Defletor de Energia Recolhido Após a Decolagem (à direita). 

Mesmo com a dificuldade de acesso aos fabricantes deste equipamento, verificou-

se que esses defletores de energia agregam funções com parâmetros de redução associadas 

à temperatura, níveis de pressões, som e velocidade com o propósito de dissipação de calor 

no defletor, além de seu objetivo principal (dissipador de energia) expresso em alguns 

textos raros que tratam desse tema. 
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Os defletores de energia são formados por painéis ou placas com medidas variadas 

e de acordo com o modelo do fabricante e do jato que opera no convés, que pode variar 

entre 14 ft (4,27m) e 20 ft (6,10m) de comprimento, e 5 ft (1,65m) de largura no caso do 

modelo F-A/18 (Naval Air Station Patuxent River. Maryland: USA, 2013), cuja 

composição final pode compreender 6 painéis com as medidas acima citadas (Foto 70). 

O material utilizado nos painéis quase sempre é o aço, e que também é utilizado na 

estrutura tubular que transpassa a junção dos painéis e suporta todo o conjunto, fazendo 

com que a articulação, logo acima da região mediana, que é composta por alavancas 

hidráulicas, movimente todo o defletor de uma vez, e facilitando a manutenção dos painéis 

individualmente (Desenho 54). 

As alavancas hidráulicas fixas no conjunto do defletor possuem apoios que também 

são articulados na extremidade das alavancas e fixos em outra estrutura mecanizada logo 

abaixo do piso do convés, promovendo a inclinação necessária e de acordo com cada tipo 

de jato que opera no convés. 

 

 

 

 

Foto 70: Estrutura do Defletor de Energia. 

 

 

 

 

 

Desenho 54: Detalhes da Estrutura do Defletor de Energia. 
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5.2.1.1 A Barreira Acústica Articulada: Esquema Geral (L35 e R17) 

Em vários momentos descritos nos capítulos anteriores, com objetivo de promover 

uma discussão ampla sobre o tema, houve a oportunidade de destacar a eficiência na 

implantação das barreiras acústicas (ou sonoras) nos contextos em que elas são mais 

utilizadas, seja no cenário urbano, rodoviário, ferroviário, e, principalmente no cenário 

aeroportuário situadas na parte interna do aeroporto. 

Diante da afinidade conceitual com os defletores de energia já mencionados, a 

proposta inicialmente projetou um horizonte que compreendesse prioritariamente sua 

localização estratégica definida no eixo perpendicular da cabeceira da pista; por entender 

que a intensidade maior do ruído proveniente das turbinas (fontes) segue a direção 

longitudinal a partir da região mediana dessas cabeceiras (círculo vermelho), além do fato 

da barreira não ficar muito distante da fonte (Desenho 55). 

 

 

 

 

 

 

 

Desenho 55: Localização Estratégica da Barreira Articulada. 

O posicionamento adequado da barreira articulada situada sobre uma área livre de 

obstáculos de qualquer natureza (Displaced Threshold) proporciona manobras seguras das 

aeronaves no momento do seu posicionamento para decolagem (Ponto de Espera), que 

normalmente é realizada antes, ou, sobre as listras brancas marcadas na pista (círculo azul). 

Nestes casos as dimensões utilizadas foram extraídas dos manuais técnicos da aeronave 

crítica (Boeing 737-800 e A320), e as outras medidas de acordo com a planta do sistema de 

pistas disponibilizada pela Superintendência do Aeroporto de Congonhas. 
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A barreira acústica articulada composta por 14 placas (2,50m x 6,00m cada uma 

formando um único painel/círculo azul) unidas por seus lados tem a dimensão de seu 

comprimento total próxima com a medida da largura da pista, sendo 42,25m (pista 50m), 

que também coincide com a largura da faixa pintada (Displaced Threshold), e, sua altura 

totalmente erguida mede 5,00m, ou seja, a barreira acústica articulada com dimensões 

totais de 42,25m x 5,00m, ocupa uma área de 211,25m2 com espessura de 

aproximadamente de 110 mm (Desenho 56). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desenho 56: Vista Superior da Barreira Acústica Articulada. 
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A articulação da barreira acústica, além de compreender um mecanismo não muito 

complexo (composto por articulações e alavancas hidráulicas), pode ser considerada um 

quesito de segurança, extremamente importante, em virtude da necessidade da mesma ser 

recolhida no nível da pista, logo após a decolagem da aeronave da fila. Portanto, torna-se 

compreensível que nesta condição a barreira acústica articulada mantenha-se neutra, como 

obstáculo, e, em condições de permitir outra decolagem ou pouso (Desenhos 57 e 58). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desenho 57: Vista Esquemática da Barreira Articulada. 

 

 

 

 

 

 

Desenho 58: Vista Esquemática do Defletor de Energia. 
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A trajetória no taxiamento da aeronave do pátio de manobras até ao ponto de espera 

(Displaced Threshold), não sofreu interferência alguma em virtude da localização 

favorável relacionada ao local onde a barreira acústica foi posicionada.  

Essa questão é também muito significativa e fortalece a proposta da implantação da 

barreira acústica articulada contrariando possíveis argumentos usuais de aspectos técnicos 

das autoridades aeroportuárias compreendidos na questão das interferências de quaisquer 

projetos no sistema de pistas, que na maioria das vezes, acabam inviabilizando qualquer 

tipo de proposta (Desenhos 59 e 60). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desenho 59: Trajetória no Taxiamento da Aeronave até ao Ponto de Espera. 
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Desenho 60: Trajetória do Pátio de Manobras de Congonhas. 
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5.2.1.2 A Barreira Acústica Articulada: Composição e Custo 

Definimos, com base nas literaturas e textos pesquisados, a tipologia da barreira 

que fica compreendida no aspecto da sua localização e dimensões, cuja trajetória de 

difração do ruído incide sobre os receptores, e, em virtude de um conjunto de quesitos de 

várias ordens (vistos mais adiante), mas principalmente na questão da viabilidade, que 

compreendeu sua composição, custo e manutenção.     

A composição dos materiais verificada para a barreira acústica ficou compreendida 

entre dois materiais bem conhecidos; ou seja, o concreto e o metal, comumente utilizados 

nas situações urbanas, em rodovias e ferrovias. Mas como os painéis dos defletores de 

energia são construídos em aço, e, a similaridade existente entre as funções da barreira 

acústica e esses defletores, foi definido um material composto com maior quantidade de 

aço e outra menor galvanizada com objetivo de tornar a barreira mais leve (Foto 71).  

Não poderá haver espaços (brechas, porosidade e fissuras), mesmo que mínimos 

entre os painéis, parte inferior e superior, e principalmente nas junções entre eles, porque a 

intensidade do ruído transpassa por esses espaços, comprometendo o objetivo da atenuação 

do ruído e a durabilidade da barreira, visto que com o passar do tempo esses espaços vão 

dilatando e ficando maiores em virtude da intensidade e continuidade de pressão que é 

exercida sobre eles. 

A aparência da barreira acústica articulada deve manter o mesmo design 

quadriculado da marcação da área que antecede o início efetivo da pista (Zebras, ou 

Displaced Threshold), evidentemente em função da mesma estar localizada sobre essa 

faixa, além do que, a mesma passa a fazer parte deste quesito do sistema de pistas.   

 

 

 

 

 

Foto 71: Composição da Barreira Similar ao Defletor de Energia. 
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5.2.1.3 A Barreira Acústica Articulada: Definição do Material a ser Usado 

A definição do material a ser utilizado na composição física da barreira acústica 

articulada foi orientada pelas experiências diversas relatadas (Capítulo3), principalmente 

nos continentes europeu e asiático, assim como, compreender países que investem seus 

potenciais em tecnologia de ponta, e, alguns deles serem pioneiros na utilização em larga 

escala deste equipamento em diversos segmentos. 

Uma abordagem compreendeu pontualmente cinco tipos de materiais empregados 

na construção de barreiras acústicas, e, que são classificados quanto a sua composição 

física, viabilidade operacional e aparência estética (Tabela 22). 

material 
utilização da 

barreira 
composição física 

viabilidade 

operacional 

aparência 

estética  

definição do 

material 

painéis de 

concreto armado 

com 

revestimento 

acústico  

Perímetro urbano, 

autoestradas, vias 

férreas 

De acordo com a 

especificação 

poderia ser 

utilizado 

Muito duvidosa, 

podendo sofrer 

desgastes 

elevados 

Degradação e 

manutenção 

constante 

Desconsiderar 

painéis 

revestidos em 

concreto poroso 

Perímetro urbano, 

autoestradas 

A porosidade não 

é uma virtude no 

ambiente 

aeroportuário 

Não pode ser 

aplicada no 

ambiente 

aeroportuário 

Degradação 

acentuada e 

manutenção 

constante 

Desconsiderar 

painéis de 

madeira 

Perímetro urbano, 

autoestradas 

Material de 

absorção 

Não pode ser 

aplicada no 

ambiente 

aeroportuário 

Degradação total Desconsiderar 

painéis de vidro 

ou plástico de 

alta resistência  

Perímetro urbano, 

autoestradas, 

aeroportos 

Totalmente 

impropria para o 

ambiente proposto 

Não pode ser 

aplicada no 

ambiente proposto 

Degradação total Desconsiderar 

painéis metálicos 

Perímetro urbano, 

autoestradas e 

vias férreas  

Altamente 

resistente para o 

ambiente proposto 

Resistencia a 

pressão dos gases 

das turbinas 

Manutenção 

corretiva 
Considerar 

Tabela 22: Avaliação e Definição do Material para a Barreira Acústica Articulada.   

Portanto, as considerações abreviadas, mas pontuais, apresentadas na tabela acima, 

colaboraram na definição e utilização mais adequada do material na proposta da barreira 

acústica articulada, e, de acordo com as circunstâncias compreendidas no contexto do 

ambiente aeroportuário do Aeroporto de Congonhas. 
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Ao contrário da América do norte e de muitos países europeus a utilização do 

concreto armado na construção civil no Brasil ainda é muito expressiva, embora tem-se 

percebido um aumento progressivo do uso do aço nas edificações, principalmente aquelas 

mais complexas, colocando o país na nona colocação do ranking dos maiores produtores de 

aço no mundo, desta forma influenciando a escolha do aço como opção viável (Gráfico 

14). 

As virtudes do aço na flexibilidade da montagem e desmontagem na obra, podendo 

se adaptar a qualquer tipo de projeto, a rápida execução no canteiro, resistência mecânica, 

além das facilidades no transporte, fazem com que este material abra caminho para varias 

opções em outras áreas que vêm sendo consideradas por projetistas e construtores. 

