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RESUMO 
 

A poluição sonora é considerada uma das piores formas de poluição pela Organização 

Mundial da Saúde. Efeitos bem conhecidos da exposição ao ruído incluem aumento 

do risco de doença cardíaca, distúrbios do sono, comprometimento cognitivo em 

crianças, incômodo, riscos à saúde mental relacionados ao estresse e zumbido. Para 

minimizar este problema, seria necessário por parte dos órgãos governamentais, o 

desenvolvimento e implantação de planos de ação para redução do ruído urbano. 

Para elaboração dos planos de ação é necessário um levantamento dos métodos de 

redução sonora no ambiente urbano. A pesquisa tem como objetivo analisar 

criticamente a aplicabilidade nas cidades brasileiras dos métodos de redução de ruído 

urbano utilizados em planos de ação nas principais cidades do mundo. Através de 

revisão bibliográfica, foi feita a compilação de todas as características de todos os 

métodos em uma única tabela, o que facilitou a comparação para realização da análise 

crítica. A análise foi realizada levando-se em consideração a potencial redução 

sonora, custos, impactos em outras políticas urbanas e aceitação pública de cada 

método. Do ponto de vista físico, todos os métodos podem ser aplicados nas cidades 

brasileiras, mas do ponto de vista de viabilidade, alguns podem ser mais complexos 

por questões econômicas. Os métodos de redução sonora através do planejamento 

de uso e ocupação do solo e educação demonstraram serem aqueles com melhor 

custo-benefício. Mas cabe ressaltar que todos os outros métodos são relevantes, não 

sendo possível a escolha por um único tipo durante a definição dos planos de ação 

para redução do ruído urbano. É de suma importância o estudo minucioso a respeito 

das características urbanas das cidades avaliadas para a correta escolha dos 

métodos a serem empregados.  
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acústica urbana; uso e ocupação do solo.  



 
 

 
 
 

ABSTRACT 

 

Methods for urban noise reduction in Brazilian cities 

 

World Health Organization considers noise as one of the worst forms of pollution. Well-

known effects of noise exposure include increased risk of heart disease, sleep 

disorders, cognitive impairment in children, discomfort, mental health risks related to 

stress, and tinnitus. To minimize this problem, it would be necessary for government 

agencies to develop and implement action plans for urban noise reduction. For the 

preparation of action plans, a survey of noise reduction methods is necessary. The 

objective of the research is to critically analyze the applicability of urban noise reduction 

methods used in action plans in major cities in the world in Brazilian cities. Through 

literature review, all the characteristics of all the methods were compiled in a single 

table, which facilitated the comparison for the critical analysis. The analysis was carried 

out taking into account the potential noise reduction, costs, impacts on other urban 

policies, and public acceptance of each method. From the physical point of view, all 

methods can be applied in Brazilian cities, but from the point of view of viability, some 

may be more complex for economic reasons. The methods of noise reduction through 

land use planning and education proved to be the most cost-effective. But it should be 

noted that all the other methods are relevant, and it is not possible to choose only one 

type when defining action plans for urban noise reduction. It is very important the study 

of urban characteristics from the evaluated cities for the correct choice of methods to 

be employed.  
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1. INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

De acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) 

de 2015 (IBGE, 2015), 84,72% da população brasileira vivia em áreas urbanas. 

Considerando o cenário mundial, segundo a Organização das Nações Unidas (ONU, 

2019), em 2018, 55% da população vivia nas cidades e a previsão para 2050 é de 

70%, ou seja, o número de pessoas vivendo nas cidades quase duplicará. 

Essa mudança impacta principalmente na demanda de bens e serviços ligados a 

fontes de ruído de diferentes atividades como indústria, recreação e transporte. A 

OMS já considera a poluição sonora, especialmente gerada pelo ruído de tráfego, 

como uma das piores formas de poluição, apenas atrás da poluição do ar. Segundo a 

OMS (OMS, 2018, p.99): 

Ruído ambiental, também conhecido como poluição sonora, está entre as 

fontes de reclamação mais frequentes sobre questões ambientais na Europa, 

especialmente em áreas urbanas densamente povoadas e áreas residenciais 

próximas a rodovias, ferrovias e aeroportos. 

De acordo com Basner et al. (2014): “O ruído pode causar efeitos na saúde 

auditivos e não auditivos”, ainda segundo o pesquisador:  

Estudos observacionais e experimentais mostraram que a exposição ao ruído 

causa incômodo, perturba o sono e causa sonolência diurna, afeta os 

resultados dos pacientes e o desempenho da equipe nos hospitais, aumenta a 

ocorrência de hipertensão e doenças cardiovasculares e prejudica o 

desempenho cognitivo em crianças em idade escolar. 

Segundo a Federal Environmental Agency (2006), há evidências de 

desenvolvimento de pressão alta quando os níveis de ruído excedem 50 dB(A) 

durante a noite e o risco de ataques cardíacos em homens sobe em até 20% quando 

expostos a níveis de 65 dB(A) ou mais durante o dia. 

O fornecimento suficiente de habitação e infraestrutura são as questões mais 

focadas no momento pelas grandes cidades. Esse enfoque em determinadas 

prioridades pode levar ao esquecimento de outras qualidades importantes das 

cidades, como o ruído urbano. 

Esse risco aumenta drasticamente devido à fragmentação frequentemente 

observada dos processos de planejamento urbano. A fragmentação também exclui a 
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possibilidade de utilizar potenciais efeitos de sinergia fornecidos por uma abordagem 

de planejamento holística. 

De acordo com Duarte (2013), planejamento urbano é definido como o conjunto 

de medidas tomadas para que sejam atingidos os objetivos desejados, tendo em vista 

os recursos disponíveis e os fatores externos que podem influir nesse processo. Ainda 

nessa linha, Castor e Rezende (2006) dizem que o planejamento urbano “estabelece 

regras de ocupação do solo, define as principais estratégias e políticas do município 

e explica as restrições, as proibições e as limitações que deverão ser observadas para 

manter e aumentar a qualidade de vida para seus munícipes”. 

Nesse contexto, a abordagem do ruído urbano deveria ser incorporada a outras 

políticas públicas no desenvolvimento do planejamento urbano. Alguns 

pesquisadores, como Kropp, Forssén e Estévez-Mauriz (2016), consideram que uma 

nova área de atuação está surgindo para incorporar a mitigação e qualificação do 

ruído no processo de planejamento das cidades, o planejamento sonoro urbano. 

A cada dia, mais e mais cidades em todo o mundo estão tomando ações para 

minimizar o ruído urbano, através de estratégias de longo prazo. Essas estratégias 

não devem ser traçadas isoladamente de outras políticas, como de transportes e 

qualidade do ar, já que possuem muitos pontos em comum. No projeto Silence (2009) 

é indicado que ao se discutir custos da execução dos planos de ação, deve ser levado 

em conta que o próprio ruído gera despesas indiretas ao estado. Esses custos são, 

por exemplo, relacionados à saúde (tratamentos médicos) e a possíveis 

desvalorizações dos imóveis. 

Para controlar a exposição inadequada de ruídos, a Norma Regulamentadora No. 

15 (NR-15), da atual Secretaria do Trabalho do Ministério da Economia, descreve as 

operações, atividades e agentes insalubres presentes nas atividades laborais. No 

âmbito ambiental, o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), na Resolução 

nº 001 de 1990 dá a legitimidade sobre diretrizes vinculadas à Associação Brasileira 

de Normas Técnicas (ABNT). 

Atualmente, há três normas ABNT NBR em vigor relacionadas ao ruído: ABNT 

NBR 10.151 (2020), “Acústica - Medição e avaliação de níveis de pressão sonora em 

áreas habitadas - Aplicação de uso geral”; ABNT NBR 10.152 (2017), “Níveis de 

pressão sonora em ambientes internos a edificações”; e ABNT NBR 15.575 (2013), 

“Edificações habitacionais - Desempenho”, mais conhecida como norma de 
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desempenho. As três normas contribuem para o controle do ruído, porém não 

apresentam metodologias para tal. 

Em 2002, o Parlamento Europeu sancionou a Diretiva 2002/49/CE visando a 

redução do ruído urbano. A diretiva exige que os Estados-Membros elaborem e 

publiquem, de cinco em cinco anos, mapas de ruído e planos de ação de gestão do 

ruído para as aglomerações com mais de cem mil habitantes. De acordo com dados 

da European Environment Agency (EEA, 2020), até abril de 2019, 14 países de 33 no 

total não apresentaram os mapas e planos de ação para controle do ruído urbano para 

o ciclo vigente. 

No Brasil, foram produzidos, até o momento, mapas de ruído das cidades de 

Belém (PA) e Fortaleza (CE). Em 2002, a Universidade da Amazônia (Unama), 

desenvolveu mapas de ruído de 19 bairros centrais da cidade de Belém do Pará. Estes 

mapas serviram para identificar as principais fontes de ruído, mas até o momento não 

foram elaborados planos de ação para redução do ruído urbano (MORAES; NEYLA, 

2005). Em 2010 a Secretaria do Meio Ambiente de Fortaleza, elaborou mapas de ruído 

da cidade de Fortaleza. Não foram executados planos de ação a longo prazo, mas 

algumas ações de curto prazo puderam ser implementadas (PROACUSTICA, 2021). 

Na cidade de São Paulo foi aprovada em 2017 a lei nº 16.499, que exige que a cidade 

elabore um mapa de ruído até 2020. Estes mapas ainda não foram finalizados, o 

município está na fase de planejamento e definição de responsáveis. Os planos de 

ação serão discutidos apenas após a finalização do mapa de ruídos. 

Existem poucos estudos sobre métodos de redução do ruído urbano, sobretudo 

no Brasil. Durante o levantamento bibliográfico não foi encontrado nenhum livro 

específico sobre o tema, apenas manuais, artigos científicos e dissertações, mas não 

focados em métodos.  

Existem poucos livros brasileiros sobre acústica, e quase todos possuem um 

caráter técnico e científico. Dentre os livros técnicos de acústica de grande 

abrangência, deve-se citar “Acústica aplicada ao controle de ruído”, do engenheiro 

industrial mecânico Sylvio Reynaldo Bistafa (2018). Esta obra aborda todos os 

principais fenômenos físicos e fórmulas matemáticas, com ênfase no controle de 

ruídos. No “Capítulo 9 – Propagação sonora ao ar livre e ruído ambiental”, são 

apresentados alguns mecanismos de atenuação sonora ao ar livre, como as barreiras 

acústicas e taludes. 
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Quanto aos trabalhos acadêmicos, as dissertações possuem um aprofundamento 

maior no tema do que os livros brasileiros, porém não abordam todas as opções de 

métodos para redução do ruído urbano. Dentre os trabalhos acadêmicos, vale 

destacar três dissertações. A primeira é a dissertação “Dinâmica Urbana na cidade de 

São Paulo: o desafio do desenho das soluções acústicas” do autor José Ovídio Peres 

Ramos (2007), com orientação do prof. dr. Ualfrido Del Carlo. A pesquisa apresenta 

explicações teóricas sobre a propagação sonora no meio urbano e utiliza um estudo 

de caso para definir o comportamento do ruído propagado nas vias de tráfego diante 

da forma urbana. O segundo trabalho relevante é a dissertação “Avaliação qualitativa 

da paisagem sonora de parques urbanos. Estudo de caso: parque Vila Lobos, em São 

Paulo” do autor Marcos Cesar de Barros Holtz (2012), com orientação do prof. dr. João 

Gualberto de Azevedo Baring. A pesquisa aborda os “mapeamentos quantitativos de 

ruídos”, no qual apresenta a problemática do ruído urbano, métodos para elaboração 

de mapas e explora os conceitos de paisagem sonora. O último trabalho é a 

dissertação “Qualidade ambiental urbana: A paisagem sonora da rua Teodoro 

Sampaio” da autora Helena Rodi Neumann (2014), com orientação da prof. dra. Gilda 

Collet Bruna. A pesquisa tem como objetivo principal avaliar quantitativamente e 

qualitativamente a paisagem sonora da Rua Teodoro Sampaio na cidade de São 

Paulo.  

Assim como nas dissertações, os artigos científicos não abordam todas as opções 

de métodos para redução do ruído urbano. Dentre os artigos levantados, vale destacar 

a pesquisa “Avaliação sonora de espaços urbanos na área central de São Paulo: o 

caso da Avenida Ipiranga” de Michalski e Caparroz (2019). A pesquisa analisou quais 

as reais condições de ruído na área central de São Paulo, considerando aspectos 

quantitativos e qualitativos. O conceito de paisagem sonora foi abordado com a 

caracterização das fontes sonoras locais e sua percepção sonora.  

Devido a influência negativa da poluição sonora urbana na saúde das pessoas e 

a falta de leis, normas e bibliografias na área, vê-se necessária a investigação de 

métodos de redução do ruído urbano para desenvolvimento de planos de ação para 

as cidades brasileiras. 
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2. OBJETIVO 

A pesquisa tem como objetivo analisar criticamente a aplicabilidade nas cidades 

brasileiras dos métodos de redução de ruído urbano utilizados em planos de ação nas 

principais cidades do mundo. Esta análise será feita levando-se em consideração a 

redução sonora, custos, impacto em outras políticas urbanas e aceitação pública de 

cada método. 

 
3. METODOLOGIA 

A pesquisa baseia-se na realização de uma revisão bibliográfica abrangendo 

soluções urbanísticas disponíveis para redução do ruído urbano. Para cada solução, 

foi pesquisado a respeito da potencial redução sonora, custo, impacto com outras 

políticas urbanas e aceitação pública.  

Primeiramente, foi realizado um levantamento dos métodos de redução do ruído 

urbano disponíveis e utilizados ao redor do mundo. A principal referência foi o 

documento publicado em 2019 pela Agência Europeia do Ambiente (EEA), “Noise in 

Europe 2020”. O relatório tem como objetivo apresentar uma visão geral e análise do 

ruído ambiental com base nas informações relatadas à EEA por seus países 

membros, seguindo os requisitos da Diretiva da UE 2002/49 / EC. É um relatório bem 

abrangente que demonstra a situação do ruído urbano nas cidades da Europa. Além 

do status dos estados membros, são apresentados os métodos de redução mais 

adotados, categorizados por tipologia de solução. A Figura 1 apresenta os gráficos 

dos métodos adotados pelos estados membros até 2017. 
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Figura 1 - Planos de ação implementados na União Europeia até 2017 

 

 

 

Fonte: Adaptado de European Environment Agency (EEA, 2020).  
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Em seguida, para o desenvolvimento do capítulo 6 (métodos para redução do 

ruído urbano), foi realizado levantamento bibliográfico das principais referências sobre 

o tema, incluindo livros, manuais, artigos científicos e websites. 

A principal bibliografia que norteou a pesquisa dos itens relacionados ao ruído de 

tráfego rodoviário foi o guia “Practitioner Handbook on Local Noise Action Plans”, 

publicado em 2009 pelo grupo Silence. Nos capítulos 4 e 5 do guia, estão 

apresentados alguns métodos de redução do ruído urbano, com descrição de cada 

solução, além de análises de eficiência e custo.  

O livro “Railway Noise and Vibration: Mechanisms, Modelling and Means of 

Control” de David Thompson, publicado em 2009, foi a principal referência utilizada 

para a pesquisa dos métodos relacionados ao ruído ferroviário. 

Quanto ao ruído de tráfego aéreo, a principal bibliografia consultada foi o livro 

“Aircraft Noise Assessment, Prediction and Control” de Oleksandr Zaporozhets (2012).  

Além das bibliografias mencionadas, foram utilizados como referência artigos 

científicos apresentados em congressos nacionais e internacionais, ou publicados em 

periódicos renomados. 

Para a pesquisa das cidades, sobretudo europeias, que adotaram medidas para 

redução do ruído urbano, foi utilizado o website: https://cdr.eionet.europa.eu/. Este 

website traz documentos e mapas publicados pelos membros da União Europeia. Vale 

ressaltar que desde 2002, a Diretiva 2002/49 / CE exige que os Estados-Membros 

elaborem e publiquem, a cada 5 anos, mapas de ruído e planos de ação para a gestão 

de ruído para aglomerações com mais de 100.000 habitantes.  