 

 

 

 

Gráfico 14: Ranking dos Maiores Produtores de Aço no Mundo. 

A estrutura completa da barreira foi dimensionada com base nas informações da 

NBR-5008, NBR-6648, NBR-09763 e NBR-8261, que apresentou similaridades na questão 

do cálculo do peso/m para dimensionar o peso completo da barreira (Tabelas 23 e 24). 

 

 

 

 

 

 

Tabela 23: Tipo e Aplicação do Aço e o Cálculo do Peso da Barreira segundo as Normas. 
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Os motores, assim como, os mecanismos de articulação, tanto da região mediana da 

barreira como de fixação no solo, não foram considerados no dimensionamento de custo da 

barreira em virtude da escassez de informações deste tipo de mecanismo, que em razão 

disto, inicialmente seria do tipo alavanca hidráulica (amortecedores), que seriam acionados 

mecanicamente e controlados exclusivamente pela torre de controle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 24: Tipo e Aplicação do Aço e o Cálculo do Peso da Barreira segundo a NBR. 

Pôde-se examinar também nas literaturas e textos pesquisados o uso de materiais 

com alta tecnologia e muito eficientes como o titânio, aço carbono, ou, fibra de carbono, 

em estruturas especiais, como da indústria automobilística e aeroespacial (as asas do 

AIRBUS A340, são feitas com fibra de carbono). 

Seria uma alternativa tecnologicamente interessante, se o paradigma de decisão das 

autoridades aeroportuárias para esse tipo de empreendimento não ficasse compreendido e 

restrito ao contexto político.  

Os materiais citados são bons exemplos de utilização nas indústrias, que além de 

viabilizar o processo na linha de montagem do produto, acaba engrandecendo sua imagem 

comercial para um nível mais elevado de status tecnológico, e, abrangendo uma produção 

com base em materiais de alta tecnologia, baixo peso e alto desempenho. 
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Para estabelecer uma previsão de custos aproximados da construção da barreira 

acústica articulada foi preciso desconsiderar os quesitos de transporte de material, assim 

como, a mão-de-obra para sua montagem, em virtude da previsão do custo compreender 

aspectos abrangentes da proposta (Tabela 25).  

 Peso (Kg) 

(teórico) 

Valor Médio de Mercado 

(São Paulo) 

R$/Kg 

Custo Estimado 

(milhões) 

1 Chapa de aço 25 mm plana (1pol) 

Placa (2.500mm x 6.000mm) 

Peça 

6.100 
2.099,00 12.8 

Composição do Painel (Superior + Inferior) 

2 x (2.500mm x 6.000mm) 

Painel 

12.200 
2.099,00 25.6 

Composição Final (14 placas) 

7 x (2.500mm x 6.000mm) 
25.600,00 x 7 179.2 

Tabela 25: Custo Estimado dos Painéis da Barreira Acústica Articulada. 

Notas Consideradas na Composição do Custo: 

: Para a coluna; Valor Médio de Mercado o registro baseou-se na cotação de três 

siderúrgicas, localizadas no interior de São Paulo, que produzem as chapas de aço plana de 

25mm (1pol/espessura) com dimensões padronizadas de: 2500mm x 6000mm igualmente 

para os três fabricantes conforme mostrado na tabela; 

: O arranjo dos painéis que compõem a estrutura da barreira acústica articulada é 

composto por perfis de aço tipo “H” que servem para unir as placas formando os painéis, e, 

segundo os fabricantes desses painéis podem representar um acréscimo de 18% no 

orçamento total das placas (Desenho 61). 

 

 

 

 

Desenho 61: Composição dos Painéis da Barreira Acústica Articulada. 
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5.2.1.4 Avaliação e Comparação de Custos entre Obras e a Barreira Proposta 

Com o objetivo de situar os custos envolvidos na construção da barreira proposta 

com outras obras recentes no mesmo contexto que foram realizadas pela INFRAERO, a 

tabela a seguir apresenta algumas intervenções realizadas no sistema de pistas de alguns 

aeroportos, para que houvesse uma similaridade no contexto do custeio dessas obras e a 

barreira proposta (Tabela 26). 

Ref. Aeroporto Tipo da Obra Ano Custo (R$) Documento 

A 
SBPA 

Porto Alegre 
Recuperação da pista de pouso e decolagem 2014 8.608.225,23 

001/ADSU 

SBPA/2014 

B SBBV 

Boa Vista 
Recuperação da pista de taxiway 2013 4.920.342,09 

005/ADNR 

SBBV/2013 

C 
SBLO 

Londrina 
Ampliação da pista de pouso e decolagem 2013 3.635.614,40 

017/ADSU 

SBLO/2013 

D 
SBLO 

Londrina 
Construção de MOP – Módulo Operacional 2013 3.741.479,53 

006/ADSU 

SBLO/2013 

E 
SBFI 

Foz do Iguaçu 
Recuperação da pista de pouso e decolagem 2013 11.103.964,19 

003/ADSU 

SBFI/2013 

F 
SBPB 

Paraíba 

Ampliação do pátio de manobras das 

aeronaves 
2013 7.317.464,54 

PB.04/105.91 

00369/2013 

G 
SBLO 

Londrina 

Recuperação da pista de pouso e decolagem 

e taxiway 
2011 6.990.543,42 

003/ADSU 

SBLO/2011 

H 
SBFZ 

Fortaleza 

Recuperação da pista de pouso e decolagem 

e taxiway 
2010 6.793.368,11 

017/ADNE 

SBFZ/2010 

I 
SBGL 

Galeão 

Recuperação da pista de pouso e decolagem 

e taxiway 
2010 43.232.790,18 

009/DALC 

SBGL/2010 

J 
REDE 

Infraero 

Aquisição de sessenta e seis carros de 

combate a incêndio 
2009 171.802.204,78 

003/DAL 

SEDE/2009 

K 
SBGR 

Guarulhos 

Ampliação do pátio de aeronaves para o 

terminal TPS 3 
2008 219.157.992,01 

GR.04/105.91 

00873/00/2008 

L 
SBGR 

Guarulhos 

Projeto da ampliação do pátio de aeronaves 

do terminal TPS 3 
2008 26.556.310,35 

009/DALC 

SBGR/2008 

Tabela 26: Obras Realizadas pela Infraero na Rede de seus Aeroportos. 

Nota: A coluna Documento representa a Concorrência Homologada das obras realizadas e extraídas 

do site da Infraero, Licitações/Concorrências. 
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As obras de recuperação da pista de pouso e decolagem, assim como as taxiways, 

podem incluir vários tipos e níveis de intervenções que acontecem no sistema de pista e 

que são executadas periodicamente. 

Os períodos variam de acordo com a movimentação e uso do sistema de pistas, 

podendo acontecer diariamente (período noturno), ou, mensalmente, o que pode significar 

elevações de despesas neste quesito, com base compreendida nos valores apresentados na 

Tabela 29, ou seja, os investimentos na manutenção e recuperação do sistema de pistas 

podem ocorrer com mais frequência em um período de doze meses.  

O resultado dessa constatação pode significar o nível potencial de investimento que 

o aeroporto representa. A quantidade da movimentação de pousos e decolagens do 

aeroporto indica sua posição no ranking da Rede, portanto, os investimentos direcionados a 

ele são diretamente associados a esta variável.  

Os Aeroportos de Porto Alegre (SBPA), Boa Vista (SBBV), Foz do Iguaçu (SBFI), 

Londrina (SBLO) e Fortaleza (SBFZ) gastaram próximo de 38,5 milhões de reais nos 

últimos quatro anos apenas neste quesito, e, o Galeão (SBGL) gastou mais de 43 milhões 

de reais (2010) na recuperação de suas pistas.  

O Aeroporto de Londrina (SBLO) na coluna de referência C e D mostra sua 

capacidade de investimento, que no ano de 2013 investiu valores significativos apenas em 

dois quesitos que estão diretamente associados; o aumento de demanda (construção de 

Módulo Operacional), e a ampliação do sistema de pistas. 

O Aeroporto de Guarulhos (SBGR), o mais movimentado da Rede investiu mais de 

240 milhões de reais (2008) em projetos e ampliação do sistema de pistas, para  adequar à 

sua capacidade operacional que já apresentava sinais de subdimensionamento. 

A INFRAERO em 2010 investiu por intermédio da concorrência homologada Nº 

008/DALC/SEDE/2010 a quantia de R$ 9.807.789,56 na elaboração de planos diretores 

para alguns de seus aeroportos com objetivo de modernizá-los. 

Vale destacar que esses investimentos imprescindíveis, em virtude da necessidade 

clara, comprovam na prática que os gastos são necessários, evidentemente, para que o(s) 

aeroporto(s) possa(m) operar no nível de segurança e qualidade satisfatórios. 
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O Aeroporto de Congonhas (SBSP) que circula entre a 2ª e 3ª colocação no ranking 

dos mais movimentados da Rede investiu próximo de 46 milhões de reais entre 2007 e 

2012 em vários tipos de intervenções (Tabela 27). 

Os gastos e os investimentos realizados recentemente pelo aeroporto (2013 e 2014) 

não estão disponibilizados pela estatal (até o momento) para que fosse possível realizar 

uma comparação e/ou avaliação desses recursos com os custos previstos para a 

implantação da barreira acústica da proposta. 

Tipo da Obra Ano Custo (R$) Documento 

Obras de drenagem no pátio de manobras das 

aeronaves 
2012 2.982.155,34 

Nº 01/ ADSP-4 

SBSP/2012 

Restauração dos pavimentos das pistas de pouso e 

decolagem, taxiamento e pátio  
2011 1.524.652,33 

Nº 001/ADSP-4 

SBSP/2011 

Reforma e adequação de elevadores e escadas 

rolantes e casas de máquinas 
2011 1.663.821,27 

Nº 003/ADSP-4 

SBSP/2011 

Serviço de adequação de infraestrutura elétrica 2011 3.484.526,89 
Nº 008/ADSP-4 

SBSP/2011 

Projeto de adequação do sistema elétrico de alta e 

media tensão e ar condicionado 
2011 2.673.112,93 

Nº 009/ADSP-4 

SBSP/2011 

Projeto de adequação da Ala Sul e Conector as 

condições de acessibilidade no terminal TPS 
2011 2.045.253,18 

Nº 010/ADSP-4 

SBSP/2011 

Gerenciamento, assessoramento e fiscalização da 

construção do DTCEA/Torre de Controle 
2009 1.742.421,22 

Nº 007/SPAF-1 

SBSP/2009 

Construção da Torre de Controle (TWA) de acordo 

com as normas vigentes 
2007 14.813.820,36 Nº 048/ADGR-4 

Fornecimento e instalação de equipamentos e 

sistemas especiais para a Torre de Controle 
2007 2.484.398,19 

Nº 020/DAAG 

SBSP/2007 

Contratação do novo DTCEA/Torre de Controle 2007 12.329.422,17  
Nº 019/DAAG 

SBSP/2007 

Tabela 27: Obras Realizadas pela Infraero no Aeroporto de Congonhas. 

Julgando por apenas alguns investimentos pesquisados no ano de 2007 que somam 

valores perto de 30 milhões de reais somente em três quesitos relevantes e essenciais no 

contexto operacional, como a construção e modernização da Torre de Controle e de seus 

equipamentos, pode-se visualizar uma perspectiva positiva de que a implantação da 

barreira acústica articulada possa ser uma questão a ser debatida pelas autoridades, pelo 

menos no agravo que trata o tema inserido no ruído e os desconfortos à população. 
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5.2.2 O Planejamento e as Medições do Nível de Ruído nos Pontos 

O planejamento para as medições dos níveis de ruído nos pontos determinados a 

partir das cabeceiras L35 e R17 foi feito com base nos mapas georeferenciados da região 

do aeroporto disponíveis pela PMSP, que serviram de orientação espacial e geográfica 

fornecendo inclusive os níveis das cotas exatamente nos pontos pesquisados. 

A influência sonora no contexto urbano pode sofrer variações significativas 

dependendo das circunstâncias de cada momento de cada região. Por exemplo, uma 

determinada região normalmente com nível de ruído de 60dB(A) pode elevar para níveis 

próximos de 70dB(A), caso nesta região esteja em andamento uma obra de grande porte e 

que esteja na fase de escavação ou fundação.  

Outros cuidados foram considerados para minimizar possíveis erros causados nas 

medições, como a influência do vento no equipamento, ou, com sua velocidade acima de 

2m/s que segundo o fabricante do medidor pode ter influência no levantamento. Através do 

uso do protetor de vento acompanhado pelo equipamento, o coeficiente de erro foi 

reduzido sem comprometer os dados (Foto 72). 

Vale destacar que algumas operações matemáticas com o decibel não são realizadas 

da forma convencional, ou seja, os decibéis não podem ser adicionados ou subtraídos 

aritmeticamente, uma vez que o decibel é uma relação entre grandezas variáveis.  

Quando a diferença aritmética entre níveis de ruídos for maior do que 9 dB(A) não 

há necessidade de correções entre os valores, por exemplo, o ruído de fundo e o ruído na 

decolagem da pesquisa, caso contrário haveria correções de acordo com cada situação. 

 

    

 

 

 

 

 

 

Foto 72: Medidor de Nível Sonoro com Banda de Oitava Fornecido pela FAUUSP. 
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5.2.3 Medições nos Pontos Alinhados com a Cabeceira L35 – Decolagem  

Os locais de medição dos ruídos nos pontos na cabeceira L35 foram os logradouros 

mais próximos da cabeceira da pista. O ruído fundo (derivado do trânsito e outros ruídos 

inerentes ao contexto) foi também mensurado e posteriormente serviu como referência na 

comparação e avaliação da atenuação final a pesquisa (Foto 73). 

 

 

 

 

 

 

Foto 73: Posição dos Pontos na Direção da Cabeceira L35. 

As medições ocorreram em datas diferentes e dentro do horário de pico e estendidas 

até o final da manhã para que se pudesse avaliar qualquer variação significativa. As linhas 

na cor rosada representam os maiores índices verificados nas três medições (Tabela 28). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 28: Medição dos Níveis de Ruído nos Pontos: Cabeceira L35.  
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Podem-se observar na prática algumas considerações teóricas considerando que 

quanto mais próximo da fonte do ruído, no caso os pontos P1 a P4 os mais próximos à 

cabeceira, maior será a intensidade do ruído, e, também é interessante observar que mesmo 

com um distanciamento maior da cabeceira, mas se aproximando do mesmo nível da fonte, 

no caso o ponto P5, a intensidade do ruído não sofre grande redução (Tabela 29). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 29: Nível Excedente Registrado na Cabeceira L35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desenho 62: Planejamento dos Pontos de Medição (Mapa Georeferenciado, PMSP). 

 Pode-se perceber que as edificações, mesmo as mais distantes da cabeceira, que se 

aproximam do nível da cota da cabeceira da pista (800,55m), também ficam muito 

expostas a níveis elevados de pressão sonora, principalmente as edificações mais altas 

compreendidas nesses níveis (P4 em diante) que são em grande número (Desenho 62). 

As edificações localizadas nos raios entre os pontos P1 e P6 atuam como barreiras 

acústicas, e de acordo com as literaturas pesquisadas, ficam comprometidas na questão da 

exposição contínua aos níveis elevados de pressão sonora, acontecendo o mesmo para 

aquelas mais distantes da cabeceira, mas que se aproximam do seu nível da cota. 
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5.2.4 Medições nos Pontos Alinhados com a Cabeceira R17 – Decolagem  

Da mesma forma que os procedimentos da cabeceira da pista anterior, os locais de 

medição dos ruídos dos pontos na cabeceira R17 foram os logradouros mais próximos da 

cabeceira da pista, e, seguiram-se alinhados do ponto P7 ao P11. (Foto 74 e Tabela 30). 

O ruído de fundo verificado em P7 foi altíssimo, fora dos limites considerados pela 

NBR 10.151 [(55db(A)] e apresentavam fluxo excessivamente alto de automóveis e 

ônibus, em virtude deste ponto estar localizado muito próximo da congruência das 

avenidas mais movimentadas. 

 

 

 

 

  

 

Foto 74: Posição dos Pontos na Direção da Cabeceira R17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 30: Medição dos Níveis de Ruído nos Pontos: Cabeceira R17.  
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As medições foram realizadas em datas e períodos diferentes (manhã e tarde), mas 

da mesma forma da outra situação, houve a preocupação dos registros no horário de pico 

do aeroporto, de acordo com as orientações verificadas nas literaturas e textos pesquisados. 

A primeira bateria de medições foi realizada no primeiro dia da semana (2ª feira) e 

no horário crítico de maior movimento, segundo registros do aeroporto, sendo a segunda 

bateria realizada no meio da semana (4ª feira), também considerado um dia de grande 

movimento (Tabela 31). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 31: Nível Excedente Registrado na Cabeceira R17. 

 

 

 

 

Foto 75 (esquerda): Vista da Cabeceira L35 no Ponto P1. 

Foto 76 (direita): Vista da Cabeceira R17 no Ponto P7. 

Fazendo uma analogia das medições obtidas entre as duas cabeceiras da pista pode-

se constatar uma discreta diferença nos índices, onde na cabeceira R17, provavelmente em 

função do alto ruído urbano (ruído de fundo), registrou nos pontos mais próximos da 

cabeceira, P7 (765,40m) e P8 (765,70), níveis de pressões sonoras maiores, e os pontos 

P10 (760,48m) e P11 (754,19m), por estarem próximos da mesma cota de nível e mais 

distantes da cabeceira registraram níveis menores comparativamente (Fotos 75 e 76). 
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5.2.5 Medições nos Pontos Alinhados com as Cabeceiras – Ruído Urbano 

Existem estimativas oficiais que indicam que a partir do percentual de pessoas 

altamente incomodadas pode-se determinar a população altamente incomodada em 

consequência da frequência com que essas pessoas ficam submetidas à exposição continua 

dos efeitos nocivos do ruído excessivo de acordo com a Tabela, 32, ano 2010 (HELENO, 

2010). 

Essas avaliações são extremamente importantes para o direcionamento normativo 

que rege a questão, podendo estar compreendida tanto no contexto do planejamento urbano 

quanto no cenário da segurança das operações aéreas, e, evidentemente envolvida com a 

questão da saúde humana. 

DNL em dB (A) 
Valor Médio por 

DNL por Faixa 

População Exposta 

ao Ruído 

População Altamente 

Incomodada 

53 – 58 56,5 112.890 5.611 

58 – 63 60,5 51.799 4.626 

63 – 65 64,0 12.143 1.651 

53 – 65 - 0 - 176.833 11.888 

Tabela 32: Percentual de Pessoas Incomodadas X Número de Pessoas Incomodadas/Congonhas. 

Este indicador DNL – Day Night Level representa uma média dos níveis sonoros 

das aeronaves juntamente com outras fontes de ruído ao longo de um período completo de 

24 horas. O DNL é baseado em níveis sonoros medidos em intensidade relativa do som, 

em decibéis (dB), ou ponderado na escala dB(A). Esta escala mais se aproxima das 

características da resposta do ouvido humano ao som. Quanto maior o número na escala, 

mais alto é o som. 

No decorrer do trabalho verificou-se que algumas pesquisas científicas relacionadas 

com o ruído interno nas edificações apontaram que um individuo só consegue relaxar 

totalmente durante o sono, em níveis de ruído abaixo de 40dB(A), enquanto a WHO – 

World Health Organization estabelece como nível médio de ruído diário satisfatório um 

índice de 55dB(A). Portanto, os ambientes localizados onde o ruído esteja acima dos níveis 

recomendados necessitam de um isolamento acústico. 
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Sabe-se que níveis de ruído acima de 75dB(A), produzem o desconforto físico 

devido à intensidade acústica, ou seja, para qualquer situação ou atividade nesta condição, 

o ruído passa a ser o agente principal do desconforto, independente da subjetividade. 

Neste contexto tem inicio a perda da inteligibilidade da linguagem, a comunicação 

verbal fica prejudicada, tem início as distrações, irritabilidade e diminuição da 

produtividade no trabalho. Acima de 80dB(A), as pessoas mais sensíveis podem sofrer 

perda de audição, o que  generaliza para níveis acima de 85dB(A). 

A NBR 10151 determina, além dos níveis de conforto, o referencial para os 

critérios e para os níveis de ruído que são toleráveis em ambientes internos e externos, e, 

de acordo com as áreas (ou regiões) que esses ambientes se encontram (Tabela 33). 

Para áreas externas e de acordo com item 6.2.2 da NBR 10151, os limites de 

horário para o período diurno e noturno podem ser definidos pelas autoridades de acordo 

com os hábitos da população. Porém, o período noturno não deve começar depois das 

22h00min, e não deve terminar antes das 07h00min do dia seguinte. Se o dia seguinte for 

domingo ou feriado o término do período noturno não deve ser antes das 09h00min. 

 

 

 

 

 

Tabela 33: NCA – Nível de Critério de Avaliação para Ambientes Externos, dB(A). 