A partir do desenvolvimento do capítulo 6, foi possível a realização da conclusão 

do trabalho, que inclui uma avaliação crítica dos métodos apresentados. A avaliação 

consiste na reflexão acerca do custo e eficiência de cada método e adequabilidade 

para as cidades brasileiras.  

Vale ressaltar que este trabalho não leva em consideração as características de 

qualidade das paisagens sonoras, apenas a redução em termos quantitativos de ruído 

urbano. 
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4. FUNDAMENTOS DE ACÚSTICA 

4.1. PROPRIEDADES BÁSICAS DO SOM 

4.1.1. Ondas sonoras 

Som é a propagação de uma onda mecânica em meios sólidos, líquidos ou 

gasosos. Em um meio, cada partícula vibratória se move para cada lado de sua 

posição de equilíbrio. É primeiro deslocado na direção de propagação da onda; então 

se moverá de volta para sua posição não perturbada e continuará para um 

deslocamento negativo máximo. Em outras palavras, o som é transmitido na forma de 

uma onda longitudinal. O tempo para completar um circuito completo de uma partícula 

deslocada é denominado período, T. Normalmente as oscilações são repetidas e a 

taxa de repetição, ou seja, o número de oscilações por segundo, é definida como 

frequência, ƒ. A unidade de frequência é Hertz (Hz).  A distância que uma onda sonora 

percorre durante um ciclo de vibração é chamada de comprimento de onda, λ. A 

velocidade com que o som se propaga pelo ar varia diretamente em função da pressão 

e da densidade do ar. Na pressão padrão (760 mmHg) e 20°C, a velocidade de 

propagação do som é de aproximadamente c = 340 m/s (KANG, 2007). 

As relações entre frequência, período, velocidade do som e comprimento de onda 

estão apresentadas na equação (4.1): 

 

ƒ =
1

T
=

𝑐

λ
       (4.1) 

 

4.1.2. Espectro sonoro 

A qualidade que permite distinguir um som grave de um som agudo chama-se 

“altura”. Assim, costuma-se dizer que o som do violino é “alto” ou “agudo”, e o do 

violoncelo é “baixo” ou “grave”. A altura de um som depende da frequência. Quanto 

maior a frequência, mais agudo será o som e vice-versa. Podem ser considerados 

graves os sons de frequência inferior a 200 Hz; os médios situam-se entre 200 e 2.000 

Hz; e os agudos acima de 2.000 Hz (BISTAFA, 2018). 

O espectro sonoro é uma representação da distribuição da energia sonora entre 

várias frequências, o gráfico da amplitude de cada componente de onda senoidal 

contra sua frequência. Uma forma muito comum de representação de espectro sonoro 

é por combinação em bandas de frequência. A classificação mais usual é a oitava, 
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com frequências centrais de 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 2000 Hz e 4000 Hz. Intervalos 

de frequência menores como um terço de oitava também são comumente utilizados 

(MOMMERTZ, 2008). 

Os sons audíveis pelo ouvido humano variam em um amplo espectro, entre as 

frequências de 20 a 20.000 Hz. Frequências abaixo de 20 Hz são chamadas de 

infrassom, e acima de 20.000 Hz de ultrassom (PROACUSTICA, 2019).  

 

4.1.3. Potência sonora 

A potência sonora, W, é uma propriedade inerente da fonte sonora, independe do 

ambiente sonoro. É a razão de energia sonora emitida por uma fonte, a quantidade 

de energia sonora radiada por unidade de tempo e medida em Watts (W) (BISTAFA, 

2018). 

 

4.1.4. Intensidade sonora 

A intensidade sonora, I, é definida como a quantidade média de energia, na 

unidade de tempo, que atravessa uma área unitária perpendicular à direção de 

propagação da onda. Como energia na unidade de tempo é potência (Watts), então a 

unidade de intensidade sonora é o Watts por metro quadrado (W/m²) (BISTAFA, 

2018). 

 

4.1.5. Pressão sonora 

A pressão sonora em um ponto, p, é a mudança incremental da pressão estática 

em um determinado instante causada pela presença de uma onda sonora. A pressão 

sonora efetiva em um ponto é o valor médio quadrático (rms) da pressão sonora 

instantânea em um intervalo de tempo naquele ponto. A unidade de pressão sonora é 

N/m² ou Pascal (Pa) (KANG, 2007).  
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4.1.6. Níveis sonoros 

Do limiar da audibilidade ao limiar da dor, a relação é de cerca de 1: 1000000. 

Seria, portanto, necessário representar a vasta gama da sensibilidade humana por 

uma escala de pequenos números. Para facilitar o entendimento, é utilizada a escala 

logarítmica em decibel (dB) para verificar os níveis sonoros de intensidade sonora, 

pressão sonora e potência sonora de uma fonte (KANG, 2007).  

O nível de intensidade sonora, LI, o nível de pressão sonora, Lp, e o nível de 

potência sonora de uma fonte, Lw, podem ser calculados pelas seguintes equações 

(4.2), (4.3) e (4.4): 

𝐿𝐼 = 10log(
𝐼

𝐼0
) (dB)    (4.2) 

Onde: 

LI = nível de intensidade sonora 

I = intensidade sonora 

I0 = intensidade sonora de referência = 10-12 [W/m²] 

𝐿𝑝 = 20log(
𝑝

𝑝0
) (dB)    (4.3) 

Onde: 

Lp = nível de pressão sonora 

p = pressão sonora 

p0 = pressão sonora de referência = 20 µPa 

𝐿𝑤 = 10log(
𝑤

𝑤0
) (dB)    (4.4) 

Onde: 

Lw = nível de potência sonora de uma fonte 

w = potência sonora 

w0 = potência sonora de referência = 10-12 [W] 

O ouvido humano é mais sensível a frequências médias. Esta sensibilidade 

diminui acentuadamente com frequências muito baixas ou muito altas. Além disso, 

nossa capacidade auditiva para altas frequências depende muito da idade. A curva de 

ponderação A permite analisar níveis de ruído levando em consideração essa 

sensibilidade relacionada à frequência. O descritor utilizado é o A, sendo em escala 

decibel dB. Além da ponderação A, existem também as ponderações C e D. A 

ponderação em C é mais tipicamente utilizada para ponderar frequências baixas, já 

os B e D estão em desuso. 
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Figura 2 - Filtros de ponderação de frequência 

 

Fonte: Adaptado de Wikiwand (2021) 

O nível de pressão sonora (Lp) é a medida física preferencial para caracterizar a 

sensação subjetiva do som. A Tabela 1 apresenta as pressões sonoras em Pascal (p) 

e os níveis de pressões sonoras em dB(A) (Lp) correspondentes às atividades 

cotidianas tanto em ambientes internos quanto externos. Nota-se que a escala 

logarítmica permite concentrar os valores entre 0 dB(A) e 120 dB(A), sendo de mais 

fácil manipulação do que a escala de pressão sonora. 

 
Tabela 1 - Pressão sonora e nível de pressão sonora para ruídos típicos 

 
Pressão sonora 

p [Pa] 

Nível de pressão sonora 

Lp [dB(A)] 
Ruídos típicos 

20.0 120 Decolagem de aeronaves, limiar da dor 

2.0 100 Broca pneumática, discoteca 

0.2 80 Grito, rodovia movimentada 

0.02 60 Discurso normal, máquina de lavar louças 

0.002 40 Sussurro, ventilação mecânica em escritórios 

0.0002 20 Dormitórios em área silenciosa, estúdios 

0.00002 0 Limiar da audição 

 
Fonte: Adaptado de Mommertz (2008) 
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4.1.7. Percepção de mudança do nível sonoro 

Os sons captados pelos seres humanos através de seus ouvidos são convertidos 

em sinais nervosos e enviados para o cérebro, permitindo assim que o receptor 

perceba espacialmente a fonte sonora em função de fatores como intensidade, timbre 

e tempo de atraso. Define-se como psicoacústica o ramo da ciência que relaciona as 

propriedades físicas das ondas sonoras com as interpretações dos seres humanos, 

ficando assim responsável pela subjetividade na percepção sonora. As diferenças na 

forma como cada pessoa interpreta uma característica física da onda se dão tanto em 

função da bilateralidade do fenômeno, que aciona ambos os lados do cérebro, quanto 

pelo formato e configuração do ouvido humano (OLIVEIRA, 2017). 

Dentre os principais fatores da percepção do ouvido humano está a intensidade 

sonora, muitas vezes referida popularmente como volume sonoro. A Tabela 2 

apresenta um paralelo entre a redução do nível de pressão sonora e a forma como 

ele é percebido pelos seres humanos. 

 

Tabela 2 - Reduções de níveis sonoros e a percepção humana 

 

Redução do nível sonoro Percepção humana 

Menos de 3 dB Redução quase imperceptível 

3 a 5 dB Redução prontamente perceptível 

10 dB Redução pela metade 

20 dB Redução para 1/4 

 
 

Fonte: Adaptado de Isles e Austroads (2005) 
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4.1.8. Absorção, reflexão, difusão e transmissão 

Ao atingir uma superfície, as ondas sonoras têm parte de sua energia absorvida 

(dissipada), parte refletida e parte transmitida por ela.  A absorção sonora corresponde 

à capacidade do material de dissipar a energia do som. Materiais fonoabsorventes 

são, normalmente, fibrosos, ou porosos como lãs minerais, espumas etc. A parte da 

energia sonora que incide sobre um material e retorna ao ambiente é descrita como 

reflexão. Materiais refletivos apresentam superfícies rígidas, como por exemplo blocos 

cerâmicos ou de concreto, vidros etc.  A difusão é um tipo especial de reflexão em que 

a onda sonora incide sobre uma superfície irregular, que "espalha" a energia sonora 

no ambiente em diversas direções. Elementos difusores são irregulares e podem ser 

projetados para atuarem de forma específica no condicionamento do som em um 

ambiente. O som transmitido por um elemento corresponde à parte da energia sonora 

que não foi absorvida nem refletida. Para evitar a transmissão sonora de um ambiente 

para outro é necessário utilizar materiais/sistemas de isolamento acústico 

(PROACUSTICA, 2019). 

 
Figura 3 - Som incidente, refletido, transmitido e dissipado 

 

   

Fonte: Proacústica (2019) 
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4.1.9. Difração 

Difração é a curvatura ou propagação de uma onda sonora após ela cruzar uma 

abertura, um objeto sólido ou uma saliência. Em outras palavras, é a capacidade das 

ondas de contornar obstáculos. Os principais fatores que afetam a difração são: o 

tamanho do objeto de difração relativo ao comprimento de onda, as condições de 

borda e as distâncias do objeto à fonte e ao receptor. Pode haver uma variação da 

difração de acordo com as frequências, conforme ilustrado na Figura 4 (KANG, 2007). 

 

Figura 4 - Difrações sonoras em barreiras acústicas 

 
 

 

Fonte: Adaptado de Archtech (2021) 
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4.1.10. Descritores sonoros 

Além dos níveis de intensidade sonora, pressão sonora e potência sonora, outros 

descritores são comumente utilizados para avaliar o ruído ambiental. Dentre eles 

estão: LAeq, LAmax, Ldn, Lden, LA10 e LA90. 

A norma ABNT NBR 10.151 (2020), “Acústica - Medição e avaliação de níveis de 

pressão sonora em áreas habitadas - Aplicação de uso geral” apresenta as seguintes 

definições dos descritores LAeq, LAmax, Ldn e Lden: 

• LAeq é o nível de pressão sonora contínuo equivalente ponderada em A no 

espectro global. Este é o nível de som constante ao longo de um intervalo de 

tempo. Ele é comumente referido como o nível médio sonoro e é medido em 

dB(A).  

• LAmax é o nível máximo de pressão sonora ponderada em A no espectro global. 

É definido como o nível sonoro mais alto que ocorre ao longo de um intervalo 

de tempo e é medido em dB(A). 

• Ldn caracteriza o nível de pressão sonora contínuo equivalente ponderada em 

A, no espectro global, (LAeq) para um período de 24 h com uma penalização de 

10 dB(A) para o período noturno. 

• Lden caracteriza o nível de pressão sonora contínuo equivalente ponderada em 

A, no espectro global, (LAeq) para um período de 24 h com uma penalização de 

10 dB(A) para o período noturno e de 5 dB(A) para o período vespertino ou 

entardecer. 

Isles e Austroroads (2005) e Kang (2007) apresentam as seguintes definições 

para os descritores LA10 e LA90: 

• LA10 é o nível sonoro que foi excedido em 10% do período de medição. Ele é 

comumente referido como o nível máximo médio e é medido em dB(A). 

• LA90 é o nível sonoro que foi excedido em 90% do período de medição. Ele é 

comumente referido como o nível de fundo e é medido em dB(A). 
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4.1.11. Índice de redução sonora ponderado (Rw) 

O Rw representa o índice de redução de ruído ponderado de um elemento 

construtivo medido em laboratório, de acordo com a norma ISO 10140-2, tendo seu 

valor único obtido por procedimento descrito na ISO 717-1. Quanto maior o valor de 

Rw maior é a capacidade do elemento em atenuar a transmissão de ruído aéreo 

(PROACUSTICA, 2019). 

Quando o elemento separador consiste em dois ou mais elementos de diferentes 

materiais, como por exemplo uma parede com janela de vidro, o Rw composto pode 

ser calculado pela equação (4.5). 

𝑅𝑤𝑐𝑜𝑚𝑝 = 10log(
∑𝑆𝑖

∑𝑆𝑖10
(
−𝑅𝑤𝑖
10 )

)   (4.5) 

Sendo Si a área em m² de cada elemento. 

Sendo Rwi o índice de redução ponderado de cada elemento em dB. 

 

4.1.12. Diferença padronizada de nível ponderada a 2 m da fachada (D2m,nT,w) 

Representa a capacidade de redução sonora de uma fachada em relação a sons 

exteriores a uma edificação, também descrito por meio de um número único. Esse 

índice é obtido conforme a ISO 16283-3, ISO 10052 e ISO 717-1. Quanto maior o valor 

de D2m,nT,w maior é a capacidade da fachada em atenuar a transmissão de ruído aéreo. 

O índice D2m,nT,w representa o isolamento aos ruídos aéreos medido no campo 

(ambiente construído), já o índice Rw é medido em laboratório (PROACUSTICA, 

2019). 
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4.2. SOM E RUÍDO 

O som pode ser fisicamente definido como vibrações das moléculas do ar que se 

propagam a partir de estruturas vibrantes. Do ponto de vista prático, o som serve para 

comunicação, bem-estar e entretenimento. Apesar de se tratar do mesmo fenômeno 

físico, o ruído do ponto de vista de percepção é bem diferente do som. A norma ABNT 

NBR 16.313:2014 “Acústica – Terminologia” define o ruído como um som indesejável, 

incômodo ou não inteligível. 

Nessa definição de ruído como som indesejável, está insinuado o julgamento da 

serventia do som, um julgamento que depende do contexto. Bistafa (2018) apresenta 

um exemplo sobre como o mesmo tipo de som pode ter classificações diferentes 

dependendo do contexto. No caso de um som de sobrevoo de helicóptero, certamente 

para aqueles que desejam tentar dormir, este som pode ser classificado como ruído, 

mas no caso de um náufrago, em um bote salva vidas no meio do oceano, o mesmo 

som pode ter classificação diferente. 

Bistafa (2018) também cita que dependendo da situação, certos ruídos podem ser 

utilizados como ferramentas de mascaramento sonoro. Por exemplo em escritórios 

com exigência de privacidade, a existência de barulho do ar-condicionado pode 

dificultar a compreensão da fala, melhorando a privacidade. 

O ruído não deve ser visto como algo perverso a ponto de buscar sua total 

eliminação. Determinados ruídos são importantes, dependendo do seu contexto. 

Assim, o objetivo normalmente se fixa no controle ou redução do ruído. 

Segundo Concha-Barrientos (2004), o ruído está presente em todas as atividades 

humanas, e para avaliar seu impacto no bem-estar humano pode ser classificado em 

duas tipologias: 

• Ruído ocupacional; 

• Ruído urbano. 