O nível de ruído de fundo [13] inclui apropriadamente as influências do tipo de 

área, da estação e da hora do dia, portanto, não devendo aplicar correções sobre ele. Serve 

ainda como parâmetro do ruído no exterior e no interior de uma edificação, com janelas 

abertas ou fechadas, sempre que seja medido nas mesmas condições que o ruído intrusivo. 

      

13. O nível de ruído de fundo: é o resultado dos níveis de som no local e hora considerados na 

ausência do ruído que se quer estudar (GERGES, 2000). 
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Para que fosse possível uma avaliação comparativa mais próxima da realidade dos 

níveis de atenuação do ruído produzido nas decolagens das cabeceiras da pista principal de 

Congonhas torna-se necessário um levantamento preliminar dos níveis de ruído nos pontos 

determinados de P1 a P11 desconsiderando pousos e decolagens (Tabelas 34 e 35). 

O barulho das operações internas do aeroporto, como; taxiamento das aeronaves, 

guinchos, deslocamento de máquinas e equipamentos, enfim, tudo que possa produzir som 

desagradável foi considerado como parte do ruído de fundo no entorno do aeroporto.  

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 34: Levantamento das Medições dos Níveis de Ruído de Fundo/Cabeceira L35. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 35: Levantamento das Medições dos Níveis de Ruído de Fundo/Cabeceira R17. 
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A coluna “medição do nível de ruído de fundo dB(A) máx.” das Tabelas 34 e 35 

compreende o maior nível de ruído registrado no ponto de medição, considerando os ruídos 

normais que fazem parte do contexto urbano, principalmente do trânsito de veículos entre 

outros, e, por se tratar de uma avenida de ligação principal e muito movimentada na região. 

Na maioria dos casos os níveis de ruído registrados nas condições mencionadas 

ficaram acima daqueles verificados pela NBR 10151, que preconiza 55dB(A) para área 

mista, predominantemente residencial (diurno), ou seja, os níveis de ruídos no perímetro 

urbano na região que circunda o Aeroporto de Congonhas são críticos, e, necessitam de 

ações rápidas que possam mudar ou amenizar esta situação. 

A medição de ruído na decolagem compreende o maior nível registrado nos pontos 

de medição, considerando o ruído no momento exato da decolagem das aeronaves além do 

ruído de fundo, onde fica subtendido que a diferença entre esses dois níveis de ruído 

precisa ser menor do que  o nível de atenuação que a pesquisa pretende comprovar mais 

adiante neste capítulo. 

Por entender que os acréscimos no nível de pressão sonora registrados antes e 

durante as decolagens nas cabeceiras da pista são expressivos e preocupantes, volta-se a 

questão da importância desta observação no contexto geral em que o Aeroporto de 

Congonhas se encontra. 

[...] Uma mudança de 3dB corresponde a 100,3=2, ou seja, dobrando-se a 

intensidade sonora resulta em um acréscimo de 3dB. Outro aspecto da 

escala decibel (dB) é que ela representa uma correlação com a 

audibilidade humana, muito melhor do que a escala absoluta medida 

(N/m2).  

Um (1)dB é a menor variação que o ouvido humano pode perceber. Um 

acréscimo de 6dB no nível de pressão sonora equivale a dobrar a 

pressão sonora (GERGES, 2000). 

Apesar de existir uma variedade de fontes de ruído no entorno dos aeroportos, as 

aeronaves ainda são consideradas as principais fontes de ruído provenientes deles, 

principalmente nas operações que envolvem o pouso e a decolagem. Segundo dados 

informais da estatal o ruído interno de Congonhas foi reduzido e ficou menor do que o 

ruído externo (trânsito).  
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5.2.6 Medições e as Atenuações do Ruído nos Pontos – P1 a P11. 

5.2.6.1 Medição no Ponto P1: Análise Gráfica e Cálculo da Atenuação (L35) 

As fontes de ruído considerando uma posição de decolagem mais usual encontram-

se no nível da cota 800,55m e o ponto P1 na cota 766,42m. Uma linha virtual une esses 

dois pontos determinando graficamente a altura H=14,37m (virtual) partindo do ponto mais 

alto da barreira (Desenho 63). 

 A relação matemática entre o quadrado desta altura virtual “H2” (pés) e a distância 

das fontes de ruído (turbinas) à posição estimada da barreira articulada representada por 

“R” (pés) tem como resultado um valor adimensional = 13,5 (H2/R ↔ 2.209/164), que fica 

compreendido na diagonal no gráfico de EGAN estendida até a linha que representa 1000 

Hz, que por sua vez corresponde a 25 dB de atenuação representados na coluna vertical do 

mesmo gráfico [(0 a 30 dB)] (Gráfico 15). 

 

 

 

 

 

*Altura da Barreira Acústica Articulada = 5,00m 

Desenho 63: Representação Gráfica para o ponto P1, com base em EGAN (sem escala). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 15: Definição da Atenuação em P1 
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Resumo do Cálculo para o Ponto P1 

H2/R = 2.209/164 = 13,5 

 

 Frequência das ondas sonoras (Hz) ↔ 13,5 ↔ 25 dB de atenuação. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 36: Resumo com as Medidas Relevantes para o Cálculo da Atenuação/P1. 

Com objetivo informativo e de forma visual, podem-se observar edificações muito 

próximas nas imediações do Ponto P1, e se ter a noção da proximidade da cabeceira da 

pista com a população que reside, trabalha e transita nesta área (Fotos 77 e 78). 

Negligenciar esta situação é no mínimo preocupante, porque além da exposição ao 

perigo e ruído extremo, ignora-se qualquer tipo de possibilidade de erro operacional ou 

uma manobra equivocada da aeronave, e, restringindo a ampliação do sistema de pista para 

uma possível área de escape. 

 

 

Foto 77: Vista Frontal Voltada para a Cabeceira L35 no Ponto P1. 

Foto 78: Vista Lateral da Cabeceira L35 no Ponto P1. 
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5.2.6.2 Medição no Ponto P2: Análise Gráfica e Cálculo da Atenuação (L35) 

O ponto P2 agora afastado 250,00 m de P0 encontra-se no nível da cota 759,90 m 

cuja diferença entre os níveis P0 e P2 dista 40,65m. A distância da fonte à barreira acústica 

fica inalterada para que a dinâmica do contexto matemático e geométrico do processo fique 

de acordo com o conceito original de EGAN (Desenho 64). 

A linha imaginária (tracejada cinza) constituída a partir das extremidades da fonte e 

P2 determina a altura H=10,40m (34,10 pés, linha vermelha), a partir da extremidade mais 

alta da barreira acústica, da mesma forma como foi apresentada para P1. Neste caso a 

representação gráfica mostra redução na altura “H” em virtude da declividade menor em 

que se encontra o ponto P2 e a barreira acústica.  

 

 

 

 

   

     *Altura da Barreira Acústica Articulada = 5,00m (s/e). 

Desenho 64: Representação Gráfica para o ponto P2, com base em EGAN (sem escala). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 16: Definição da Atenuação em P2. 
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Resumo do Cálculo no Ponto P2 

H2/R = 1.163/164 = 7,00 

Resultado: 

Frequência das ondas sonoras (Hz) ↔ 7,00 ↔ 22 dB de atenuação. 

Medidas em metros transformadas em pés. 

 

 

 

 

 

 

Tabela 37: Resumo com as Medidas Relevantes para o Cálculo da Atenuação/P2. 

Na posição no ponto P2 é possível perceber a quantidade de habitações, comércio e 

serviços existentes neste trecho, e, mesmo a uma distância de 250,00 m da cabeceira da 

pista a imagem, ou, a sensação percebida é de muita proximidade, que são comprovadas 

com o desconforto no momento da decolagem (Foto 79). 

Sem compromisso com o trabalho, mas aproveitando o momento, foram feitos 

alguns questionamentos aos moradores da região sobre proteção ao ruído nas edificações, e 

o resultado foi unânime e negativo para esta questão, inclusive no edifício com mais de 15 

pavimentos exatamente na direção do alinhamento da cabeceira L35 (Foto 80). 

 

 

 

 

Foto 79 (esquerda): Vista Frontal da Cabeceira L35 no Ponto P2. 

Foto 80 (direita): Vista do Logradouro Frontal à Cabeceira L35 no Ponto P2. 
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5.2.6.3 Medição no Ponto P3: Análise Gráfica e Cálculo da Atenuação (L35) 

O ponto P3 dista 350,00 m da barreira acústica e de acordo com triângulo retângulo 

formado pela linha tracejada cinza, determina a altura H=7,30m, que após a aplicação dos 

mesmos procedimentos e cálculos matemáticos previstos pode-se obter neste ponto uma 

redução de 18dB. A atenuação do ruído tem relação direta com os níveis em que se 

encontram os receptores e a barreira acústica (Desenho 65). 

Vale destacar que a posição do ponto P3 embora com um distância maior com 

relação ao ponto P1 mostra que a diferença entre os níveis de atenuação não foi muito 

representativa comprovando níveis ainda altos de ruído, e, pelo fato do nível da cota do 

ponto P3 estar posicionado em um nível mais alto do que P2, ou seja,  mais próximo do 

nível da barreira acústica.  

 

 

 

 

      *Altura da Barreira Acústica Articulada = 5,00m (s/e). 

Desenho 65: Representação Gráfica para o ponto P3, com base em EGAN (sem escala). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 17: Definição da Atenuação em P3. 
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Resumo do Cálculo no Ponto P3 

H2/R = 529/164 = 3,2 

Resultado: 

 Frequência das ondas sonoras (Hz) ↔ 3,2 ↔ 18 dB de atenuação. 

Medidas em metros foram transformadas em pés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 38: Resumo com as Medidas Relevantes para o Cálculo da Atenuação/P3. 

Na posição de medição no ponto P3 pode-se observar, embora distante 350,00 m da 

cabeceira da pista, a proximidade e o alinhamento do nível da cabeceira da pista e algumas 

edificações que estão no nível da cota 775,00m, ou seja, essas edificações encontram-se no 

alinhamento da Área I/CNR 115 totalmente expostas ao ruído extremo no momento da 

decolagem. Na Foto 81 a aeronave toma posição para a decolagem. 

 

 

 

 

 

 

Foto 81: Vista Panorâmica da Cabeceira L35 no Ponto P3. 
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5.2.6.4 Medição no Ponto P4: Análise Gráfica e Cálculo da Atenuação (L35) 

A atenuação do ruído em P4 registra 14dB em virtude do afastamento progressivo 

da barreira. Agora P4 esta posicionado mais próximo ainda do nível da barreira, ou seja, 

quanto mais próximo do nível da fonte de ruído, e mais alinhado com ela, maior será o 

índice de ruído registrado (Desenho 66). 

 

 

 

 

 

 

 

Desenho 66: Representação Gráfica para o ponto P4, com base em EGAN (sem escala). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 18: Definição da Atenuação em P4. 

 

Resumo do Cálculo no Ponto P4 

H2/R = 225/164 = 1,37 

 

Frequência das ondas sonoras (Hz) ↔ 1,37 ↔ 14 dB de atenuação. 

 

 

 

Foto 82: Aeronave Decolando na Cabeceira L35 Vista pelo Ponto P4. 
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5.2.6.5 Medição no Ponto P5: Análise Gráfica e Cálculo da Atenuação (L35) 

A variação nos níveis das cotas entre P4 e P5 próxima de 6 metros registra uma 

atenuação de ruído também próxima de P4, ou seja, 13dB, considerada relevante, em 

virtude da aproximação também do nível da barreira (800,55m). Para os contextos de P4, 

P5 e P6 foram suprimidos os quadros com os resumos das variáveis para evitar excesso de 

informação para esses quesitos (Desenho 67). 

 

 

 

 

 

 

 

*Altura da Barreira Acústica Articulada = 5,00m (s/e). 

Desenho 67: Representação Gráfica para o ponto P5, com base em EGAN (sem escala). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 19: Definição da Atenuação em P5. 

 

Resumo do Cálculo no Ponto P5 

H2/R = 169/164 = 1,03 

 

Frequência das ondas sonoras (Hz) ↔ 1,03 ↔ 13 dB de atenuação. 

Medidas em metros foram transformadas em pés. 
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5.2.6.6 Medição no Ponto P6: Resultado da Atenuação (L35) 

A medição no ponto P6 compreende a área de estudo proposta e também o limite 

tecnológico que o instrumento de medição impõe, mesmo porque de acordo com o 

contexto teórico, a partir deste ponto, os índices de atenuação se manteriam teoricamente 

muito próximos da última medição, em virtude da pouca variação entre os níveis das cotas 

verificados nos mapas georeferenciados da PMSP (Desenho 68). 

 

 

 

 

 

*Altura da Barreira Acústica Articulada = 5,00m (s/e). 

 

Desenho 68: Representação Gráfica para o ponto P6, com base em EGAN (sem escala). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 20: Definição da Atenuação em P6. 

 

Resumo do Cálculo no Ponto P6 

H2/R = 309/164 = 1,88 

 

Frequência das ondas sonoras (Hz) ↔ 1,88 ↔ 16 dB de atenuação. 

Medidas em metros foram transformadas em pés. 
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5.2.6.7 Medição no Ponto P7: Análise Gráfica e Cálculo da Atenuação (R17) 

O alinhamento dos pontos na direção da cabeceira R17 configura uma situação 

diferente da cabeceira anterior, principalmente considerando o tráfego intenso de veículos 

particulares e do transporte público entre outros (Foto 83). 

 A interposição e convergência entre a Avenida Washington Luís e a Avenida dos 

Bandeirantes concentra potencialmente um dos maiores fluxos contínuos de veículos da 

região devido a importância dessas duas vias, e, evidentemente por circundarem boa parte 

do perímetro do sítio aeroportuário de Congonhas (Foto 84). 

 

 

 

 

 

 

Foto 83: Vista da Aeronave se Posicionando para Decolagem no Ponto 7. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 84: Imagem de Satélite da Cabeceira R17 e as Vias Principais Próximas. 
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Os procedimentos para o posicionamento dos pontos P7 a P11, assim como para as 

medições dos níveis de ruído seguem as mesmas métricas da situação anterior, entendendo 

evidentemente a manutenção das medidas das distâncias específicas para cada ponto 

(Desenho 69).  

 

 

 

 

 

 

                                  *Altura da Barreira Acústica Articulada = 5,00m (s/e). 

Desenho 69: Representação Gráfica para o ponto P7, com base em EGAN (sem escala). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 21: Definição da Atenuação em P7. 

 

Resumo do Cálculo no Ponto P7 

H2/R = 1.624/164 = 9,90 

 

Frequência das ondas sonoras (Hz) ↔ 9,9 ↔ 23 dB de atenuação.  

Medidas em metros foram transformadas em pés. 



308 
 

barreira acústica (P0)

230,00 m 50,00 m

fonte

1
,2

5
 m

2
2

,1
0

 m

P8

787,81m

765,70m

H
=

9
,1

3
m

0

10

20

30

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

25

20

12.6

10

6.3

5.0

1.6

1.25

0.80

0.63

0.40

0.32

3.2

2.5

s
o

u
n

d
 a

tt
e

n
u

a
ti

o
n

 (
d

B
)

F requency (H z)

32

16

4

1

2

8

0.25

0.5

H ²/R

B arrier A ttenuation G raph

5,16

21

5.2.6.8 Medição no Ponto P8: Análise Gráfica e Cálculo da Atenuação (R17) 

Neste ponto os três maiores níveis de ruído registrados [(87,0 dB(A), 86,9 dB(A) e 

85,9 dB(A)] foram considerados altíssimos mesmo com a presença de algumas árvores nas 

imediações deste ponto. A sequência no espaço curto entre as decolagens no horário de 

pico determina a dimensão do potencial de incômodo que pode ser gerado na proximidade 

deste ponto (Desenho 70).     

 

 

 

 

 

*Altura da Barreira Acústica Articulada = 5,00m (s/e). 

Desenho 70: Representação Gráfica para o ponto P8, com base em EGAN (sem escala). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 22: Definição da Atenuação em P8. 

 

Resumo do Cálculo no Ponto P8 

H2/R = 847,39/164 = 5,16 

 

Frequência das ondas sonoras (Hz) ↔ 5,16 ↔ 21 dB de atenuação. 

Medidas em metros foram transformadas em pés. 
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5.2.6.9 Medição no Ponto P9: Análise Gráfica e Cálculo da Atenuação (R17) 

O ponto P9 com uma distância aproximada de 360 metros da cabeceira ainda 

registrou níveis de ruído acima de 75 dB(A), ou seja, [80,0 dB(A), 79,9 dB(A) e 78,7 

dB(A)] (Desenho 71).  

 

 

 

 

 

          

*Altura da Barreira Acústica Articulada = 5,00m (s/e). 

Desenho 71: Representação Gráfica para o ponto P9, com base em EGAN (s/e). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 23: Definição da Atenuação em 

P9. 

 

Resumo do Cálculo no Ponto P9 

H2/R = 888,04/164 = 5,40 

 

Frequência das ondas sonoras (Hz) ↔ 5,4 ↔ 21 dB de atenuação. 

Medidas em metros foram transformadas em pés. 
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5.2.6.10 Medição no Ponto P10: Resultado da Atenuação (R17) 

O ponto P10 (475m) registrou um índice de ruído máximo de 77,6 dB(A) muito 

próximo do menor índice registrado no ponto P9, ou seja, a localização deste ponto mesmo 

distante mais de 100 metros de P9 configura uma exposição preocupante e ainda elevada 

desses níveis nas habitações na área. (Desenho 72). 

 

 

 

 

 

*Altura da Barreira Acústica Articulada = 5,00m (s/e). 

 

Desenho 72: Representação Gráfica para o ponto P10, com base em EGAN. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 24: Definição da Atenuação em P10. 

 

Resumo do Cálculo no Ponto P10 

H2/R = 622,11/164 = 3,79 

 

Frequência das ondas sonoras (Hz) ↔ 3,79 ↔ 19 dB de atenuação. 

Medidas em metros foram transformadas em pés. 
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5.2.6.11 Medição no Ponto P11: Análise Gráfica e Cálculo da Atenuação (R17) 

O ponto P11 determina o limite das áreas das medições, sendo o mais distante desta 

cabeceira com quase seiscentos metros registrou índice de ruído máximo de 74,6 dB(A) 

acima do estabelecido pela NBR 10151 (Desenho 73). 

 

 

 

 

 

 

 

*Altura da Barreira Acústica Articulada = 5,00m (s/e). 

Desenho 73: Representação Gráfica para o ponto P11, com base em EGAN (s/e). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 25: Definição da Atenuação em P11. 

 

Resumo do Cálculo no Ponto P11 

H2/R = 642,62/164 = 3,91 

 

Frequência das ondas sonoras (Hz) ↔ 3,91 ↔ 19 dB de atenuação. 

Medidas em metros foram transformadas em pés. 
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As Fotos 85, 86 e 87 têm o objetivo de ilustrar as situações observadas no momento 

das medições nos pontos P8, P9 e P10. Nos casos dos registros nos pontos P9 e P10 a 

situação que melhor representou o momento foi a situação de pouso das aeronaves em 

virtude da vegetação e algumas arvores na direção da cabeceira da pista em questão.   

 

  

 

 

 

Foto 85: Vista da Aeronave Posicionada para Decolagem no Ponto 8. 

 

 

 

 

 

Foto 86: Vista da Aeronave se Posicionando para Pouso no Ponto 9. 

 

 

 

 

 

Foto 87: Vista da Aeronave se Posicionando para Pouso no Ponto 10. 
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5.2.7 Avaliação das Dimensões e Localização da Barreira Acústica Articulada 

Reforçando o conceito básico de que a função das barreiras acústicas é interromper 

a propagação das ondas sonoras entre a fonte de ruído e o receptor, elas atuam como 

anteparos eficientes que podem ser construídos com diversos tipos de materiais, e, em 

razão disto são definidos em função das necessidades e das características físicas do local 

para sua instalação.  

A instalação de barreiras acústicas, de acordo com sua tipologia, cria uma zona de 

sombra que reduz a propagação do ruído em vários níveis e direções no espectro do meio, 

e que estão compreendidos no contexto das suas dimensões, composição e localização. 

No caso do ruído transmitido e refletido as propriedades constituintes do material 

na composição da barreira torna-se fundamental para sua eficiência, da mesma forma que 

as dimensões e localização da barreira são essenciais no contexto do ruído difratado, como 

no caso da implantação da barreira acústica articulada, onde as partes da energia sonora 

que afetam diretamente o receptor são a transmitida e a difratada; Desenho 74 (FREITAS e 

TRABULO, 2007). 

[...] A trajetória do som é interrompida com a colocação de um 

dispositivo de redução do ruído (barreira acústica). Uma parte da 

energia sonora é refletida ou dispersada em direção à fonte, enquanto 

que outra parte é absorvida pelo material ou transmitida através da 

barreira, podendo ainda ser difratada pelo topo da barreira (FREIRAS e 

TRABULO, op. cit.). 