O ruído ocupacional é aquele gerado nas condições de trabalho. Algumas 

atividades estão associadas a níveis particularmente altos de ruído, como por exemplo 

atividades de manufatura, transporte, mineração, construção, agricultura e militares. 

A definição de ruído urbano será apresentada a seguir. 
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4.3. RUÍDO URBANO 

De acordo com a Agência Europeia do Ambiente (EEA), ruído urbano é definido 

como “ruído emitido de várias fontes em um ambiente urbano”. No ambiente urbano, 

inúmeras fontes de ruído podem ser identificadas, sendo as principais os meios de 

transporte rodoviários (automóveis, ônibus, caminhões e motocicletas), ferroviários e 

aeronáuticos. 

O problema do ruído urbano não é novo. Aproximadamente 600 anos antes de 

Cristo, na cidade de Sybaris, na antiga Itália, foi fundado o que poderia ser 

considerado um dos primeiros exemplos de uma norma referente ao ruído em uma 

comunidade. Lá, os artesãos, cujo trabalho era barulhento, tiveram que trabalhar fora 

da cidade (EMBLETON, 1996). 

Além de problemas físicos de saúde provocados pelo ruído como aumento do 

risco de doença cardíaca, distúrbios do sono, estresse e zumbido, outro efeito 

causado é o incômodo. Ruídos das mais diversas naturezas como, sistemas de 

transporte, recreação, indústrias, buzinas, alarmes etc., afetam o bem-estar e a 

qualidade de vida dos cidadãos. 

As fontes sonoras mencionadas, e muitas outras, contribuem em certa medida ao 

que foi descrito coletivamente como ruído urbano. Ville et al. (2012) apresenta a 

seguinte classificação por grupos de ruído urbano: 

• Ruído de sistemas de transporte; 

• Ruído industrial; 

• Ruído esporádico. 

 

4.3.1. Ruído de sistemas de transporte 

Dentre os ruídos provenientes dos sistemas de transporte, as principais fontes de 

ruídos são: rodoviário, ferroviário e tráfego aéreo. O ruído de sistemas de transporte 

hidroviário é pertinente apenas em cidades com instalações portuárias de carga. 
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4.3.1.1. Ruído rodoviário 

Em função do aumento demográfico nas grandes cidades, a infraestrutura 

rodoviária tem crescido de forma contínua e acelerada. Segundo dados da EEA (2020) 

o número de pessoas expostas ao ruído de tráfego rodoviário já excede em muito o 

exposto a ferrovias, aeronaves e indústrias.  

As fontes sonoras mais relevantes de ruído rodoviário são: automóveis leves, 

veículos pesados (ônibus e caminhões) e motocicletas. 

De acordo com Patrício (2010), o ruído estabelecido pelos veículos automotivos 

tem a sua origem, fundamentalmente, nos seguintes tipos de fontes: 

• Fontes mecânicas; 

• Fontes aerodinâmicas; 

• Contato pneu/pavimento. 

As fontes mecânicas correspondem às vibrações do motor e dos sistemas 

mecânicos acoplados, as quais são transmitidas à estrutura do veículo, radiando 

energia sonora. 

As fontes aerodinâmicas correspondem à variação do fluxo de ar na passagem 

do veículo e escape de gases. A energia radiada por estas fontes varia 

significativamente de acordo com o desenho do veículo e a velocidade. 

Os ruídos provenientes do contato do pneu com o pavimento ocorrem devido a 

quatro mecanismos geradores de energia: vibração, bombeamento de ar, derrapagem 

e adesão. O nível de ruído gerado pelos quatro mecanismos depende das condições 

do asfalto e dos pneus (STRUFALDI, 2011). 

Figura 5 - Fontes de ruído de veículos automotores 

 

Fonte: Adaptado de Liang e Chen (2020) 
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4.3.1.2. Ruído ferroviário 

Apesar do ruído ferroviário não receber tanta atenção quanto outras fontes de 

ruído urbano, já é a segunda fonte mais dominante de ruído na Europa, com quase 

22 milhões de pessoas expostas a níveis de pelo menos 55 dB(A) (EEA, 2020). 

O transporte ferroviário é um tipo de deslocamento que ocorre por meio de vias 

férreas, transportando, dentre outros, pessoas e cargas. Este tipo de sistema de 

transporte pode ser tanto trem, veículo leve sobre trilhos (VLTs), bonde ou até mesmo 

metrô.  

A via férrea é composta basicamente pelos dormentes (normalmente caibros de 

madeira) e pelos trilhos metálicos que são dispostos sobre uma base sólida chamada 

de lastro (Figura 6). 

 

Figura 6 - Partes da base da via férrea 

 

Fonte: Oficina de textos (2021) 

 

O perfil de trilho mais usual nas linhas férreas brasileiras é o trilho Vignole e a sua 

estrutura é composta por três pontos fundamentais. A base, que é acoplada aos 

dormentes, é a principal forma de sustentação do aparato e é conhecida como patim. 

Já na altura do trilho, onde as rodas do trem passam efetivamente, há o boleto ou 

cabeça. A parte central, por sua vez, que conecta a base com a parte superior, como 

um tronco do trilho, é chamada de alma (Figura 7) (MASSA, 2021). 
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Figura 7 - Partes da via férrea 

 

Fonte: Silva (2019) 

 

As rodas dos trens são compostas basicamente por pista de rolamento (ou 

passeio da roda), friso, aro, disco e cubo conforme apresentado na Figura 8 

(FRACALOSSI, 2017). 

 

Figura 8 - Partes da roda de veículo férreo 

 

 

Fonte: Fracalossi, (2017) 
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De acordo com Patrício (2010), o ruído estabelecido pelos sistemas ferroviários 

tem a sua origem, fundamentalmente, nos seguintes tipos de fontes: 

• Ruído do motor; 

• Ruído de rolamento; 

• Ruído aerodinâmico; 

• Ruído de curvas; 

• Ruído de natureza acidental. 

O ruído proveniente do motor depende do tipo de sistema. Os motores a diesel 

são em média 10 dB mais ruidosos do que motores elétricos. A sua energia sonora 

está fundamentalmente concentrada nas frequências mais baixas do espectro. 

A fonte de ruído mais predominante nos sistemas ferroviários é o ruído de 

rolamento. Esse tipo de ruído depende diretamente da qualidade das rodas e trilhos, 

velocidade, sistema de suspensão, sistema de freio e força transmitida. 

 
Figura 9 - Mecanismo do ruído de rolamento 

 

 

Fonte: Thompson (2009) 

O ruído aerodinâmico, assim como nos carros, ocorre pela variação no fluxo do 

ar, portanto varia de acordo com a velocidade e design do trem. Este tipo de ruído só 

terá influência em velocidades a partir de 240 km/h. Devido à ausência de trens de 

alta velocidade no Brasil, os métodos de controle para ruído aerodinâmico não serão 

tratados nessa pesquisa. 
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O ruído de curva é causado pela interação entre a roda e o trilho em curvas. Se 

caracteriza por ser fortemente tonal, estando associado à vibração da roda em uma 

de suas ressonâncias.  

Os ruídos acidentais são aqueles originados pelo sistema de freio ou sinais de 

aviso sonoro. O ruído de frenagem pode ter influência direta pelas condições do 

próprio sistema de freio e do sistema de suspensão. Os sinais de aviso sonoro têm 

um conteúdo espectral centrado nas médias e altas frequências. 

Outro aspecto importante relacionado com o tráfego ferroviário é o impacto 

acústico originado pela propagação de ondas de Rayleigh, mais conhecidas como 

“ondas de superfície”, ao longo do solo, as quais podem atingir diretamente os 

edifícios. 

 

4.3.1.3. Ruído de tráfego aéreo 

O ruído de tráfego aéreo é definido como o tipo de ruído causado por pousos e 

decolagens de aeronaves nas áreas ao redor dos aeroportos. Portanto, o ruído do 

tráfego aéreo afeta uma proporção muito menor da população do que o ruído do 

tráfego rodoviário ou ferroviário (EEA, 2020) . 

De todos os meios de transporte, o avião é aquele que tem maior potência sonora. 

Segundo Patrício (2010), o nível sonoro produzido por um Airbus A300 a 300 m de 

distância é de 101 dB(A) quando em decolagem, e de 95 dB(A) quando em 

aterrissagem. Logo que a aeronave decola, as condições de propagação tornam-se 

favoráveis, dado o fato de não existirem obstáculos entre a emissão e a recepção. 

Neste sentido, a incomodidade gerada é muito acentuada nas vizinhanças dos 

aeroportos ou nas rotas de voo. 

De acordo com Patrício (2010), os problemas de ruído de áreas próximas a 

aeroportos derivam fundamentalmente das seguintes características: 

• Altitude de voo; 

• Decolagens e aterrisagens; 

• Operações em solo. 

A altitude do voo está diretamente relacionada ao nível de ruído, uma vez que há 

a aproximação da fonte sonora do receptor. Militares têm como procedimento de treino 

o voo a baixas altitudes, portanto áreas habitadas próximas a aeroportos militares 

podem ter maior incomodidade. 
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As decolagens e aterrisagens são as manobras com maior impacto de ruídos em 

comunidades. Tanto em decolagens quanto nas aterrisagens, o ruído dos motores é 

predominante, a partir de uma determinada altura o ruído aerodinâmico tem maior 

contribuição. 

As operações em solo são as movimentações das aeronaves dentro do aeroporto. 

Quando em solo, as aeronaves são mantidas com a potência mínima dos motores, 

inexistindo ruídos aerodinâmicos. Desta forma, o impacto de ruído em áreas habitadas 

não costuma ser elevado. 

 
4.3.2. Ruído industrial 

Para este tipo de instalação existem múltiplas e variadas fontes de ruído que 

operam simultaneamente, ou de forma isolada, com características de emissão 

específicas, e que necessitam de um cuidado especial na sua avaliação. Algumas das 

principais fontes de ruído em uma indústria são: movimentação de caminhões, 

compressores, guindastes, britadeiras, empilhadeiras, maquinários em geral etc. 

De acordo com Patrício (2010), os ruídos industriais podem ser classificados em 

duas naturezas diferentes: 

• Ruído impulsivo; 

• Ruído de fundo. 

O ruído impulsivo é aquele caracterizado por rajadas de um ou vários pequenos 

pulsos sendo que a amplitude, a duração e o intervalo ocorrem aleatoriamente. 

Exemplos de ruído impulsivo em indústria são equipamentos com efeitos explosivos. 

Já o ruído de fundo ocorre devido à sobreposição de várias fontes sonoras em 

operação simultânea ou uma fonte com ruído constante. Exemplo de ruído de fundo 

são exaustores ou ventiladores. 

Como o ruído industrial é caracterizado por uma série de fontes de ruído impulsivo 

e de fundo ocorrendo de forma simultânea, com espectros sonoros diferentes entre si, 

a sua caracterização e mitigação devem ser feitas caso a caso, portanto, não serão 

tratadas nessa pesquisa. 
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4.3.3. Ruído esporádico 

O ruído esporádico é aquele que ocorre sem nenhum padrão regular, como por 

exemplo, o ruído proveniente de sirenes de ambulância, atividades recreativas, obras, 

alarmes, latidos etc. Mesmo não sendo possível estabelecer a recorrência do ruído, 

alguns deles podem ser previstos, como por exemplo uma obra.  

Assim como no ruído industrial, o ruído esporádico é caracterizado por uma série 

de fontes de ruído impulsivo e de fundo ocorrendo de forma simultânea, com espectros 

sonoros diferentes entre si, a sua caracterização e mitigação devem ser feitas caso a 

caso, portanto, não serão tratadas nessa pesquisa. 
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5. PLANOS DE AÇÃO PARA REDUÇÃO DO RUÍDO URBANO 

O ruído sempre foi um grande problema ambiental para os humanos. Na Roma 

Antiga, existiam normas para controlar o ruído emitido pelas rodas de ferro dos vagões 

que batiam nas pedras do pavimento e perturbavam o sono dos romanos. Em algumas 

cidades da Europa medieval, não era permitido o uso de carruagens ou passeios 

noturnos para garantir o sono da população (GOLDSMITH, 2012).  

No entanto, os problemas de ruído do passado não se comparam aos da 

sociedade moderna. Um grande fluxo de veículos transitando nas cidades, caminhões 

pesados com motores a diesel sem silenciadores adequados, passagens de 

aeronaves e trens por dentre as cidades, além de áreas industriais emitindo altos 

níveis de ruído, atrapalham a tranquilidade. 

De acordo com dados apresentados no documento publicado pela EEA (2020), na 

União Europeia, o número total de pessoas expostas a níveis de ruído de 55 dB(A) ou 

mais é de aproximadamente 113 milhões para ruído de tráfego rodoviário, 22 milhões 

para ruído ferroviário, 4 milhões para aeronaves e menos de 1 milhão para ruído 

causado por indústrias. É notório que o tráfego rodoviário é de longe a maior fonte de 

ruído ambiental, seguido pelos ruídos ferroviário, aéreo e industrial. Considerando 

apenas o ruído do tráfego rodoviário, esses resultados indicam que pelo menos 20% 

dos europeus estão expostos a altos níveis de ruído durante o período do dia, tarde e 

noite (Lden) e mais de 15% durante o período noturno (Ln), a partir do qual podem 

ocorrer efeitos adversos à saúde (EEA, 2020). 

Para minimizar este problema, seria necessário por parte dos órgãos 

governamentais, o desenvolvimento e implantação de planos de ação para redução 

do ruído urbano. Planos de ação têm como principal objetivo, obrigar as instituições a 

serem responsáveis e terem compromisso com os objetivos e prazos estabelecidos.  

Segundo Silence (2009), “os planos de ação de ruído ajudam a estruturar e 

priorizar os métodos de redução de ruído por meio de um inventário claro, além de 

avaliação da situação de ruído e conflitos resultantes, transparente priorização de 

medidas, bem como envolvimento das partes interessadas e do público”. O plano de 

ação deve ser claro e acessível para toda a população, além de definir: 

• Metas de redução de ruído e descrição de como alcançá-las; 

• Prioridades e cronogramas de implementação das soluções de curto, médio e 

longo prazo; 
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• Determinação das responsabilidades; 

• Custo esperado das soluções e o meio de financiamento; 

• Redução esperada de cada solução; 

• Responsabilidades e prazos dos monitoramentos para verificação dos 

resultados. 

No item 5.1 é apresentada uma metodologia de desenvolvimento de planos de 

ação para o ruído urbano, elaborada pelo grupo Silence (2009). 

 

5.1. METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO DE PLANOS DE AÇÃO  

O grupo SILENCE, proposto e aprovado pela comissão europeia, divulgou em 

2009 o guia “SILENCE Handbook on Local Noise Action Plans”. O guia apresenta uma 

metodologia de formulação de planos de ação, assim como competências e formas 

de aplicação. De acordo com o guia, o processo deve ser dividido em 9 etapas. A 

seguir, apresentação das etapas e objetivo de cada uma: 

1. Definição dos responsáveis e competentes; 

2. Revisão dos valores limites atuais, medidas legais e verificação de conflitos; 

3. Envolvimento das partes interessadas (stakeholders); 

4. Consulta pública; 

5. Detecção e análise de hot spots (pontos quentes); 

6. Determinação de soluções para controle de ruído; 

7. Desenho do plano de ação; 

8. Implementação, monitoramento e documentação; 

9. Revisão (atualização). 

As etapas 1 a 4 são fases preliminares às definições das soluções de redução 

sonora. As definições das soluções são feitas nas etapas 5 e 6. Para essa 

determinação, é necessária a consulta dos mapas de conflito para identificação das 

zonas mais afetadas pelo ruído. A etapa 7, desenhar o plano de ação, é onde todas 

as informações necessárias para consulta pública são disponibilizadas. A etapa 8 é a 

fase de execução e monitoramento dos resultados. A última etapa, 9, é a revisão do 

plano para o próximo ciclo, reiniciando tudo outra vez. 

Esta pesquisa tem como meta apresentar métodos de redução sonora no 

ambiente urbano, desta forma, a pesquisa se aterá à etapa 6. 
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5.2. DETERMINANDO SOLUÇÕES PARA REDUÇÃO DO RUÍDO URBANO 

Para determinar em quais áreas serão implantadas as soluções, é recomendado 

o uso de algumas ferramentas de mapeamento do ruído urbano, os chamados mapas 

de diagnóstico. Os principais mapas de diagnóstico utilizados são os mapas de ruído, 

mapas de sensibilidade e mapas de conflito. 

O mapa de ruído é uma representação geográfica dos níveis de exposição a ruído, 

onde se visualizam as zonas às quais correspondem determinadas classes de valores 

expressos em dB(A) comumente representadas com diferentes cores, reportando-se 

a uma situação existente ou prevista. Além dos níveis sonoros, os mapas de ruído 

podem apresentar o número de pessoas afetadas em determinada zona e o número 

de habitações expostas a determinados valores de um indicador de ruído em 

determinada zona (ENVIRONMENTAL NOISE DIRECTIVE, 2002). 

O mapa de sensibilidade define zoneamentos de ruído mostrando os limites entre 

áreas com diferentes objetivos de qualidade de ruído. Exemplos comuns de 

zoneamento de ruído urbano são áreas residenciais, industriais, comerciais, de lazer, 

áreas sensíveis como locais educacionais, hospitais e zonas tranquilas. O 

zoneamento de ruído ajuda a regular e gerenciar os usos atuais e o desenvolvimento 

futuro de áreas e a garantir que os usos do solo adjacentes sejam compatíveis do 

ponto de vista dos objetivos de ruído (PROACUSTICA, 2019).  

O mapa de conflito é a sobreposição do mapa de ruídos com o mapa de 

sensibilidade, permitindo a identificação das zonas mais afetadas pelo ruído (pontos 

quentes) (Figura 10). Os mapas de conflito são uma ferramenta decisiva para 

evidenciar a diferença entre o nível de ruído (mapeamento de ruído) e os limites de 

ruído em cada zoneamento acústico (mapa de sensibilidade). Um mapa de conflito é 

bastante útil como uma ferramenta de análise que permite a identificação de 'pontos 

quentes de ruído' onde é necessária ação para redução (PROACUSTICA, 2019). 
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Figura 10 - Representação de mapa de conflitos através da sobreposição de mapa de ruídos e de 
mapa de sensibilidade 

 

  

Fonte: Autor  

 

Além da consulta aos mapas de diagnóstico, para determinar quais regiões 

necessitam de intervenção, Silence (2009) recomenda adotar os seguintes critérios 

para determinar as melhores soluções para controle do ruido urbano: 

• Potencial redução sonora; 

• Impacto positivo ou negativo em outras políticas; 

• Custos da solução;  

• Aceitação pública da solução. 

 

5.2.1. Redução sonora 

A redução sonora é a diferença sonora entre a solução proposta e a solução 

anteriormente adotada. Para este critério, o nível sonoro em dB não deve ser o único 

parâmetro. Embora a regulação e redução de ruído sejam com base nos níveis de 

ruído por razões práticas, o objetivo geral deve ser reduzir o incômodo, distúrbios do 

sono e efeitos adversos à saúde que o ruído pode causar. Nesse sentido, tem que se 

considerar que o incômodo não está simplesmente ligado a níveis de ruído, mas 

também a fatores sociais, psicológicos ou econômicos (SILENCE, 2009). 

Outro parâmetro de grande importância é o número de pessoas afetadas. Este 

número pode ser estimado através de simulações em softwares específicos, os 

mesmos utilizados para o desenvolvimento dos mapas de diagnóstico. Esta 

caracterização só pode ser realizada através da integração das características 

urbanas e morfológicas de uma determinada área nos softwares específicos. 
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5.2.2. Impacto em outras políticas urbanas 

Soluções destinadas a reduzir o ruído podem interferir em outras políticas 

urbanas, como qualidade do ar, segurança viária, consumo de energia e tráfego. 

Portanto, devem ser levados em conta os impactos positivo e negativo em outras 

políticas urbanas (SILENCE, 2009).  

Silence (2009) apresenta alguns exemplos de impactos conflitantes com outras 

políticas urbanas: 

• Limites de velocidade e restrições de circulação podem reduzir as emissões de 

ruído, bem como a poluição do ar. 

• Limites de velocidade e restrições de circulação podem reduzir as emissões de 

ruído, bem como aumentar a segurança rodoviária. 

• Medidas de segurança rodoviária, como tachões (tartarugas) ou lombadas 

podem aumentar ruído nas áreas próximas. 

• Direção consciente pode reduzir o ruído e economizar combustível. 

5.2.3. Custos 

Para essa avaliação, além do custo total da implantação, devem ser considerados 

também: origem e forma dos recursos de investimento; possibilidade de financiamento 

da solução por terceiros; aproveitamento de manutenções já previstas anteriormente 

para que sejam combinadas com a solução proposta; verificação de financiamento da 

solução por parte dos poluentes sonoros (responsabilidades); possibilidade de 

contribuição, financeira ou não, dos beneficiados na implantação da solução 

(SILENCE, 2009). 

5.2.4. Aceitação pública  

Muitas soluções precisam da aceitação pública para se tornarem eficazes. O 

comportamento do motorista, por exemplo, pode fazer uma grande diferença na 

geração ou redução do ruído. A redução do ruído requer, portanto, uma contribuição 

e participação ativa do público. Envolver o público no desenvolvimento de soluções 

para redução do ruido urbano pode ajudar no descobrimento de soluções mais 

inovadoras além de facilitar na aceitação das soluções (por exemplo, limites de 

velocidade em zonas residenciais). Essa participação pode ser feita através da 

realização de audiências públicas e questionários sobre a opinião popular frente a 

determinados métodos (SILENCE, 2009). 
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5.3. PAISAGEM SONORA (SOUNDSCAPES) x REDUÇÃO DE RUÍDOS 

Os mapas de ruído contribuem para verificar a quantidade de ruído, localizando 

excessos e número de pessoas impactadas. Estes mapeamentos são restritos a uma 

abordagem energética, em que se estuda, basicamente, o nível de ruído dentro das 

construções e nas cidades. Apesar dos benefícios, os mapas de ruído são 

insuficientes para obter um melhor ambiente de som urbano. O ambiente urbano 

consiste em vários tipos de fontes sonoras, incluindo sons biológicos, geofísicos e 

antropogênicos, que influenciam positiva ou negativamente a qualidade do som 

percebido (BROWN; KANG; GJESTLAND, 2011). No entanto, os mapas de ruído se 

concentram principalmente em fontes de ruído, como tráfego rodoviário, tráfego 

ferroviário, aeronaves e indústrias (MANVELL; HARTOG VAN BANDA, 2011), e não 

fornecem informações sobre sons agradáveis ou preferidos, como sons de água, 

canto de pássaros e farfalhar de árvores (EEA, 2014). 

A área de estudo que trata do ambiente sonoro com ênfase nos fenômenos 

perceptivos e no contexto em que estão inseridos é chamada de “soundscape” ou 

então paisagem sonora.  A abordagem de paisagem sonora está relacionada com a 

qualidade do ambiente sonoro, enquanto a abordagem de redução sonora está para 

erradicação dos riscos de vida. Torresin et al. (2020) apresentam em sua pesquisa 

uma correlação da abordagem de paisagem sonora e de redução de ruídos com a 

saúde humana (Figura 11). O eixo horizontal representa conceitualmente o aumento 

dos níveis sonoros em ambientes internos. Um nível limite demarca uma área em que 

a abordagem de redução de ruído deve ser aplicada para reduzir a exposição ao ruído 

abaixo dos níveis prejudiciais (ou seja, área de risco à saúde). Abaixo do nível limite, 

uma abordagem de paisagem sonora deve ser aplicada a fim de melhorar os sons 

desejados em relação aos indesejados, reduzindo os resultados negativos para a 

saúde e fomentando os positivos.  
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Figura 11 - Correlação entre saúde e abordagem de redução sonora e paisagem sonora 

 

Fonte: Adaptado de Torresin et al. (2020) 

Coelho e Alarcão (2009) apresentaram uma metodologia para expressar 

graficamente a paisagem sonora, isolando cada fonte sonora do seu contexto. A 

metodologia consiste na realização de gravações e medições de vários pontos em 

determinado local e posterior avaliação, em um ambiente controlado, de um grupo de 

ouvintes através de fones de ouvido. Este procedimento permite entender a 

intensidade com que este objeto sonoro se destaca do ruído de fundo. 

A avaliação de paisagem sonora ainda está sendo muito pesquisada e diversas 

formas de se realizar estão sendo apresentadas. Mas assim como o método proposto 

por Coelho e Alarcão (2009), as avaliações são trabalhosas e custosas, não sendo 

possível realizá-las na totalidade urbana. Desta forma, recomenda-se que essa 

avaliação seja realizada pelo menos nas áreas com maior sensibilidade a ruídos, 

como por exemplo parques ou áreas recreativas. 

O campo da paisagem sonora evoluiu de maneira diferente ao redor do mundo, 

com uma grande diversidade de opiniões sobre sua definição e objetivos. 

Consequentemente, o uso do termo "paisagem sonora" tornou-se ambíguo. A ISO 

12913:2014 Acoustics - Soundscape (2014) visa permitir um consenso internacional 

sobre a definição de "paisagem sonora", fornecendo uma base para a comunicação 

entre disciplinas e profissões com interesse em paisagem sonora. A ISO 12913 

consiste em 3 partes, sendo a primeira de definições, a segunda de coletas de dados 

e a terceira de análise de dados. 

Vale ressaltar que este trabalho não leva em consideração as características de 

qualidade das paisagens sonoras, apenas a redução em termos quantitativos de ruído 

urbano. 
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5.4. CONTEXTUALIZAÇÃO DOS PLANOS DE AÇÃO 

5.4.1. Contextualização no mundo 

Em junho de 2002, foi publicada a Diretiva 2002/49/EC do Parlamento e do 

Conselho europeu, que obriga estados membros da União Europeia, com mais de 

100.000 habitantes, a elaborarem e publicarem, de 5 em 5 anos, mapas de ruído e 

planos de ação de gestão do ruído. Com a publicação da diretiva, os estados membros 

publicaram a primeira rodada de mapas em 2007, a segunda rodada aconteceu em 

2012 e a última em 2017. 

De acordo com a EEA (2014), os planos de ação deveriam ter sido elaborados até 

18 de julho de 2008 para a primeira rodada e até 18 de julho de 2013 para a segunda 

rodada. O prazo para a terceira rodada foi 18 de julho de 2018. 

Ainda de acordo com a EEA (2020), até o momento, há um número significativo 

de países, 14 no total, que não apresentaram os planos de ação. As principais 

justificativas pelos atrasos apresentados pelos estados-membro são: efeitos diretos 

devido aos atrasos nos mapas de ruído (necessário para desenvolvimento dos planos 

de ação), curto período dado entre o prazo para elaboração de mapas de ruído e 

planos de ação (12 meses), dificuldade na definição dos responsáveis e dificuldade 

na comunicação entre municípios e estados membros. 

De uma forma geral, pode-se considerar que a Europa está avançada quanto ao 

diagnóstico e redução do ruído urbano se comparada a outros países do mundo. 

Outros países já desenvolveram mapas de ruído como por exemplo a Austrália 

(Melbourne) e Estados Unidos (Nova York), mas poucas ações foram implementadas 

para redução do ruído urbano (HINZE; TERRACE; HILL, 2015). 

5.4.2. Contextualização na América do Sul 

Na América Latina, cidades como Santiago, Antofagasta e Valdívia (Chile), Bogotá 

e Medellin (Colômbia), Buenos Aires (Argentina) e Cidade do México (México) 

desenvolveram seus mapas de ruído. Em contrapartida, não foram desenvolvidos 

planos de ação para redução do ruído urbano. 

Um trabalho de destaque na América do Sul é a pesquisa realizada por Kohler 

(2019), onde foi desenvolvido um mapa de ruídos de uma área cobrindo 120 km de 

uma rodovia que liga a cidade de Valparaíso com a região metropolitana de Santiago. 

Além da avaliação do ruído nessa região, é apresentada também recomendações de 

métodos de redução do ruído rodoviário.  
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5.4.3. Contextualização no Brasil 

No Brasil, foram produzidos mapas de ruído das cidades de Belém (PA) e 

Fortaleza (CE). Em 2002, a Universidade da Amazônia (Unama), com a coordenação 

das professoras Elcione Moraes e Neyla Lara, desenvolveu mapas de ruído de 19 

bairros centrais da cidade de Belém do Pará. Estes mapas serviram para identificar 

as principais fontes de ruído, mas até o momento não foram elaborados planos de 

ação para redução do ruído urbano (MORAES; NEYLA, 2005). 

Em 2010 a Secretaria do Meio Ambiente de Fortaleza, com a coordenação do 

engenheiro Francisco Aurélio Chaves Brito e professor José Luis Bento Coelho, 

elaborou mapas de ruído da cidade de Fortaleza. Não foram executados planos de 

ação a longo prazo, mas algumas ações de curto prazo puderam ser implementadas 

por conta do desenvolvimento do mapa de ruídos, como por exemplo a restrição de 

funcionamento no período noturno do aeroporto internacional Pinto Martins 

(PROACUSTICA, 2021) 

Na cidade de São Paulo, em julho de 2017, foi aprovada a lei nº 16.499 que exige 

a elaboração e publicação de mapas de ruído. A cidade tinha um prazo de até 2020 

para elaborar um mapa que cobrisse a maior parte de seu território (centro ampliado 

e partes de bairros nas regiões norte, oeste, leste e sul), mas até o momento o mapa 

ainda não foi elaborado. Para as restantes áreas, o prazo é 2023 (PROACUSTICA, 

2019).  

De acordo com o artigo 4º da lei nº 16.499, “o mapa de ruido urbano servirá de 

instrumento para o poder público municipal: 

I - Conscientizar a população sobre os efeitos do ruído na saúde humana;  

II - Identificar a diversidade de fontes emissoras de ruído;  

III - fomentar o uso de novas tecnologias para mitigar as emissões de ruído 

acima dos níveis estabelecidos pela legislação e normas vigentes;  

IV - Difundir campanhas educativas sobre as fontes de emissões de ruído e 

suas responsabilidades;  

V - Elaborar o Plano de Ação para Redução de Ruídos;  

VI - Realizar consultas públicas junto à população;  

VII - (VETADO)  

VIII - Orientar a adoção de ações e políticas públicas para a melhora da 

qualidade ambiental e urbanística da cidade.” 
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Como pode ser percebido no item V, uma das finalidades do mapa de ruídos é a 

utilização na elaboração dos planos de ação. Até o momento os planos de ação não 

estão sendo discutidos, já que o enfoque está na elaboração do mapa de ruídos de 

São Paulo. Os outros estados brasileiros ainda não aprovaram legislações com 

obrigatoriedade no desenvolvimento dos mapas e planos de ação. 

Algumas entidades têm estudado e pesquisado sobre a elaboração de mapas de 

ruído. Uma dessas entidades é a Associação Brasileira para Qualidade Acústica, 

ProAcústica, que já apresentou dois mapas parciais da cidade de São Paulo. Um 

destes mapas parciais é da área de Operação Urbana Centro abrangendo o Centro 

Velho, Novo e regiões históricas da cidade de São Paulo, com área de 

aproximadamente 6,6 km2. Para elaboração do mapa foi adotada a metodologia 

CNOSSOS (EUROPEAN COMMISSION, 2012) identificada pela ProAcústica como 

mais adequada à realidade brasileira. Os dados de entrada do modelo basearam-se 

no fluxo de veículos – divididos em leves, pesados médios, pesados e motos – na 

velocidade das vias e no tipo de pavimento. A calibração do mapa foi feita através de 

62 pontos de medição, entre eles, uma parte da área do minhocão (entre a praça 

Roosevelt e o Largo do Arouche) envolvendo 10 empresas participantes da 

ProAcústica (PROACUSTICA, 2019). Os mapas desenvolvidos por ela estão 

disponíveis no site http://www.mapaderuidosp.org.br/. 
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Figura 12 - Mapa de ruídos parcial do centro de São Paulo elaborado pela ProAcústica 

 

 

Fonte: ProAcústica (2020) 

 
Antes do desenvolvimento dos mapas de conflito para a cidade de São Paulo, 

será necessária a elaboração do mapa de sensibilidade. No Brasil, a norma ABNT 

NBR 10.151 (2020), “Acústica - Medição e avaliação de níveis de pressão sonora em 

áreas habitadas - Aplicação de uso geral”, especifica limites de ruído por tipo de área 

da cidade (residencial, comercial, industrial etc.). Na cidade de São Paulo, a Lei 

16.402 (2016) estabelece parâmetros, restringindo os níveis de ruído por zonas. Não 

há um consenso entre profissionais e pesquisadores da área a respeito da 

adequabilidade dos níveis estabelecidos por ambas. Yanagiya e Pierrard (2018) 

alegam que não são adequados, uma vez que não são aplicáveis a ruídos rodoviários 

e demais transportes, devido aos seus limites extremamente baixos que não condizem 

com a realidade da cidade. Desta forma, serão necessárias mais pesquisas para o 

desenvolvimento de um mapa de sensibilidade para São Paulo. 
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6. MÉTODOS PARA REDUÇÃO DO RUÍDO URBANO 

Segundo Patrício (2010), há três “frentes” de atuação possíveis para mitigar o 

ruído urbano: pela fonte de ruídos, pelo caminho de propagação sonora e pela 

recepção.  