 

 

 

 

 

 

 

Desenho 74: Trajetória das Ondas Sonoras: Fonte x Receptores. 
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5.2.7.1 Avaliação no Aspecto da Localização da Barreira Acústica 

Complementando algumas considerações já feitas em relação ao posicionamento da 

barreira acústica articulada torna-se prudente neste momento destacar que a sua localização 

necessariamente teria que ficar próxima à fonte do ruído, ou seja, o mais próximo possível 

do alinhamento longitudinal das aeronaves nas cabeceiras da pista, mas sem comprometer 

aspectos de segurança envolvidos com a movimentação do tráfego no sistema de pistas. 

Alguns parágrafos descritos anteriormente nesta pesquisa destacam a importância 

da proximidade da barreira acústica com a fonte de ruído, evitando que a trajetória das 

ondas sonoras fique dispersa antes de atingir propriamente a barreira acústica, portanto, os 

índices de redução do ruído mais eficientes são registrados quando esta situação se 

configura. 

Diante deste fato, a tese destaca a localização da barreira acústica articulada como 

sendo um quesito estratégico, inovador e fundamental para que o objetivo do trabalho fosse 

alcançado, e, os resultados obtidos na atenuação do ruído pudessem ser promissores ao 

ponto de tornarem a proposta da barreira uma opção acadêmica viável e de êxito.  

A movimentação das aeronaves no sistema de pistas, tanto nos pousos como nas 

decolagens, não sofreu qualquer tipo de interferência na sua trajetória, inclusive caso seja 

necessário à ampliação do sistema de pistas, a desmontagem de toda a estrutura da barreira 

pode ser realocada para onde for necessário.  

A adaptação da barreira acústica articulada para novas posições que possam se 

configurar é rápida, e, efetivamente sem custos considerados, desde que evidentemente a 

largura da pista não seja objeto de aumento nas sua dimensão transversal. 

No caso do Aeroporto de Congonhas cuja localização é pontualmente em um área 

urbana, e, com extrema concentração de edificações altas, perigosamente na mesma 

direção do alinhamento da pista principal, e próximas às cabeceiras, o posicionamento da 

barreira atenderá também a maior parte dessa população. 

Embora essas edificações altas sirvam de barreira acústica para outras edificações 

posteriores a elas e mais distantes, uma grande parcela da população vizinha ao aeroporto, 

mesmo as mais afastadas, serão beneficiadas indiretamente pela implantação da barreira 

acústica articulada. 
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5.2.7.2 Avaliação no Aspecto da Verticalidade da Barreira Acústica 

De maneira preliminar e esboçando valores aproximados tendo como referências 

situações reais e literárias, a definição da altura da barreira acústica articulada partiu de um 

valor preliminar e inteiro A=3,00m (altura útil da barreira), em razão deste valor 

compreender medidas aproximadamente com dobro da altura At = 1,25m (At = altura do 

centro da turbina ao solo), e também por não ultrapassar a altura das aeronaves críticas 

(B737-800 e A340) desconsiderando o leme de profundidade (Desenhos 75 e 76). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desenho 75 (esquerda): Airplane Characteristics – Model A320-340. 

Desenho 76 (direita): Airplane, General Dimensions – Model 737-800. 

Estando o centro da turbina (At=1,25m) alinhada com a direção da região mediana 

da barreira (ainda no contexto preliminar), e, avaliando P1 (mais próximo e mais habitado) 

verificamos que acrescendo 0,5m acima da altura preliminar (A=3,00m) um valor quase 

constante “C” de aproximadamente 0,5m também era acrescido na altura virtual “H”, 

altura esta que por sua vez, define a atenuação no gráfico de EGAN. Essa constante “C” 

representou na altura da barreira uma diferença de aproximadamente +1dB(A) de 

atenuação no gráfico de EGAN, para cada 0,5m acrescido.  
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acréscim o de 0,5m  =1dB (A )altura satisfatória 5,00 m  =25dB (A ) de atenuação

Após esta observação, no cenário matemático e gráfico, este fato fez com que essa 

constante “C” definisse e tornasse satisfatório uma altura razoável com A=5,00m levando-

se em consideração todas as variáveis citadas e envolvidas no contexto anterior e atingisse 

um índice de atenuação surpreendente de 25dB(A) na direção da cabeceira mais habitada. 

Para todos os pontos compreendidos no estudo, alinhados com as cabeceiras L35 e 

R17, constatou-se o mesmo comportamento relacionado ao parágrafo anterior, e, em razão 

disto, a altura final da barreira fica compreendida na altura A=5,00m, mesmo porque, 

acima desta medida as diferenças obtidas não constituiriam prioridade na decisão em 

virtude do alcance no limite máximo de atenuação 25dB(A) estabelecido no gráfico de 

EGAN  (Tabela 39). 

 

 

 

 

 

Tabela 39: Avaliação da Verticalidade da Barreira Acústica Articulada em P1.  

 

 

Desenho 77: Vista Frontal da Barreira Acústica Articulada Erguida  

e as Limitações de Expansão Vertical e Horizontal. 

Além das razões acima mencionadas a verticalização da barreira acústica para 

patamares acima da medida definida com A=5,00m, não é interessante em virtude da 

certeza da sua invasão física imaginando o ângulo formado do topo da barreira sobre a área 

prevista do ponto de espera (Threshold)  (Desenho 77). 
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5.2.7.3 Avaliação no Aspecto da Horizontalidade da Barreira Acústica 

O pátio de manobras de um aeroporto, assim como o seu sistema de pistas 

precisam, prioritariamente, estar livres de obstáculos verticais de qualquer natureza, para 

que as operações com as aeronaves, após seu desprendimento no pushback, ocorram em 

segurança e sem interrupções, em virtude dessas manobras, serem feitas pelo comandante 

da aeronave que tem pouca visibilidade para realizar tal tarefa (Desenho 78). 

Sua aproximação para a cabeceira da pista realizada nas taxiways exige, na ampla 

maioria das situações dos aeroportos, manobras panorâmicas e com ângulos de derivação 

bem acentuados no momento de sua entrada para o ponto de espera, ou seja, exatamente 

nesse ponto da manobra as extremidades das asas da aeronave fazem uma varredura ampla 

sobre a cabeceira da pista (Foto 88). 

 

 

 

 

 

 

Desenho 78: Manobra da Aeronave na Cabeceira L35. 

 

 

 

 

 

 

Foto 88: Manobra da Aeronave na Posição de Espera na Cabeceira L35. 
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No caso da barreira acústica articulada posicionada na cabeceira da pista principal 

de Congonhas na posição de recolhimento horizontal essa situação de manobra acontece de 

forma totalmente normal e segura, não infringindo qualquer procedimento de segurança 

operacional. 

Ainda no cenário acima, o comando da torre de controle que autoriza a entrada da 

aeronave para o ponto de espera deverá observar visualmente essa ação, e, cumprindo um 

procedimento operacional usual, via rádio, comunica ao comandante sobre a elevação da 

barreira acústica articulada, ou seja, uma operação comum e corriqueira continuaria a 

transcorrer de forma normal e segura (Desenho 79). 

 

 

 

 

 

Desenho 79: Manobra da Aeronave na Cabeceira R17. 

 

 

 

 

 

Foto 89: Manobra da Aeronave na Posição de Espera na Cabeceira R17. 

A extensão da barreira acústica articulada para as laterais do sistema de pista não 

traria benefícios significativos, da mesma forma como aqueles do cenário configurado na 

Tabela 39 (pg. 316), onde a similaridade das situações comprometeria um acréscimo na 

extensão da barreira em questão. 
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Vale lembrar, ainda, que alguns conceitos básicos no contexto das barreiras 

acústicas verificados anteriormente preconizam que; quanto mais alta e mais extensa for a 

barreira maior será sua eficiência. 

Mas, é preciso levar em consideração as circunstâncias do cenário, ou seja, no caso 

da barreira para Congonhas, o acréscimo tanto no sentido vertical como na direção 

horizontal, estariam limitados no contexto em que ela se apresenta, mesmo porque, suas 

dimensões propostas comprovadamente já atendem o objetivo que ela se propõe (Desenhos 

80 e 81). 

 

 

 

 

        Desenho 80: Vista Frontal da Barreira Acústica Articulada Erguida  

com a Aeronave na Posição de Decolagem.  

 

 

 

 

 

 

 

         

 

Desenho 81: Planta da Barreira Acústica Articulada Recolhida  

com a Aeronave na Posição de Decolagem. 
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5.2.7.4 Avaliação no Aspecto da Espessura da Barreira Acústica 

Ressaltando o princípio teórico de que as dimensões e localização da barreira são 

essenciais no contexto do ruído difratado, onde as partes da energia sonora que afetam 

diretamente o receptor são a transmitida e a difratada, a definição da espessura da barreira 

acústica articulada ficou compreendida na estabilidade e solidez do conjunto, em virtude 

das severas condições a que ela estaria submetida. 

 A escassez de literaturas nacionais e internacionais a respeito da questão da 

definição da espessura da estrutura do conjunto, aliada ao aspecto inovador da proposta, 

conduziu essa questão para o contexto das observações de mecanismos similares 

existentes, como o defletor de energia que deu início a proposta da barreira, entre outros. 

   O conjunto de painéis que formam a estrutura da barreira acústica articulada são 

constituídos de chapas grossas de aço-carbono com 25 mm de espessura empregadas em 

estruturas verticais diversas em conformidade com a NBR – 06648, cuja espessura final 

útil incluindo a estrutura dos perfis de fixação dos painéis fica definida com 

aproximadamente 110 mm (Desenho 82). 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Desenho 82: Detalhes Construtivos da Barreira Acústica Articulada Erguida. 

 alavanca fixa

 painel superior

6,00m  x 2,50m  x 25m m  estrutura dos painéis

perfil H  (N B R  9763)

 alavanca hidráulica

 painel inferior

6,00m  x 2,50m  x 25m m

 (N B R  06648)

110m m 110m m 110m m 55m m55m m

1
1

0
m

m

 perfil U  de am arração

(N B R  9763)

6000m m 6000m m 6000m m 6000m m

2850m m 2850m m 2850m m2850m m

 desenho s/e



321 
 

5.2.8 Resumo dos Indicadores de Atenuações nas Cabeceiras L35 e R17 

Os indicadores envolvidos nas medições nos pontos P1 a P6 expressam de forma 

resumida todas as variáveis numéricas compreendidas no cálculo desses pontos, cujas 

formatações gráficas são semelhantes àquelas apresentadas anteriormente, para o ponto P1, 

levando-se em conta também a distância do centro da turbina ao solo (1,25m) (Tabela 40). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 40: Cálculo da Previsão da Atenuação nos Pontos da Cabeceira L35. 