 

Figura 13 - Formas de mitigação de ruídos 

 

 

Fonte: Chegg (2021) 

 

Além das 3 formas apresentadas, o ruído urbano pode ser mitigado por 

estratégias de uso e ocupação do solo e de planos de educação e comunicação com 

o objetivo de conscientizar os habitantes acerca da gravidade do excesso de ruído. 

O Quadro 1 apresenta uma compilação de todos os métodos disponíveis para 

mitigação de ruídos a serem tratados nessa pesquisa. 
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Quadro 1 - Resumo dos métodos de mitigação do ruído urbano 

Tipo de método  Método de redução 

Mudanças na fonte  
(ruído rodoviário) 

Tipo de asfalto 

Pneu de baixa emissão sonora 

Renovação da frota de ônibus  

Ônibus de trânsito rápido (BRT) 

Inspeção de veículos com alta emissão sonora 

Caminhões de lixo de baixa emissão sonora 

Caminhões de carga de baixa emissão sonora 

Veículos elétricos 

Restrições de horários de circulação de veículos pesados 

Lombadas  

Chicanes 

Rotatórias 

Redesenho do espaço urbano 

Semáforos inteligentes ou fluxo verde 

Sistema variável de limite de velocidade 

Mudanças na fonte  
(ruído ferroviário) 

Sistemas de freio 

Redução das irregularidades de trilhos 

Formato das rodas 

Amortecimento das rodas 

Rodas multimateriais 

Amortecimento sob trilhos 

Amortecimento na alma de trilhos 

Amortecimento através de sistemas de fixação de trilhos 

Laje flutuante 

Soluções para ruído de curva 

VLT e renovação da frota de transportes públicos 

Barreiras acústicas integradas 

Mini barreiras e blindagens 

Mudanças na fonte  
(ruído tráfego aéreo) 

Restrições de horários da fonte 

Restrições de decolagem e aterrisagem 

Rotas de voo 

Soluções acústicas nas aeronaves 

Operações em solo 
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Tipo de método  Método de redução 

Mudanças no caminho de 
propagação sonora 

Barreiras acústicas 

Túneis ou Túneis falsos 

Taludes 

Rebaixamento e elevação de fontes sonoras 

Vegetação 

Mudanças no receptor 

Isolamento acústico de fachadas 

Design da edificação 

Isolamento acústico na estrutura de edifícios  

Planejamento de uso e 
ocupação do solo 

Disponibilidade de áreas silenciosas 

Distanciamento entre zonas e fontes de ruído 

Redução do tráfego pela disposição de zonas 

Zoneamento de ruído 

Localização e realocação de aeroportos 

Educação e comunicação 

Conscientização pública 

Promoção de meios de transporte menos ruidosos 

Influência no comportamento do motorista 

Gerenciamento de reclamações 

Instrumentos econômicos 

 

Fonte: Autor  
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6.1. MUDANÇAS NA FONTE DE RUÍDOS 

6.1.1. Ruído rodoviário 

6.1.1.1. Tipo de asfalto 

As superfícies de rodovias podem gerar ruídos através de sua interação com 

pneus. Em velocidades acima dos 40 km/h, o ruído pneu-pavimento é a fonte de ruído 

dominante, enquanto o ruído do motor exerce pouca ou nenhuma influência sobre o 

ruído total emitido pelo veículo (DANISH ROAD INSTITUTE, 2008). 

Segundo Silence (2009), a textura e a porosidade do tipo de superfície usada 

influenciam na geração do ruído. Tendo isso em vista, há à disposição no mercado 

opções de asfalto de baixo ruído, que possui como principal característica baixa 

espessura ou alta porosidade. 

Os asfaltos de baixo ruído mais comuns são: asfalto poroso (CPA), asfalto de 

mastique de pedra (SMA) e asfalto de camadas finas (DANISH ROAD INSTITUTE, 

2008).  

O asfalto de alta porosidade, também conhecida como CPA (camada porosa de 

atrito), possui de 20% a 25% de vazios que são preenchidos por ar ou água, quando 

molhado, e, com isso, possuem grande capacidade de absortância de ruído (Figura 

14). A redução sonora é de cerca de 3 dB a 4 dB, em relação ao concreto asfáltico 

denso. Apesar disso, seu uso ainda não é efetivamente controlado por ter sua 

durabilidade e resistência reduzidas, aumentando custos de manutenção. Não é 

recomendado o seu uso em rodovias com velocidades menores que 60 km/h, já que 

o desgaste é maior (SILENCE, 2009). 

O asfalto mastique de pedra (SMA) (Figura 15), também chamado de asfalto de 

matriz de pedra, foi desenvolvido na Alemanha na década de 1960. Trata-se de um 

agregado que torna o asfalto um revestimento durável, resistente à deformação, e 

adequado para estradas com tráfego intenso. As principais características que o 

tornam um asfalto de baixo ruído são as feições geométricas (GREER, 2006). 

Segundo a Danish Road Institute (2008), a redução sonora é da ordem de 2 dB a 3  

dB em relação ao concreto asfáltico denso. 

O asfalto de baixa espessura possui finas camadas (máximo de 3 cm) e tamanho 

de agregados reduzido (máximo de 4 a 8 mm) (Figura 16). Sua capacidade de 

absortância de ruídos é menor que do asfalto poroso, mas sua manutenção é mais 

simples, o que o faz ser usado em rodovias com velocidades menores que 60 km/h. 
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De acordo com Silence (2009), a redução sonora pode ser de até 3 dB em relação ao 

concreto asfáltico denso (com tamanho agregado máximo de 11 mm). No entanto, o 

efeito de redução de ruído diminui na ordem de 0,1 dB por ano (para veículos leves e 

pesados em baixa e alta velocidade). 

Segundo Silence (2009), o asfalto poroso de duas camadas custa cerca de 30 

EUR/m² mais do que as superfícies convencionais e necessitam de constantes 

limpezas, cerca de duas vezes por ano, para evitar o fechamento dos poros. O custo 

das camadas finas normalmente é quase o mesmo de pavimentos comuns, porém a 

vida útil das camadas finas é de cerca de um ano menos do que pavimentos normais. 

Quanto ao custo do SMA, alguns estudos mostram que pode ser até 10% menor do 

que asfaltos comuns, como o estudo feito por Hassim (2005), mas outros estudos 

provaram que  o custo pode ser até 40% maior, como o feito por Hainin (2012), 

portanto não há uma concordância clara. 

Em comparação com outros métodos de redução de ruído (como barreiras, 

janelas com isolamento acústico), os custos dos asfaltos de baixo ruído, em geral, são 

relativamente baixos. 

Vale lembrar que o tipo de asfalto pode influenciar em outras políticas urbanas, 

como por exemplo a segurança rodoviária. Cada asfalto possui característica 

específica de atrito, modificando a forma de condução do veículo. Portanto esse tipo 

de característica deve ser levado em conta. 

A aceitação pública na implantação de asfalto de baixo ruído deve ser fácil, já que 

é também perceptível a redução sonora interna ao veículo. Mas cabe ressaltar que a 

implantação exigirá um número maior de manutenção na pista, causando mais 

transtornos aos motoristas. 

A fácil aplicabilidade e o preço relativamente baixo dessa solução tornou-a uma 

das mais populares entre os planos de ação para redução de ruídos, sendo aplicada 

em diversos países como França (Nice, Marseille), Portugal (Oeiras, Lisboa, Vila 

Franca de Xira, Porto, Barcelos, Famalicão), Espanha (Madrid, León), Itália (Bolonha, 

Catania). 
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Figura 14 - Asfalto de alta porosidade CPA 

 

Fonte: Silence (2009)  

Figura 15 - Asfalto SMA 

 

Fonte: Mannok (2021) 

Figura 16 - Asfalto de baixa espessura 

 

Fonte: Silence (2009)  
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6.1.1.2. Pneu de baixa emissão sonora 

A emissão sonora de pneus surge a partir da interação com a superfície asfáltica 

(PATRÍCIO, 2010). A fim de reduzir a emissão nessas interações, é possível fabricar 

pneus especiais que possuem menor capacidade de emissão de ruídos e maior 

capacidade absorvente. O principal material que gera essa qualidade de absorção é 

uma camada de espuma dentro do próprio pneu e segundo Dott (2008) ele pode 

reduzir até 3 dB em comparação com os pneus comuns. 

 

Figura 17 - Pneu de baixa emissão sonora 
 

 

 

Fonte: Pirelli (2021) 

 

Por não possuir um grande potencial de redução de ruído por si só, essa solução 

é normalmente associada a outras como asfalto de baixo ruído e renovação do 

transporte público, a fim de potencializá-la. Quando essa associação ocorre, seu 

potencial máximo aumenta para a faixa de redução de 8 a 9 dB para carros e de 5 a 

6 dB para caminhões quando comparado às piores condições aplicáveis (SILENCE, 

2009). 

Por ser uma solução secundária, seu uso é menor. Apesar disso, foi usado em 

países como Espanha (Bilbao). 

Os preços variam de acordo com o tamanho do pneu e modelo do veículo, mas a 

estimativa é de que seja de 10% a 15% mais caro que os pneus topos de linha 

disponíveis no mercado (WHATTYRE, 2019). 

Devido ao alto custo e aliado ao fato de seu uso depender exclusivamente do 

usuário final dos veículos, as entidades governamentais podem fomentar o uso desse 

tipo de tecnologia através de incentivos fiscais. 
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6.1.1.3. Renovação da frota de ônibus  

Assim como nos carros, os ônibus têm seu ruído originado das fontes mecânicas 

(motor), aerodinâmicas e contato pneu/pavimento. A fonte aerodinâmica não é 

perceptível devido às baixas velocidades de circulação no meio urbano. O ruído do 

contato pneu/pavimento pode ser reduzido através dos métodos apresentados nos 

itens 6.1.1.1 e 6.1.1.2 deste trabalho. Além das fontes anteriores, outro ruído de 

grande destaque é a frenagem dos veículos. 

Para minimizar os ruídos provenientes de motores, é recomendada a renovação 

das frotas de transporte, por veículos com motor elétrico. Estudos realizados por Laib 

(2019) comprovaram que ônibus com motor elétrico são até 14dB menos ruidosos do 

que ônibus comuns. Mas vale a ressalta que essa diferença se dá quando a 

velocidade é baixa. A diferença diminui conforme a velocidade é aumentada. 

Para a aplicação dessa solução, caso o transporte seja de uma empresa privada, 

pode ser necessário um acordo dos municípios com as companhias a fim de 

estabelecer metas para a melhora da frota e redução de ruídos. Essas metas podem 

ser previstas para a frota inteira ou para veículos específicos, através de um período. 

Além das renovações de frotas, outra importante ação é a periódica manutenção no 

sistema de frenagem, a fim de evitar ruídos excessivos em especial próximos a pontos 

de ônibus e semáforos. 

Além dos benefícios de redução sonora, a atualização da frota de transporte 

também pode minimizar a poluição atmosférica e o consumo de energia 

(MANOJLOVIC et al., 2011). 

Quanto aos custos, não há muitas informações disponíveis, mas presume-se que 

seja alto, mas de rápido retorno, uma vez que veículos elétricos necessitam de menor 

manutenção nos motores e menor consumo de combustível. Além disso, de tempos 

em tempos a renovação da frota é uma ação necessária, sendo realizada de qualquer 

forma. 

A aceitação pública na renovação da frota de ônibus deve ser fácil, já que os 

usuários se beneficiariam de um sistema de transporte menos poluente, mais 

tecnológico e com possibilidade de maior conforto. 
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6.1.1.4. Ônibus de trânsito rápido (BRT) 

Em 1973 na cidade de Ottawa no Canadá, foi implantado o primeiro sistema de 

BRT (Bus rapid transit), ou também conhecido como ônibus de trânsito rápido. O BRT 

é um sistema de transporte público através de ônibus que proporcionam mobilidade 

urbana rápida, confortável e com custo eficiente através da provisão de infraestrutura 

segregada com prioridade de passagem e operação rápida (BRASIL, 2008). 

De acordo com Oliveira (2015), o BRT é um “um modo de transporte rápido que 

consegue combinar a qualidade dos transportes férreos e a flexibilidade dos ônibus.”. 

Apesar das semelhanças funcionais do BRT com sistemas férreos, do ponto de vista 

acústico, o BRT se assemelha mais com o transporte de ônibus. Em sua pesquisa, 

Oliveira realizou 8 medições sonoras antes e depois da implantação de BRT na cidade 

do Rio de Janeiro. A conclusão é que a implantação reduziu o tráfego de veículos 

leves e pesados em 25% nas rodovias próximas, consequentemente o nível sonoro 

LAeq reduziu cerca de 2 dB. 

Ainda segundo Oliveira (2015), o BRT custa, em geral, entre 4 a 20 vezes menos 

que um sistema de bondes ou de VLT, ou entre 10 a 100 vezes menos que um sistema 

de metrô. Comparado ao sistema convencional de transporte de ônibus, o custo é 

maior, já que além da renovação dos veículos, é necessária também a adequação 

das vias de tráfego, criando vias exclusivas para sua circulação, além de sinalizações 

de trânsito adequadas que permitam a preferência do BRT no cruzamento de vias. 

Além da redução sonora, a implantação de BRTs pode reduzir o impacto da 

poluição ambiental, uma vez que reduz o número de veículos, e melhora a segurança 

viária. 

A aceitação pública da implantação de BRTs deve ser fácil, já que os usuários se 

beneficiariam de um sistema de transporte mais tecnológico, com possibilidade de 

maior conforto e velocidade. 
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Figura 18 - Sistema BRT na cidade de Bogotá, Colômbia 

 

 

Fonte: Wikipedia (2021) 

6.1.1.5. Inspeção de veículos com alta emissão sonora 

Ruídos também são produzidos através de escapamentos ilegais, instalados 

principalmente em carros e motos. Uma possível solução é a instalação de postos de 

fiscalização de veículos, podendo realizar testes estacionários ou com medidores 

sonoros na rodovia. De acordo com pesquisas de campo realizadas por Silence 

(2009), a primeira só consegue detectar cerca de um terço dos veículos com essas 

instalações enquanto a segunda se mostra mais eficiente. A realização de inspeção 

de ruídos de carros e motocicletas pode trazer uma redução de 5 a 10 dB no LAeq 

urbano. 

Os postos de fiscalização de veículos também podem identificar carros e motos 

que estejam emitindo alto nível sonoro devido à falta de manutenção dos veículos. 

Para estes casos, os órgãos governamentais podem exigir a devida manutenção ou 

então a restrição de tráfego. Medidas de controle da poluição atmosférica também 

podem ser controladas nos postos de fiscalização. 

Não há informações a respeito do custo das operações de inspeção, mas pode 

ser considerado relativamente baixo, uma vez que as fiscalizações de ruído poderiam 

ser realizadas durante as recorrentes “blitzes” policiais (fiscalização preventiva de 

trânsito), dependendo apenas da aquisição de medidores sonoros. 
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A aceitação pública provavelmente seria difícil, em especial para fiscalizações 

estacionárias, uma vez que poderia ocasionar diminuição na velocidade de fluxo de 

veículos. 

Figura 19 - Fiscalização de escapamentos de motocicletas na cidade de Sorocaba, São Paulo 

 

 

Fonte: Prefeitura de Sorocaba (2021) 

 
6.1.1.6. Caminhões de lixo de baixa emissão sonora 

Atualmente, se encontram à disposição veículos de coleta de lixo com baixa 

emissão sonora. São veículos híbridos a gás e elétrico que possuem um sistema de 

desligamento automático do motor após parada de 30 segundos. Na cidade de 

Gotenburgo na Suécia, esse tipo de veículo é utilizado desde 2004. Segundo  Silence 

(2009), foi observada redução de até 25 dB em comparação com os veículos 

convencionais.  

Apesar deste tipo de veículo custar cerca de 22.000 a 32.000 EUR a mais do que 

veículos convencionais, eles precisam de menos manutenção e possuem menor 

consumo de combustível do que os caminhões tradicionais.  

Além da redução sonora, este tipo de veículo também emite menos poluentes no 

ar do que os caminhões tradicionais. 

A aceitação pública desse método deve ser fácil, já que renovações de 

equipamentos públicos por equipamentos mais tecnológicos são comumente aceitas. 
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Figura 20 - Caminhões de baixo ruído 

 

 

Fonte: Silence (2009) 

 
6.1.1.7. Caminhões de carga de baixa emissão sonora 

Veículos de cargas e descargas estacionados nas rodovias podem causar 

diversos congestionamentos durante o dia. Para evitar este tipo de problema, é bem 

comum em grandes cidades, estabelecer que as entregas devam ser realizadas de 

madrugada. Assim, ruídos indesejados como do motor do veículo e empilhadeiras 

podem se tornar incômodos em especial para edifícios residenciais. 

Frente a esse problema, o uso de veículos e equipamentos de carregamento de 

baixo ruído aliado ao devido treinamento da equipe, são estratégias importantes para 

evitar o distúrbio do sono dos residentes próximos. Na cidade de Vicenza, Itália, foi 

implantado um programa de logística urbana para racionalizar a distribuição de bens 

pela cidade. Neste programa, os bens são concentrados em um armazém central e 

distribuídos por veículos elétricos (VILLE; GONZALEZ-FELIU; DABLANC, 2012). 

A utilização de equipamentos adequados e treinamento da equipe responsável 

pela distribuição pode ter uma redução significativa no ruído. Na Holanda, em 1998, o 

governo estabeleceu padrões para a emissão de ruído durante a carga e descarga no 

comércio varejista. Isso resultou em um programa denominado PIEK. O programa 

exige que o nível equivalente (LAeq) não ultrapasse 60 dB para entregas durante a 

noite (PIEK Program, 2021). 
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O investimento inicial em equipamentos de carregamento e veículos silenciosos 

não é baixo, mas o retorno com a economia de gasolina e processos jurídicos por 

reclamação dos moradores próximos é garantido. 

Programas de logística urbana, como o implantado na Itália, podem reduzir o 

número de deslocamentos de veículos pesados no centro urbano, e por 

consequência, contribuir para a minimização da poluição atmosférica. 

A aceitação pública desse método deve ser fácil, uma vez que a percepção sonora 

da diminuição do ruído será evidente, especialmente para os residentes próximos a 

comércios. 

 
6.1.1.8. Veículos elétricos 

Os veículos elétricos se diferenciam dos convencionais pelo baixo ruído emitido 

pelos motores. Segundo Jabben, Verheijen e Potma (2012), se a frota de automóveis 

convencionais for substituída por automóveis com propulsão híbrida ou totalmente 

elétrica, o nível LAeq urbano seria reduzido em cerca de 3 a 4 dB. 

Os custos para renovação da frota de veículos convencionais para elétrica são 

indiretos, uma vez que com a concessão de impostos para incentivo, não há uma 

despesa direta, mas uma perda na arrecadação. Apesar da diminuição na 

arrecadação tributária, há um outro benefício dos veículos elétricos, a baixa poluição 

do ar. 

Os carros elétricos já são aceitos pela população, já que há diversos benefícios 

para o consumidor, como por exemplo a redução do consumo de combustível e a 

menor necessidade de manutenção dos motores. Desta forma, políticas e programas 

de incentivo para impulsionar a troca de veículos também tendem a ser bem aceitas. 

 
6.1.1.9. Gerenciamento de tráfego 

O termo "gerenciamento de tráfego" pode ser descrito como uma aplicação de 

diferentes estratégias e medidas para mudar o fluxo do tráfego nas estradas seja para 

reduzir a velocidade dos veículos que passam e / ou para reduzir o próprio volume de 

tráfego. Tanto a redução do tráfego quanto da velocidade contribuem para a redução 

de ruídos (DANISH ROAD INSTITUTE, 2004). 

Reduzir o volume de tráfego pode contribuir para redução de ruído. No entanto, 

para reduzir o nível de ruído de forma significativa, é necessária uma grande 
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diminuição no volume do tráfego, por exemplo, para uma redução de 3 dB, é 

necessário reduzir em 50% o volume de tráfego, desde que as velocidades sejam 

baixas. Assim, reduzir volumes de tráfego para reduzir os níveis de ruído pode ser 

uma solução para estradas secundárias ou áreas menores. O Quadro 2 mostra a 

redução de ruído causada por um volume de tráfego reduzido, partindo do 

pressuposto de que não há mudanças na velocidade e que a porcentagem de veículos 

pesados é de 10%.  

 
Quadro 2 - Redução de ruído por redução de volume de tráfego 

 

Redução no volume de tráfego Redução sonora 

10% 0,5 dB 

20% 1,0 dB 

30% 1,6 dB 

40% 2,2 dB 

50% 3,0 dB 

75% 6,0 dB 

Fonte: Adaptado de Danish Road Institute (2004) 

Pode ser realizada também uma ação para redução do tráfego de veículos 

pesados. O Quadro 3 mostra os efeitos sobre o ruído com a redução da percentagem 

de veículos pesados assumindo que o volume de tráfego e a velocidade permanecem 

inalterados. 

 
Quadro 3 - Redução de ruído por redução de volume de tráfego de veículos pesados 

 

Redução de veículos pesados (%) 50 km/h 80 km/h 

De 5 a 0% 0,7 dB 1,0 dB 

De 10 a 0% 1,4 dB 1,9 dB 

De 15 a 0% 2,0 dB 2,6 dB 

 

Fonte: Adaptado de Danish Road Institute (2004) 

 
Assim como o volume de tráfego, a velocidade tem efeito direto no ruído, 

especialmente em velocidades urbanas. Segundo estudos da Danish Road Institute 
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(2004), são possíveis reduções da ordem de até 2,1 dB dependendo da velocidade. 

O Quadro 4 mostra o efeito sobre o ruído ao alterar a velocidade do tráfego 

considerando que o tráfego de veículos pesados representa 10% do tráfego total e 

velocidade de 90 km/h.  

 
Quadro 4 - Redução de ruído por redução de velocidade 

 

Mudança de velocidade Redução sonora 

De 110 para 100 km/h 0,7 dB 

De 100 para 90 km/h 0,7 dB 

De 90 para 80 km/h 1,3 dB 

De 80 para 70 km/h 1,7 dB 

De 70 para 60 km/h 1,8 dB 

De 60 para 50 km/h 2,1 dB 

De 50 para 40 km/h 1,4 dB 

De 40 para 30 km/h 0 dB 

 

Fonte: Adaptado de Danish Road Institute (2004) 

 

Soluções de gestão de tráfego como lombadas, rotatórias e restrições de tráfego 

em períodos especiais, são comumente usadas em rodovias de grandes centros 

urbanos. Essas soluções são geralmente aplicadas para melhorar a segurança no 

trânsito, normalmente reduzindo a velocidade, e minimizar o impacto ambiental 

causado pelo tráfego, tornando os espaços coletivos mais agradáveis e silenciosos. 

O Quadro 5 resume as principais soluções de controle de tráfego disponíveis e a 

potencial redução sonora LAeq de cada uma. 
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Quadro 5 - Quadro resumo de soluções de controle de tráfego e a potencial redução sonora 

 

Soluções para controle de tráfego Redução sonora no LAeq 

Restrições de horários de veículos pesados Até 7 dB noturno 

Lombadas Até 4 dB 

Chicanes Até 4 dB 

Rotatórias Até 4 dB 

Semáforos inteligentes Até 4 dB 

Redesenho do espaço urbano Variável 

Sistema variável de limite de velocidade Variável 

 

Fonte: Adaptado de Berndtsen (2005) 

 

6.1.1.9.1. Restrições de horários de circulação de veículos pesados 

Os veículos pesados como ônibus e caminhões, possuem potencial de emissão 

de ruídos e podem gerar incômodo ao passarem por áreas populosas, em especial no 

período noturno. Para isso podem ser propostas restrições de circulação durante o 

período noturno. 

Os efeitos das restrições de horários para circulação dos veículos pesados 

dependem de uma série de características do local e das condições de tráfego. Mas 

segundo a Danish Road Institute (2004) são possíveis reduções de até 7,2 dB no LAeq. 

Outra pesquisa realizada pela Silence (2009) na cidade de Bristol, Inglaterra, 

apresentou redução nos níveis de Lden de cerca de 6 dB.  

Proibições noturnas de caminhões foram implementadas em vários lugares na 

Áustria e Suíça. Para implementar proibições para estradas específicas, deve ser 

levado em conta o custo com as sinalizações necessárias além de possíveis melhorias 

nas rodovias designadas para veículos pesados. 

Reduzir a participação de veículos pesados em geral melhora a qualidade do ar e 

a segurança rodoviária. 

A aceitação pública da proibição de circulação de veículos pesados no período 

noturno tende a ser fácil, mas cabe ressaltar que pode haver aumento no 

congestionamento durante o período do dia, especialmente próximos de comércios 

que são realizadas cargas e descargas de caminhões. 
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6.1.1.9.2. Lombadas  

Uma das formas mais utilizadas no mundo para reduzir a velocidade de tráfego 

são as lombadas. De acordo com pesquisas realizadas pela Danish Road Institute 

(2004), são possíveis reduções no LAeq de 1 dB a 4 dB com a introdução de lombadas. 

Tanto o design como o espaçamento entre as lombadas influenciam o ruído. 

Segundo o Silence (2009) para veículos leves, o design da lombada não interfere 

significativamente, mas para veículos pesados, é preferível lombadas arredondadas 

e com no máximo 1,70 m de largura. Além disso, veículos pesados não devem 

ultrapassar a velocidade de 25 km/h durante a travessia da lombada, caso contrário 

os níveis de LAeq podem aumentar em até 8 dB. Quanto à distância entre lombadas, 

para uma velocidade de 30 km/h, deve ser considerada distância de 50 metros, sendo 

o tempo de duração entre lombadas de aproximadamente 6 segundos. Para 

velocidades de 40 e 50 km/h são recomendados 67 e 83 metros respectivamente. 

Outra importante característica a ser considerada sobre as lombadas é a 

localização em que será implantada. Pode haver um ligeiro aumento no ruído nos 

locais próximos à lombada. Nos trechos antes e depois das lombadas há uma 

frenagem e aceleração maiores, consequentemente um maior nível sonoro. Segundo 

testes realizados pela Danish Road Institute (2004), foram medidos níveis sonoros de 

1 dB a 4 dB maiores 10 metros antes e depois da lombada. 

Além de manter as velocidades baixas e minimizar o ruído de tráfego, lombadas 

podem tornar o trânsito mais seguro. 

Não há disponível em bibliografias o custo aproximado da execução de lombadas, 

mas estima-se que não sejam muito elevados, uma vez que podem ser executadas 

com o próprio asfalto. Além dos custos da execução, devem ser considerados também 

os custos com sinalização e pintura das lombadas. 

A aceitação pública desta solução pode ser bem dividida, já que para os 

motoristas a implantação de lombadas implica em redução de velocidade, mas ao 

mesmo tempo para pedestre aumenta a segurança. 
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6.1.1.9.3. Chicanes 

Chicanes são desvios artificiais ou estreitamentos do caminho, a fim de diminuir a 

velocidade de quem por ele passa como medida de segurança (Figura 21). São uma 

alternativa ao uso das lombadas, mas assim como elas, dependem da localização 

frente à chicane, uma vez que pode haver aumento do nível de ruído por consequência 

da frenagem e aceleração dos veículos (SILENCE, 2009). De acordo com estudos 

realizados por Berengier e Picaut (2008), foram encontradas reduções de 1 dB a 4 dB 

no LAeq em frente às chicanes, mas foram detectados aumentos de 1 dB a 5 dB no 

acesso e na saída das chicanes. 

Os custos para execução das chicanes dependem do tamanho e do desenho, mas 

são mais caras do que as lombadas. Segundo Silence (2009), o custo médio de 

redesenho de vias na Europa é de aproximadamente 2.000 EUR/m². 

Outra vantagem do uso de chicanes é o ganho adicional de espaço, possibilitando 

o plantio de árvores ou instalação de estacionamentos de bicicletas.  

A aceitação pública desta solução pode ser bem dividida, já que para os 

motoristas a implantação de chicanes implica em redução de velocidade devido ao 

acréscimo de manobras, mas ao mesmo tempo para pedestre traz segurança e 

valorização da área, especialmente com a implantação de equipamentos urbanos ou 

árvores nas áreas adicionais. 

Figura 21 - Chicanes 

 

Fonte: National Association of City Transportation Officials (2021) 



 
 

55 
 
 
6.1.1.9.4. Rotatórias 

As rotatórias são muito utilizadas mundialmente para diminuir a velocidade de 

tráfego e aumentar a segurança nos cruzamentos. Segundo Silence (2009) e Danish 

Road Institute (2004) podem ser alcançadas reduções de 1 dB a 4 dB no LAeq 

substituindo cruzamentos comuns por rotatórias. 

Não há estudos suficientes para comprovar o aumento do ruído por conta da 

aceleração e frenagem antes e depois da rotatória, mas devido a velocidades mais 

constantes em rotatórias do que em chicanes ou lombadas, supostamente o aumento 

deve ser menor. 

Os custos para execução de rotatórias dependem do tamanho e do desenho. 

Segundo Silence (2009), o custo médio é de aproximadamente 7.500 EUR  para a 

construção de rotatórias pequenas. 

Outra vantagem de rotatórias é o aumento da segurança de trânsito e a 

possibilidade de plantio de árvores no centro de grandes rotatórias.  

Em geral a aceitação pública desta solução tende a ser fácil, já que para os 

motoristas a implantação de rotatórias facilita o cruzamento de vias sem necessidade 

de semáforos, e ao mesmo tempo para o pedestre traz segurança e valorização da 

área, especialmente com o plantio de vegetações na rotatória. 

Figura 22 - Rotatórias 

 

 

Fonte: Helena Degreas (2021) 
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6.1.1.9.5. Redesenho do espaço urbano 

Rodovias são normalmente projetadas para dar prioridade para tráfego de 

veículos motorizados, em especial em grandes metrópoles. Uma alternativa para 

diminuir a velocidade de tráfego é o redesenho de rodovias a fim de induzir 

intuitivamente o motorista a dirigir de maneira segura. Segundo Silence (2009) e 

Danish Road Institute (2004) as seguintes medidas podem ser adotadas para dar aos 

motoristas a impressão de não serem privilegiados em comparação com ciclistas e 

pedestres:  

• Estreitamento de pistas, dando mais espaço para pedestres, ciclistas ou 

estacionamento;  

• Plantio de árvores criando a impressão de uma estrada estreita e calma;  

• Estreitamento de faixas, melhorando o entorno para destacar que o espaço da rua 

serve a outros usos; 

• Ciclovias; 

• Portões de entrada de rodovias, marcando o início com velocidade máxima 

reduzida; 

• Acréscimo de faixas de pedestres; 

• Ilhas de árvores entre as pistas; 

• Espaços para estacionamento; 

• Uso de outros tipos de pavimento ou com outras cores. 

Em termos de redução sonora, estas dependem da velocidade média alcançada, 

padrão de condução e volume de tráfego, portanto devem ser calculadas para cada 

cenário antes da implementação das medidas.  