Vale lembrar que o nível da cota da fonte com a medida de 800,55m indica a 

posição estimada da aeronave na condição de decolagem na cabeceira 35L da pista 

principal mantendo-se constante no contexto dos cálculos, assim como a distância das 

turbinas das aeronaves (fontes) até a barreira articulada (R).  

O mesmo ocorre no sentido contrário da pista principal, ou seja, para as condições 

da cabeceira R17, cujo nível da cota da fonte tem início na cota 787,81 m, constata-se um 

desnível previsto entre as cabeceiras da mesma pista (Tabela 41). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 41: Cálculo da Previsão da Atenuação nos Pontos da Cabeceira R17. 
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5.2.8.1 Analogia Entre os Indicadores de Atenuação das Cabeceiras L35 e R17 

Torna-se necessário lembrar que os resultados na redução do ruído com barreiras 

acústicas variam com a influência de dois fatores importantes; a distância dos receptores à 

barreira acústica e o nível da cota em que eles se encontram relacionados a ela.   

No caso de Congonhas as distâncias comparativas de todos os pontos às cabeceiras 

não eram tão expressivas e foram determinadas em função do arruamento da região, cujas 

extensões, na maior parte, ficaram próximas aos 100 metros de ponto a ponto, ou seja, 

embora o distanciamento fosse relativamente pequeno os resultados na redução do ruído 

foram expressivos. 

A representação do ponto P5 na posição L35, e P11 na posição R17, e o resultado 

da atenuação mostram que ambos estão quase com as mesmas distâncias das cabeceiras e 

apresentam resultados bem diferentes (Gráfico 26).    

Portanto, pode-se constatar a partir das configurações obtidas pelas curvas que 

representam os resultados dos cálculos de atenuação das duas cabeceiras, maior eficiência 

da barreira acústica posicionada em R17 (cor azul), cuja variação na redução do ruído 

ficou entre os níveis 19 dB(A) em P10 e P11, e 23 dB(A) em P7, contra 16 dB(A) em P6 e 

25 dB(A) em P1 posicionada em L35 (cor vermelha).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 26: Curvas das Distâncias x Atenuação do Ruído nos Pontos. 
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Nesta avaliação entre as distâncias dos receptores à barreira e as diferenças entre os 

níveis das cotas dos receptores à barreira fica claro que na situação de Congonhas, as 

variações verificadas nos níveis em que se encontram os receptores foram mais expressivas 

nos resultados da redução do ruído, portanto, quanto mais baixo o receptor estiver em 

relação ao nível de barreira, menor será o nível de ruído percebido, e, consequentemente, 

menor será o nível de redução do ruído (Gráfico 27). 

A curva descendente que representa os pontos na posição L35 (cor vermelha) 

expressa claramente uma variação sequencial e diminutiva entre os pontos P1 a P5, e, por 

consequência os resultados da atenuação nas mesmas condições. 

Vale lembrar que existem varias residências e um edifício de apartamentos muito 

alto exatamente na direção da posição de P2, cujo prédio pode estar atuando como uma 

barreira acústica (não muito eficiente) para aquelas residências, comércio e serviços que 

estão atrás dele, favorecidos nas posições P3, P4 e P5, embora nesses pontos, os níveis de 

ruído foram altos 81,4 dB(A), 80,1 dB(A) e 78,1 dB(A),  respectivamente. 

O registro do nível de ruído em P6= 77,9 dB(A) embora distante 790 metros da 

barreira seja considerado alto acontece em virtude de seu alinhamento com o eixo da 

cabeceira e aproximação com seu nível de cota, comprovando comentários de aspectos 

teóricos nos parágrafos anteriores.  

 

 

 

 

  

 

 

Gráfico 27: Curvas dos Níveis das Cotas x Atenuação do Ruído nos Pontos. 
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5.2.9 Análise Comparativa entre: Níveis de Ruído de Fundo e com Decolagem 

Uma análise comparativa dos resultados com base nos indicadores expressos nas 

Tabelas 42 e 43 comprovam a eficiência da implantação da barreira acústica articulada nas 

cabeceiras L35 e R17 da pista principal do Aeroporto de Congonhas em São Paulo. 

Os registros dos níveis de ruído verificados nesta região, desconsiderando pouso e 

decolagem, ficaram acima daqueles previstos na NBR 10151 recomendados para uma área 

com o perfil aproximado do aeroporto, no período diurno, um nível de 55dB(A). O nível de 

ruído mais próximo foi verificado no ponto P6 = 65,9 dB(A) distante aproximadamente 

740 metros da via principal (Av. Pedro Bueno). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 42: Análise Comparativa entre os Níveis de Ruído, L35. 

Os índices apresentados na Tabela 42 na coluna “resultado do nível de atenuação 

com a barreira acústica dB(A)” indicam maior eficiência da barreira nos pontos P1, P2 e 

P3, que foram muito superiores a diferença registrada nos níveis de ruído de fundo e com 

as operações de decolagem nestes pontos. 

No ponto P4 pode-se considerar a barreira também eficiente mesmo em função da 

proximidade dos índices verificados nas medições, ou seja, 14 dB(A) de atenuação para 

uma diferença de 14,6 dB(A) de ruído com a decolagem, tornando quase nulo o acréscimo. 

O ponto P5 mostrou-se relativamente menos eficiente tão somente quando 

comparado aos outros resultados, devendo-se considerar que uma redução de 13dB(A) é 

significativa seja em qualquer situação, e, o ponto P6 igualmente aos três primeiros pontos, 

apresentou índice de redução de 16 dB(A) contra 11,9 dB(A) de ruído com a decolagem, 

ou seja, a redução anularia praticamente o aumento do ruído na decolagem.  
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Reforçando a consideração feita anteriormente na questão do alto índice de ruído 

registrado no ponto P7= 23 dB(A), em função da importância do fluxo contínuo de trânsito 

nas duas importantes avenidas da região, fica explicito o registro dos níveis de ruído 

considerados muito altos, mesmo sem as operações de pousos e decolagens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 43: Análise Comparativa entre os Níveis de Ruído, R17. 

Ainda nesta questão, vale considerar também, que embora o objetivo da 

implantação da barreira acústica seja a atenuação do ruído envolvendo uma população que 

reside, trabalha na região, essa condição fica melhor compreendida a partir do ponto P8, 

cujos índices de atenuação foram representativos.  

A atenuação do ruído para todos os pontos de P8 a P11 foram muito significativos 

em virtude dos mesmos terem ficado muito acima da diferença de todos os indicadores de 

ruído de fundo e durante a decolagem, sendo em P8= 21 dB(A) de redução contra 15,1 

dB(A) de diferença de ruído na decolagem, P9=21 dB(A) contra 9,8 dB(A) de diferença, 

P10=19 dB(A) contra 9,4 dB(A) de diferença e P11=19 dB contra 7,9 dB(A) de diferença 

de ruído na decolagem.  

Neste contexto da redução dos níveis de ruído na direção da cabeceira R17 pode-se 

afirmar com base nos resultados obtidos em campo, que o uso da barreira acústica 

articulada é altamente recomendável, e, com expectativas reais de eliminação ampla dos 

ruídos percebidos durante as decolagens. 

No modelo de EGAN (1988) não se constatou variações ou margens de erros para 

os resultados, portanto, os índices de atenuação do ruído para as cabeceiras da pista obtidos 

nos cálculos e os seus valores correspondentes verificados no gráfico representam uma 

simulação teórica que teve como base um levantamento de dados num cenário legítimo. 



326 
 

5.2.10 Considerações Favoráveis e Desfavoráveis da Barreira Articulada 

Durante o desenvolvimento do Capítulo 3, que tratou da tipologia das barreiras 

acústicas, entre outros quesitos, compreendidos nos contextos rodoviário, ferroviário e 

aeroportuário, pôde-se constatar uma oscilação entre aspectos positivos e negativos em 

todos os tipos de barreiras pesquisadas, naturalmente como acontece em qualquer outro 

equipamento que possa ser utilizado para quaisquer finalidades. 

 A proposta da barreira acústica articulada não pôde compreender todos os aspectos 

construtivos em virtude da pesquisa considerar prioritariamente os elementos conceituais e 

mais abrangentes fundamentados em outro tipo de barreira, como os defletores de energia. 

Portanto, os quesitos considerados como favoráveis e desfavoráveis da barreira 

proposta passam a ter como referência as experiências registradas no Capítulo 3 e 

fundamentadas na literatura de EGAN (1988), como também na observância do aspecto 

inovador da proposta (Tabela 44). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 44: Comparativo entre os Aspectos Favoráveis e Desfavoráveis. 
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5.2.11 Considerações Sobre a Implantação da Barreira Acústica Articulada 

As considerações sobre a implantação da barreira acústica articulada compreendem 

cenários específicos que durante o processo de desenvolvimento do trabalho envolveram-

se de forma natural e conceitual em função da consistência dos assuntos percebidos nas 

abordagens que foram tratadas entre eles. 

Cenários que abordam; a contextualização da hipótese com a comprovação ampla 

da atenuação dos níveis de ruído, a viabilidade da proposta quando comparada com outros 

investimentos feitos nos aeroportos da Rede INFRAERO, o entendimento e o desrespeito à 

legislação urbana que estão inseridos no problema, e, finalmente a conscientização da 

sociedade frente a esta questão. 

A hipótese formulada para duas situações foi atendida de forma satisfatória, e, 

comprovadas com base nos estudos de EGAN (1988), que tratou num primeiro momento 

sobre a questão da atenuação do ruído na cabeceira da pista L35 do Aeroporto de 

Congonhas em São Paulo com a implantação da barreira acústica articulada. 

Nesta cabeceira os níveis de atenuação no cômputo geral atingiram níveis muito 

bons sendo em; P1=25 dB(A); P2=22 (A)dB e P3=18 dB(A); nível bom de redução sendo 

em; P6=16 dB(A); e, níveis razoáveis, sendo em; P4=14 dB(A) e P5=13 dB(A). 

Portanto, os resultados dos cálculos de atenuação do ruído ajudam a colaborar com 

as situações formuladas na hipótese, onde os níveis de redução obtidos com a implantação 

da barreira acústica articulada, comparados com a diferença entre a situação do registro dos 

níveis de ruído de fundo e com os da decolagem, são superiores em sua totalidade.  

No segundo momento, a atenuação ruído aeronáutico também pôde ser constatada 

nas mesmas condições, sendo avaliada na cabeceira da pista R17, que obteve também 

resultados importantes, apresentando indicadores de atenuação de ruído expressivos 

principalmente quando verificados e confrontados com a normatização existente. 