O custo médio para redesenho de rodovias, segundo Silence (2009), é de 

aproximadamente 2.000 EUR/m². 

Redesenhar o espaço urbano, além de melhorar a segurança de pedestres e 

motoristas, pode melhorar o aspecto visual e diminuir o impacto ambiental, desta 

forma, esse tipo de ação tende a ser facilmente aceito pela população. 
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6.1.1.9.6. Semáforos inteligentes ou fluxo verde 

Trata-se de uma solução que permite a fluidez do tráfego em uma direção, 

diminuindo o número de paradas em semáforos vermelhos, consequentemente 

diminuindo a quantidade de frenagens e aceleração dos veículos. Chamado também 

de “green waves” ou fluxo verde, a sincronização de semáforos através dos chamados 

“semáforos inteligentes” permite uma condução mais suave e, portanto, reduz as 

emissões de ruído. Segundo Berengier e Picaut (2008), é possível reduzir até 4 dB no 

LAeq antes dos semáforos, em contrapartida, pode haver um aumento do nível sonoro 

de até 3 dB no LAeq na intersecção, devido ao aumento de velocidade. 

O custo de implantação deste tipo de sistema é alto. Na cidade de Cuiabá e 

Sergipe, foram instalados semáforos inteligentes nos principais cruzamentos das 

cidades ao custo aproximado de R$100.000,000 cada (INFONET SERGIPE, 2018). 

Apesar do alto custo de implantação, há evidências de benefícios em outras 

políticas, como por exemplo a redução no impacto ambiental e segurança do trânsito. 

Segundo De Coensel (2012)  este sistema permite redução da emissão de poluentes 

do ar em até 40%. 

A aceitação pública desta solução tende a ser fácil, em especial para os motoristas 

que poderiam conduzir o veículo com menos paradas, e consequentemente 

melhorando o fluxo de veículos na cidade. 

 
6.1.1.9.7. Sistema variável de limite de velocidade 

Atualmente, se encontra disponível um novo sistema interativo e variável de limite 

de velocidades (Figura 23). Este tipo de sistema consiste em uma estação de 

monitoramento de ruídos que estabelece os limites de velocidade de acordo com o 

nível sonoro ambiente. Desta forma, é possível também estabelecer limites de ruído, 

consequentemente velocidade de tráfego diferentes para determinados períodos do 

dia. Este tipo de sistema foi implantado na cidade de Gleisdorf, na Áustria. 
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Figura 23 - Sistema variável de limite de velocidade 

 

Fonte: Silence (2009) 

As reduções sonoras desta solução podem chegar a até 2,1 dB dependendo da 

velocidade. O Quadro 4 mostra o efeito sobre o ruído ao alterar a velocidade do tráfego 

considerando que o tráfego de veículos pesados representa 10% do tráfego total e 

velocidade de 90 km/h.  

Não há informações disponíveis sobre o custo deste tipo de sistema de velocidade 

interativo, mas, segundo Silence (2009), é altamente caro. 

A diminuição na velocidade de tráfego também traz benefícios para outras 

políticas, como por exemplo a segurança rodoviária e melhoria na qualidade do ar 

(SILENCE, 2009). 

A aceitação pública desta solução tende a ser dividida, já que para os motoristas 

a variação de velocidade implica na necessidade de atenção redobrada à visualização 

das sinalizações, enquanto para os residentes próximos o impacto de ruídos será 

reduzido. 
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6.1.2. Ruído ferroviário 

6.1.2.1. Redução das irregularidades de rodas e trilhos 

A fonte de ruído de maior destaque das ferrovias é o ruído de rolamento causado 

pelo contato roda / trilho. As rugosidades nas superfícies das rodas e dos trilhos 

induzem a uma vibração vertical, ocasionando o ruído de rolamento. A seguir, estão 

apresentados métodos de controle de ruído através da prevenção de vibração 

causada pela rugosidade de trilhos e rodas. 

 

6.1.2.1.1. Sistemas de freio 

Os sistemas de freio podem gerar, ao longo do tempo, irregularidades nas 

superfícies de rolamento das rodas, ocasionando ruído de rolamento. Desta forma, o 

tipo do sistema de freio influencia na geração de ruídos.  

Os principais sistemas de freio utilizados pelos veículos férreos são: a disco; bloco 

de ferro fundido; e bloco sinterizado. Dings e Dittrich (1995) apresentam em sua 

pesquisa o espectro de ruído para rodas do mesmo tipo, medidas a 1 m de distância 

do trilho, com diferentes sistemas de frenagem (Figura 24).  

 
Figura 24 - Espectro de ruído de diferentes sistemas de frenagem 

 

 

Fonte: Adaptado de Thompson (2009) 

Legenda 

 
                Freio a disco 

                Freio a bloco de ferro fundido 

                Freio a bloco sinterizado 
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Os freios a disco causam menos irregularidades na superfície de rolamento das 

rodas, portanto emitem menos ruído se comparado aos outros sistemas, podendo 

chegar a uma diferença de até 10 dB. A Figura 25b apresenta as irregularidades na 

superfície de rolamento das rodas causadas pelo freio de bloco fundido e a Figura 25a 

apresenta a superfície lisa com a utilização de bloco a disco. O sistema de freio a 

disco é muito utilizado em trens de locomoção de passageiros, mas pouco utilizado 

em trem de carga devido ao seu alto custo (THOMPSON, 2009). 

 

Figura 25 - a: Superfície de rolamento da roda com freio a disco / b: Irregularidades na superfície de 

rolamento da roda causadas pelo freio de bloco fundido  

 

Fonte: Thompson (2009) 

 

Com a inviabilidade no uso de freios a disco para trens de carga, foram 

desenvolvidos sistemas de freio com características de atrito semelhantes aos blocos 

de freio de ferro fundido e com custo reduzido. Estes discos são chamados de 'blocos 

LL' e ‘blocos K”. A vantagem dos blocos LL é que o sistema de frenagem do vagão 

não precisa ser modificado, enquanto para os blocos K é necessário. Os blocos LL 

têm características de atrito semelhantes aos blocos de ferro fundido convencionais, 

enquanto os blocos K têm um coeficiente mais alto (2,5 vezes maior). Ambos os tipos 

(blocos K e LL) reduzem os níveis de ruído em 8 a 10 dB. O ciclo de vida dos blocos 
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K é semelhante ao ciclo de vida dos blocos de freio de ferro fundido, já o ciclo de vida 

dos blocos LL ainda está sendo estudado (EUROPEAN PARLAMENT, 2012). 

Os freios de bloco sinterizado testados por Dings e Dittrich (1995) apresentaram 

superfícies de roda com poucas irregularidades, mas mesmo assim não foram tão 

silenciosos como se poderia esperar. Acredita-se que isso seja devido ao desgaste 

excessivo na superfície de rolamento causado pelo sistema de freio de bloco 

sinterizados, o que o tornou áspero. O material sinterizado também tem a 

desvantagem de que quantidades excessivas de partículas de cobre são emitidas 

para o meio ambiente (THOMPSON, 2009). 

 

6.1.2.1.2. Redução de irregularidades de trilhos 

O boleto dos trilhos é o ponto que tem contato e atrito direto e constante com as 

rodas dos trens, naturalmente é o mais suscetível a apresentar irregularidades. Para 

reduzir as irregularidades, a técnica de esmerilhamento do boleto deve ser feita 

regularmente. O esmerilhamento é uma técnica de manutenção de trilhos ferroviários 

que, de forma preventiva, através do uso de esmerilhadeiras, busca a eliminação de 

pequenas fraturas no boleto dos trilhos (Figura 26) (MASSA, 2021). 

 
Figura 26 - Esmerilhamento de trilhos 

 

 

Fonte: Massa (2021) 
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O processo de esmerilhamento deve ser feito anualmente, caso contrário, os 

níveis sonoros podem ser aumentados em até 10 dB. É importante ressaltar que o 

esmerilhamento é um processo ruidoso, portanto deve ser realizado de forma 

programada (PARLAMENTO E CONSELHO EUROPEU, 2002). 

Atualmente, se encontra à disposição o chamado esmerilhamento acústico, que 

tem o mesmo objetivo mas com métodos de aplicação e equipamentos diferentes, que 

permitem trilhos ainda mais lisos, além de aumentar a vida útil e atingir reduções de 

até 3 dB em relação ao esmerilhamento comum (FODIMAN et al., 2016). 

O processo de esmerilhamento além de evitar o aumento do nível sonoro, 

contribui para evitar trincas que podem se tornar fraturas maiores, resguardando de 

acidentes graves. 

Não há informações a respeito de custo do processo de esmerilhamento, mas por 

se tratar de uma medida necessária de segurança, é um método que deve ser feito 

regularmente pelas concessionárias responsáveis. 

 

6.1.2.2. Otimização e soluções para rodas 

Uma vez que a irregularidade tenha sido minimizada, os próximos passos que 

podem ser tomados estão relacionados com a otimização e soluções para rodas. 

Várias técnicas de controle de ruído podem ser aplicadas à roda, tais como adição de 

amortecimento ou otimização da forma da roda. 

 

6.1.2.2.1. Formato das rodas 

A forma da seção transversal da roda pode ter uma influência significativa no ruído 

irradiado. Uma tentativa inicial de encontrar o formato da roda com menor emissão 

sonora foi realizada pela Universidade Técnica de Berlim com base em testes de 

laboratório em uma escala de 1:4. O projeto mais promissor foi então testado em 

escala real pela empresa alemã de transporte férrea Deutsche Bahn. Esta roda, que 

não teve nenhum tratamento de amortecimento adicional, era quase tão silenciosa 

quanto duas rodas amortecidas diferentes, também testadas. A Figura 27 apresenta 

as potências sonoras emitidas e níveis sonoros das rodas otimizadas e de outras duas 

rodas comumente utilizadas na Europa. A forma otimizada da roda possui o disco mais 

espesso e reto em relação às rodas convencionais, e a diferença sonora é da ordem 

de até 6 dB. 
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Figura 27 - Potências sonoras emitidas e níveis sonoros de três tipos de rodas 

 

 

Fonte: Adaptada de Thompson (2009) 

 

Além das mudanças na forma da seção transversal, o diâmetro das rodas também 

influencia o ruído. Rodas pequenas tendem a emitir menos ruídos. O principal efeito 

da redução do diâmetro da roda é o aumento nas frequências naturais da roda. A 

Figura 28 mostra as frequências naturais de um conjunto de rodas de almas retas de 

diâmetros diferentes. As frequências naturais são aumentadas conforme o diâmetro é 

reduzido. A área de radiação também é reduzida quando a roda é menor, mas esse 
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efeito é muito mais modesto do que o efeito nas frequências naturais. Por exemplo, 

mudar de diâmetro de 920 para 740 mm dá uma redução na área da superfície da 

roda (incluindo o pneu) de 27%, equivalente a uma redução de 1,4 dB (THOMPSON, 

2009). 

 

Figura 28 - Frequências naturais de um conjunto de rodas de almas retas de diâmetros diferentes 

 

 

Fonte: Adaptado de Thompson (2009) 

 

Na prática, embora novos veículos possam ser projetados para usar rodas 

pequenas, há dificuldades significativas na aplicação de formatos de rodas ideais 

como soluções de retrofit para veículos existentes. Apenas uma pequena alteração 

no diâmetro da roda pode ser tolerada. Além disso, algumas das rodas com soluções 

de forma da seção transversal e de pequeno diâmetro só podem ser utilizadas com o 

sistema de freio a disco, o que limita o uso e aumenta consideravelmente o custo 

(THOMPSON, 2009).  
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6.1.2.2.2. Amortecimento das rodas 

Existem dois principais tipos de amortecimento de rodas ferroviárias. A primeira é 

a aplicação de materiais visco-elásticos no disco interno e externo das rodas (Figura 

29a). 

 

Figura 29 - a: amortecimento por aplicação de materiais visco-elásticos no disco interno e externo 
das rodas / b: amortecedores fixados na base do aro das rodas 

 

 

Fonte: Thompson (2009) 

 

O material deve ser escolhido com cuidado, uma vez que deve suportar altas 

temperaturas ocasionadas pela rotação das rodas. A redução sonora desta solução 

pode chegar a até 3 dB em relação às rodas sem tratamento (THOMPSON, 2009). 

Outro sistema que vem sendo utilizado, em especial na Europa, são os 

amortecedores fixados na base do aro, como  mostrados na Figura 29b. Na Alemanha, 

esse sistema foi muito utilizado, e foram comprovadas reduções da ordem de 5 a 8 

dB para velocidades de 200 km/h (THOMPSON, 2009). 

Não há informações a respeito do custo médio deste tipo de solução, mas devido 

a sua baixa durabilidade por conta das altas temperaturas, o custo final é 

potencialmente alto. 

 

  



 
 

66 
 
 
6.1.2.2.3. Rodas multimateriais 

A roda JR13, desenvolvida pelo projeto francês RONA (otimização de rodas para 

linhas de alta velocidade), é composta de diversos materiais, sendo o principal o 

alumínio. Por se tratar de um material mais leve, essa roda tem a mesma massa da 

roda convencional, apesar de ter uma espessura de 89 mm, é quase quatro vezes 

mais espessa (Figura 30). Além disso, essa roda conta com sistema de amortecimento 

que permite a redução de ruído de até 12 dB. Contudo, após o descarrilamento que 

ocorreu na cidade de Eschede na Alemanha em 1998, causado por uma roda 

quebrada, a indústria tem se preocupado com o uso de rodas multimateriais e esse 

tipo de solução tem caído em desuso (THOMPSON, 2009).  

 

Figura 30 - Roda composta de vários materiais 

 

 

Fonte: Adaptado de Thompson (2009) 
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6.1.2.3. Otimização e soluções para trilhos  

O ruído dos trilhos pode ser tratado através de diversos tipos de sistemas de 

amortecimento. A seguir, estão apresentados alguns dos sistemas de amortecimento 

disponíveis. 

6.1.2.3.1. Sistemas de amortecimento 

Os sistemas de amortecimentos são métodos de controle de vibração 

ocasionados pelas rolagem das rodas nos trilhos. Há quatro tipos disponíveis de 

sistemas de amortecimento: entre trilhos e dormentes; na alma dos trilhos; através de 

sistemas de fixação; e entre dormentes e lastro.  

6.1.2.3.1.1. Amortecimento sob trilhos 

O sistema de amortecimento sob trilhos consiste na aplicação de calços (pads) 

elastoméricos entre o patim do trilho e os dormentes (Figura 31). O fator determinante 

para a redução sonora dos calços é a sua rigidez dinâmica (MN/m). No projeto francês 

VONA (otimização de trilhos para linhas de alta velocidade), calços elastoméricos 

otimizados com uma rigidez dinâmica de 560 MN/m foram testados e comparados 

com calços de referência (250 MN/m). Foram encontradas reduções da ordem de 4 

dB (THOMPSON, 2009). 

De acordo com estudos da universidade de Southampton (2014), o custo 

aproximado desta solução é cerca da metade do custo das barreiras acústicas, 

portanto algo em torno de 100 EUR/m. 

Figura 31 - Amortecimento sob trilhos 

 

Fonte: The European Commission (2002). 
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6.1.2.3.1.2. Amortecimento na alma de trilhos 

O sistema de amortecimento na alma consiste na aplicação de elastômeros de 

alto amortecimento fixados nas laterais dos trilhos (Figura 32). Esses elastômeros 

podem ser colados ao trilho no local ou podem ser fornecidos pré-montados. O custo 

aproximado é de 300 EUR/m e a redução sonora é de 2 a 7 dB (THE EUROPEAN 

COMMISSION, 2002). Mais de 400 km desta solução estará em uso operacional até 

2022 em Portugal. 

Figura 32 - Amortecimento na alma dos trilhos 

 

Fonte: The European Commission (2002). 

 
6.1.2.3.1.3. Amortecimento através de sistemas de fixação de trilhos 

Esse tipo de sistema consiste em uma base metálica pré-fabricada com suportes 

em elastômero para fixação dos trilhos (Figura 33). Quando testado na pista de teste 

MTRCL de Hong Kong em pista plana, o sistema reduziu os níveis médios de ruído 

em 7,3 dB na faixa de 20Hz-500Hz e 13 dB na faixa de 40Hz-80Hz (THE EUROPEAN 

COMMISSION, 2002). 