A situação nesta cabeceira registrou redução bem acima das expectativas e apontou 

níveis de atenuação considerados muito bons sendo em; P7=23 dB(A); P8=21 dB(A); 

P9=21 dB(A) e níveis considerados bons em P10=19 dB(A), e  P11=19 dB(A) considerado 

os altos níveis registrados na decolagem.  



328 
 

As diferenças encontradas nos níveis de ruído citados também foram superiores, e, 

neste caso compreendeu todos os pontos definidos pelo estudo nesta cabeceira, sendo 

assim, mais uma vez a implantação da barreira acústica torna-se necessária como opção de 

êxito para o problema do ruído.    

Assim sendo, os resultados obtidos no âmbito geral da pesquisa foram atendidos no 

que diz respeito ao objetivo do trabalho, ou seja, a expectativa de redução do ruído 

aeronáutico nas cabeceiras da pista principal de Congonhas, torna-se possível através da 

implantação de barreiras acústicas articuladas estrategicamente posicionadas. 

O paradigma que compreende a utilização ampla de barreiras acústicas, quase que 

exclusivamente nos contextos rodoviários, ferroviários e urbanos carece de reavaliação na 

questão do uso e da sua localização. As poucas tentativas de utilização de barreiras nos 

aeroportos limitaram-se ao uso interno e na proteção do receptor (interno). A redução do 

ruído na trajetória é uma mudança e inovação no modelo de abordagem. 

No contexto da viabilidade da proposta, o conjunto das informações pesquisadas, 

disponíveis e acessadas não foram consideradas suficientes para uma conclusão realista, 

mesmo diante de uma amostra significativa de investimentos apurados. 

O que se pode explorar, nesta questão, embora ainda com caráter inconclusivo, fica 

compreendido no conjunto dos últimos investimentos da estatal responsável pelo aeroporto 

que somou 30 milhões de reais em 2007. Para os dias atuais o valor desses investimentos, 

desconsiderando até sua atualização, pode favorecer condições de colocar em pauta a 

questão da implantação das barreiras e os benefícios promovidos por ela. 

Na questão da desobediência à legislação, do uso e ocupação do solo no entorno 

dos aeroportos, citada no capítulo inicial, a discussão foi pontual quanto à conivência 

recorrente do Estado ao longo dos anos frente a este assunto, que acaba favorecendo o 

adensamento desordenado na construção de edificações que violam as normas operacionais 

do aeroporto, negligenciando o perigo que paira sobre toda a região do aeroporto.      

Portanto, a conclusão referente a esta questão fica na expectativa da reformulação 

normativa em curto prazo das áreas do entorno dos aeroportos, e, da observância das novas 

diretrizes do mais recente Plano Diretor da Cidade de São Paulo aprovado recentemente 

pelos vereadores com a anuência da sociedade. 
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Foi discutido no Capítulo 1, e inserido no contexto global os conflitos existentes 

entre o aeroporto e a população vizinha a ele, onde em alguns casos como em Narita no 

Japão, a intolerância e a violência da população registradas no impasse não contribuíram 

na solução da questão.  

Em Dusseldorf na Alemanha, a solução, postergada, mas atendida, foi mediada na 

compreensão de ambas às partes, ou seja, na questão de uso e ocupação do solo na região 

do aeroporto precisa haver equilíbrio nas posições dos envolvidos. Esta questão foi 

demorada, mas atendida.  

Pode existir certa incoerência nas atitudes e posicionamentos equivocados nesta 

questão gerando alguns questionamentos intrigantes do tipo; A: por que uma região 

próxima ao perigo iminente e ao desconforto contínuo pode ser valorizada ao ponto de se 

permitir adensamento habitacional horizontal, e, principalmente vertical? B: quem se 

instalou primeiro? C: Desativar o aeroporto é a solução, ou, apenas o redirecionamento do 

problema. 

A conclusão sobre esta questão fica contextualizada nos parágrafos anteriores, mas 

claramente expressa na crença de que precisa haver uma participação mais ativa do Estado 

na questão do planejamento ideal, e, a observância às leis que tratam do assunto do uso e 

ocupação do solo, prioritariamente nas regiões aeroportuárias, em consonância com as 

normas operacionais dos aeroportos. 

Pôde-se constatar, durante a pesquisa, que essa é uma questão de domínio global. 

Um número considerado de aeroportos construídos no mundo convive com o adensamento 

habitacional no seu entorno, ou, um número grande de pessoas convive com os perigos de 

coabitar no entorno dos aeroportos.  

Tratando-se apenas dos fatos, e muito menos da crítica, negligenciar o fato do risco 

e da insegurança envolvidos nas operações aéreas próximas ao aeroporto pode caracterizar 

um grau de conivência com o perigo.  

Na maioria dos casos de acidentes aéreos no solo registrados nas proximidades do 

aeroporto, o número de vítimas atingidas poderia ser sempre menor, se as circunstâncias de 

ocupação do solo no seu entorno fossem observadas de acordo com a legislação que trata 

desse assunto. 
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Conclusões Finais 

No transcorrer do desenvolvimento desta tese algumas abordagens bibliográficas 

puderam direcionar o contexto abrangente do tema envolvendo o ruído urbano e a 

implantação de barreiras acústicas para uma direção que pudesse compreender um 

panorama mais específico, sobretudo para aquele pontuado no cenário do ruído aeronáutico 

e na implantação de barreiras acústicas nos aeroportos. 

Esses contextos evidentemente quando estudados e pesquisados completam-se em 

função das afinidades conceituais e práticas contidas nessas abordagens que compreendem 

de maneira ampla, a ocupação desordenada do espaço urbano, a poluição sonora produzida 

pelos aeroportos e os riscos a saúde humana, assim como, a implantação de barreiras 

acústicas como possível solução.    

As temeridades a saúde humana decorrentes destes contextos que se agravam em 

uma escala sempre ascendente e preocupante alertam sobre esta questão do ruído excessivo 

e contínuo, seja em qualquer espaço urbano, do qual todos os indivíduos são submetidos no 

cotidiano das metrópoles. 

Foram constatados exemplos de enormes investimentos do Estado, dentro e fora do 

país, no setor da Saúde, mas precisamente na questão dos problemas que envolvem os 

sintomas apresentados pela exposição contínua ao ruído, e, aqueles sintomas mais danosos 

e com diagnósticos médicos de situações irreversíveis provenientes de exposição a níveis 

altíssimos e intensos de ruídos e de forma contínua.  

  A intervenção, com algumas limitações políticas, da OMS – Organização Mundial 

de Saúde nesta questão tem sido amparada, talvez de maneira não oficial, por outros órgãos 

respeitáveis como a ICAO – International Civil Aviation Organization e o FAA – Federal 

Aviation Administration, que juntos procuram dentro de suas jurisdições e competências 

minimizar esta questão.   

A poluição sonora vem inevitavelmente acompanhada da poluição do ar e do meio 

ambiente, porque ambas, na maioria das vezes, são produzidas pelas indústrias que num 

ritmo frenético comemoram sem controle e reserva seus recordes na produção, dando a 

impressão que as matérias-primas de seus produtos e subprodutos são inesgotáveis, e não 

comprometem o equilíbrio dos recursos naturais necessários que o planeta precisa. 
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A percepção do aquecimento global notada nos dias atuais, assim como, as nítidas 

inversões climáticas compreendidas dentro das quatro estações do ano são o resultado do 

descontrole e negligência de toda a sociedade frente a esta questão que tem início no 

processo industrial, passa pelo processo de consumo exagerado e termina no processo do 

desnecessário. 

A expansão imobiliária tão importante no processo de desenvolvimento das cidades 

acontece de maneira desordenada, especulativa e cíclica, facilitando a formação de ilhas de 

calor comprometendo a saúde das cidades, e, envolvida também nas ocupações irregulares 

de áreas urbanas que ocorrem as vistas do poder público, tornando numa situação critica o 

adensamento populacional, principalmente no entorno de alguns aeroportos brasileiros. 

O ruído aeronáutico tem sido estudado e algumas ações práticas foram apresentadas 

com sucesso satisfatório dentro dos limites internos do aeroporto. Na maioria dos casos as 

barreiras acústicas são utilizadas nas áreas internas para proteger as edificações do próprio 

aeroporto. Até o presente momento, e, até onde a pesquisa pôde se estender não se 

verificou a utilização de barreiras acústicas entre a fonte principal do ruído (aeronaves), e 

os limites externos do sítio aeroportuário. 

Portanto, existe uma perspectiva positiva de sucesso com a posição estratégica de 

barreiras acústicas articuladas nas cabeceiras da pista do Aeroporto de Congonhas em São 

Paulo, que possa atenuar os elevados níveis de ruído durante a operação de decolagem.  

Os resultados obtidos na redução do ruído nas cabeceiras estudadas principalmente 

nos pontos P1= 25 dB(A), limite máximo, P2=22 dB(A) e P7=23 dB(A), próximos do 

limite máximo de atenuação previsto por EGAM (1988) colaboram com os argumentos da 

tese que comprovam a necessidade da implantação deste tipo de barreira acústica nessas 

posições da pista. 

  As implicações desses resultados nos pontos P3=18 dB(A), P8=21 dB(A), P9=21 

dB(A), P10=19 dB(A) e P11=19 dB(A) que foram sequenciais aos maiores registros de 

atenuação citados mostraram que uma área grande no entorno das cabeceiras está exposta à 

ação negativa do ruído, e, por entender que os níveis de ruído nas decolagens nesses pontos 

são críticos e estão muito acima dos toleráveis, torna-se prioridade a implantação da 

barreira acústica articulada nesse aeroporto.     
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Esta proposta de caráter acadêmico considerou seu objetivo e suas expectativas 

dentro do contexto das hipóteses formuladas, cujos instrumentos geométricos e cálculos 

matemáticos, fundamentados nos estudos de David Egan, colaboraram para as atenuações 

do ruído para níveis toleráveis, e, com isso reduzindo possíveis desconfortos para uma 

população que reside, trabalha e transita nos entornos das cabeceiras da pista principal.     

Enfim, além dos impactos negativos e comprovados na economia dos Municípios e 

dos Estados, os cenários desfavoráveis parecem não ter uma solução em médio e longo 

prazo. Talvez, no caso do ruído aeronáutico, a investida nesta questão esteja na direção da 

atenuação deste ruído com medidas internas ao aeroporto, mas que possam ultrapassar os 

muros do aeroporto, ou seja, considerar estudos e pesquisas que contextualizem a 

implantação de barreiras acústicas entre a fonte do ruído e os receptores. 
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