Ao contrário das fixações convencionais, esse tipo de fixação pela alma do trilho 

permite uma baixa rigidez vertical sem comprometer o controle do movimento lateral 

da cabeça do trilho. A grande vantagem com relação ao amortecimento sob trilho e 

lajes flutuantes é a possibilidade de instalação em vias existentes. 

Não há informações concretas a respeito do custo do sistema, mas de acordo com 

um fabricante, é significativamente menor se comparado com lajes flutuantes.  
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Figura 33 - Amortecimento através de sistemas de fixação de trilhos 

 

Fonte: Adaptada de Thompson (2009) 

6.1.2.3.1.4. Laje flutuante 

A laje flutuante é o desacoplamento de todo o sistema da via férrea com o solo 

através de calços elastoméricos, evitando assim a transmissão de vibração. O 

desacoplamento pode ser entre os dormentes e o lastre ou então entre a laje e o lastre 

(Figura 34). 

Figura 34 - Laje flutuante de trilhos de trem 

 

Fonte: Getzner (2021) 

 
Essa solução é muito utilizada ao redor do mundo, e os primeiros usos começaram 

nos anos 70. A laje flutuante é a opção mais cara dentre as soluções de 

amortecimento apresentadas. No entanto, é possível alcançar reduções sonoras de 

até 20 dB com sua aplicação, sendo assim muito utilizados em sistemas de metrô que 

necessitam de cuidado extra com relação a vibração transmitida aos edifícios 

próximos (THOMPSON, 2009). 
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6.1.2.4. Soluções para ruído de curva 

O ruído de curva é caracterizado pela alta frequência (2-4 kHz) emitida pelos 

veículos durante a realização de uma curva. Ele é causado pelo contato lateral entre 

a roda e o trilho. A principal solução para este tipo de ruído são os lubrificadores de 

fricção. Atualmente, existem sistemas de lubrificação automáticos de trilhos nas 

curvas, reduzindo o custo com mão de obra para aplicação do produto (Figura 35). 

Segundo a European commission (2002), são possíveis reduções de até 16 dB em 

ruídos de curva se o trilho for devidamente lubrificado. 

Figura 35 - Sistema de lubrificação automática em curvas 

 
 

Fonte: The European Commission (2002). 

 
6.1.2.5. VLT e renovação da frota de transportes públicos  

A renovação da frota de transportes públicos consiste na atualização dos veículos, 

como trens e metrôs, para meios mais modernos e silenciosos, como por exemplo 

VLTs (veículos leves sobre trilhos) (Figura 36).  

Para a aplicação dessa solução, caso o transporte seja de uma companhia 

privada, pode ser necessário um acordo a fim de estabelecer metas para a melhora 

da frota e redução de ruídos. Essas metas podem ser previstas para a frota inteira ou 

para veículos específicos, através de um período.  
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Os VLTs apresentaram ao longo dos últimos anos, um avanço tecnológico que 

permitiu a redução dos níveis de ruídos e vibrações provenientes dos motores 

elétricos e demais maquinários como o sistema de ar-condicionado e freios. As 

versões mais modernas de VLT’s podem ser até 10 dB mais silenciosas que os 

primeiros modelos (VAN LEEUWEN, 2003).  

Não há um estudo específico comprovando a redução sonora dos VLT’s em 

relação aos trens, mas devido a sua menor velocidade e peso dos vagões, há fortes 

indícios de que esta teoria esteja correta. Além da possível redução sonora, os VLT’s 

são uma alternativa de transporte público que possuem baixo impacto ambiental, pois 

são veículos elétricos, não emitindo poluentes no ar. 

Através de levantamento de dados do site CDR, desde 2018, países como França 

(Lyon), Itália (Catania) e Espanha (Leon) aproveitaram a renovação que já estava 

prescrita para atualização dos veículos por transportes mais modernos e silenciosos. 

Além dos benefícios de redução sonora, a atualização da frota de transporte 

também pode minimizar a poluição atmosférica (MANOJLOVIC et al., 2011). 

A aceitação pública deve ser fácil, uma vez que além da redução sonora, quando 

o sistema de transporte é modernizado, eles tendem a ser mais confortáveis. 

Figura 36 - VLT na cidade do Rio de Janeiro 

 

Fonte: Diário do Rio, (2020) 



 
 

72 
 
 
6.1.2.6. Barreiras acústicas integradas 

As barreiras integradas são barreiras de baixa altura, normalmente 0,7 m acima 

da fonte sonora, instaladas diretamente no dormente ou no lastro, possibilitando a 

aproximação da barreira com a fonte sonora, no caso o contato trilho/ roda (Figura 

37). Além da barreira, podem ser aplicados materiais fonoabsorventes na barreira e 

no dormente e/ou lastro para evitar a reflexão sonora. Segundo Thompson (2009), as 

barreiras integradas proporcionaram uma redução de até 6 dB e o acréscimo de 

painéis absortivos uma redução de mais 2 dB. 

Não há informações a respeito do custo do sistema, mas presume-se que seja 

alto, uma vez que a aplicação deve ocorrer em toda a via férrea.  

 

 
Figura 37 - Sistema de barreiras acústicas integradas à ferrovia 

 

Fonte: Adaptado de Thompson (2009) 
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6.1.2.7. Mini barreiras e blindagens 

Este sistema consiste no conjunto de mini barreiras acústicas próximas à fonte de 

ruídos e de blindagem que cobre visualmente as rodas dos veículos, diminuindo a 

área de transmissão de ruídos (Figura 38). Segundo Thompson (2009), esse conjunto 

pode trazer reduções sonoras da ordem de 8 a 10 dB. 

Não há informações a respeito do custo do sistema, mas presume-se que seja 

mais elevado do que as barreiras acústicas integradas, uma vez que a aplicação deve 

ocorrer não somente na via férrea, mas também em todos os veículos.  

 

 
Figura 38 - Sistema de mini barreiras e blindagem 

 

Fonte: Adaptado de Thompson (2009) 
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6.1.3. Ruído de tráfego aéreo 

6.1.3.1. Restrições de horários  

A implantação de medidas relacionadas a ruídos em aeroportos é de grande 

importância, já que seus potenciais de geração de ruído são altos. Isso, somado ao 

fato de que este tipo de ruído é mais perturbador no período noturno do que no diurno, 

há a necessidade em alguns casos de restrições de horários para voos. 

Em todos os aeroportos de Portugal, por exemplo, a decolagem e aterrissagem 

de aviões é proibida durante os períodos noturnos, sendo os horários mais restritivos 

das 24:00 às 6:00. No Aeroporto de Frankfurt (Frankfurt, Alemanha), que é o mais 

movimentado da Alemanha, esse período restritivo fica entre 0:00 e 6:00. Nos 

aeroportos suecos há três divisões de horário: manhã (das 6:00 às 18:00), tarde (das 

18:00 às 22:00) e noite (das 22:00 às 6:00) sendo que durante a manhã, não há 

restrições. Já durante a noite há restrições de como o avião pode decolar ou aterrissar 

(exceto em emergências), sendo que ele deve adaptar sua trajetória para esses 

fatores (LIBRARY OF CONGRESS, 2021). 

Na União Europeia, têm-se realizado debates sobre a possibilidade de proibição 

da totalidade do tráfego aéreo durante a noite (horas 23-06). Uma desvantagem deste 

tipo de ação é a dificuldade no agendamento de voos com distâncias mais longas, 

uma vez que envolve fusos horários múltiplos (THE EUROPEAN COMMISSION, 

2002). 

Não há como estimar o custo de implantação destas medidas, já que seria arcado 

pelas companhias aéreas. 

A aceitação pública deste método tende a ser dividida, uma vez que receberia 

apoio por parte dos residentes próximos a aeroportos, mas ao mesmo tempo seria 

criticado pela falta de opções de voo no período noturno por parte dos passageiros. 

 

6.1.3.2. Restrições de decolagem e aterrissagem 

As aeronaves são mais ruidosas quando utilizam a potência máxima dos motores, 

ou seja, durante a decolagem. Para reduzir o impacto de ruídos em áreas residenciais 

ou então áreas sensíveis próximas de aeroportos, podem ser implantadas medidas 

de controle de potência dos motores das aeronaves durante a decolagem. Essa 

restrição pode ser feita de acordo com a altura em relação às áreas sensíveis ao ruído. 
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Por exemplo, a potência do motor só é aumentada a partir de uma determinada altura 

em relação ao solo (THE EUROPEAN COMMISSION, 2002). 

A aceitação pública deste método tende a ser fácil, uma vez que a única influência 

sobre a população seria a minimização do impacto de ruídos nas áreas próximas a 

aeroportos. 

 
6.1.3.3. Rotas de voo 

A medida de redução de ruído mais comumente implementada pelos aeroportos 

é a utilização de rotas de voo sobre áreas com menor sensibilidade a ruídos, como 

por exemplo oceano ou áreas silvestres. No entanto, para aeroportos com uma densa 

população circundante, este tipo de método pode não ser aplicável. Neste caso, pode 

ser feita uma intercalação entre as pistas de decolagem e aterrisagem, a fim de tentar 

difundir geograficamente o ruído de forma mais uniforme para as comunidades 

circundantes. O aeroporto Kingsford Smith de Sydney, na Austrália, estabeleceu rotas 

de voos de partida sobre a água, distribuindo assim o impacto do ruído de forma mais 

uniformemente nas comunidades vizinhas do aeroporto (THE EUROPEAN 

COMMISSION, 2002). 

A definição de rotas de voo específicas também pode ser aplicada para 

helicópteros. É muito comum o estabelecimento das chamadas REH (rotas especiais 

de helicópteros) nas grandes cidades do mundo. A REH obriga que os pilotos 

transitem em áreas específicas sobre uma altura mínima do solo, proibindo a 

passagem sobre áreas não designadas, com exceção para realização do pouso. 

A aceitação pública deste método tende a ser fácil, uma vez que o impacto de 

ruídos ocorreria em áreas com baixa sensibilidade ao ruído, ou nos casos de 

aeroportos em áreas circundantes sem áreas de baixa sensibilidade, o impacto de 

ruídos seria distribuído de forma uniforme. 

 
6.1.3.4. Soluções acústicas nas aeronaves 

O ruído produzido por uma aeronave depende do tipo e suas características. Os 

parâmetros básicos que afetam as características de ruído de uma aeronave são a 

massa, a relação impulso-peso, a carga aerodinâmica na asa, a aerodinâmica do 

avião e o tipo de motor. Atualmente as aeronaves, em especial as comerciais de 

grande escala, são muito mais silenciosas do que há algumas décadas. Diversos 
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métodos de redução do ruído foram desenvolvidos, como por exemplo supressores 

de ruído nas turbinas e otimização da aerodinâmica do avião (ZAPOROZHETS; 

TOKAREV; ATTENBOROUGH, 2012). 

O desenvolvimento de soluções sonoras para aeronaves é extremamente 

complexo, exigindo estudos específicos de ordem técnica e física. Desta forma, cabe 

aos responsáveis pela implantação e desenvolvimento de políticas públicas para 

redução do ruído urbano exigir das companhias aéreas o uso de aeronaves com 

menor emissão de ruídos possível. Essa exigência pode ser tanto aplicação de multas 

em caso de aeronaves com potência sonora acima do permitido ou a partir da 

renovação da frota de aeronaves da companhia. 

Nos EUA, o governo americano aprovou em 1990 a ANCA (Aircraft Noise and 

Capacitu Act) que determinou a troca total das aeronaves mais barulhentas. A lei 

obrigou as companhias a desenvolverem soluções acústicas que são muito utilizadas 

até hoje (GIRVIN, 2009). 

A aceitação pública da aplicação de soluções sonoras em aeronaves deve ser 

fácil, já que não há nenhuma influência negativa para a população. 

 
6.1.3.5. Operações em solo 

As operações em solo das aeronaves também podem causar problemas de ruído 

nas proximidades dos aeroportos. As principais operações causadoras do ruído são 

testes de motores, arranque para decolagem e deslocamento entre terminais e pistas. 

De acordo com a European Commission (2002), os principais métodos para 

reduzir o ruído proveniente das operações em solo são: 

• Limitação do número de operações dentro de um período especificado. Isto pode 

envolver restrições sobre o número de movimentos das companhias aéreas. 

• Limitação da capacidade, refere-se geralmente ao número de voos ou 

passageiros permitidos durante um período definido, por exemplo, um ano.  

• Pistas preferenciais, a técnica operacional mais comum em uso. 

• Limite da pista para decolagem e pouso. Pode ser definido um limite máximo da 

pista para aterrisagem e decolagem. Quanto maior a distância do ponto de 

decolagem ou aterrisagem do final da pista, maior a altura/ distância para as áreas 

sensíveis. 
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• Controle de ruído em testes. Testes de arranque estático dos motores, associados 

à manutenção e reparação, podem gerar impacto sonoro, dependendo da 

localização, hora do dia e tipo de aeronave. O controle de ruído pode ser 

conseguido através de limite de emissão sonora, restrição de horários e 

localização dos testes. 

• Reboque de aeronaves. O reboque de aeronaves para fins de controle de ruído 

não é muito comum, mas a técnica pode evitar o ruído provocado pelo 

deslocamento das aeronaves. Essa operação também contribui na economia de 

combustível. 

• Taxas baseadas no ruído. Neste caso os operadores de aeronaves devem pagar 

uma taxa proporcional ao ruído gerado. Os operadores com as aeronaves mais 

ruidosas podem ser penalizados financeiramente enquanto os operadores de 

aeronaves mais silenciosas são recompensados por descontos nas taxas de 

aterrisagem. 

A aceitação pública desses métodos deve ser fácil, já que não há nenhuma 

influência negativa para a população. 
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6.2. MUDANÇAS NO CAMINHO DE PROPAGAÇÃO 

6.2.1. Barreiras acústicas 

Segundo Bistafa (2018), barreiras acústicas são estruturas ou obstáculos que 

impedem a visão da fonte pelo receptor, criando uma zona de “sombra” atrás da 

barreira. Essas barreiras devem ser instaladas entre a fonte sonora, que pode ser 

desde rodovia à ferrovia e aeroportos, e o receptor. 

De acordo com Patrício (2010), a barreira acústica é o método mais utilizado e 

mais objetivo para controle de ruídos entre a fonte e o receptor. Ainda segundo o 

autor, existem vários modelos matemáticos, a partir de dados do tráfego e das 

condições físicas do entorno, para definição das características físicas e geométricas 

das barreiras acústicas. Dentre os principais modelos matemáticos, podem ser 

destacados o método de Maekawa e método de Redfearn, ambos derivados do 

número de Fresnel. 

A partir de ambas as equações, o CSTB (Centro Científico e Técnico da 

Construção da França), desenvolveu um ábaco para prognóstico prévio da redução 

sonora proporcionada por barreiras acústicas infinitas, apresentado por Patrício 

(2010) (Figura 39). 

Figura 39 - Ábaco prognóstico de redução sonora de barreiras acústicas 

   
Fonte: Adaptado de Patrício (2010) 
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Como apresentado pela Figura 39, a eficácia de uma barreira acústica é 

determinada pela altura, comprimento e localização. De acordo com a Environmental 

Protection Department from Hong Kong (2021), a espessura da barreira é irrelevante, 

mas a difração sobre a borda superior da barreira é afetada pelo formato. Portanto, o 

formato do topo superior da borda influencia na difração, podendo contribuir na 

redução sonora. Ishizuka e Fujiwara (2004) apresentam diversos formatos de topo de 

barreira (Figura 40), e segundo estudos apresentados por Kang, (2007), podem 

apresentar de 3 dB a 5 dB de reduções extras por difração. 

 
Figura 40 - Formatos de topo de barreira acústica 

 

 

Fonte: Ishizuka e Fujiwara (2004) 

 

Ao realizar estudos de eficácia de barreira acústica, deve ser levada em conta 

também a interferência de gradientes de velocidade de ventos e de temperatura, 

causando encurvamentos das ondas sonoras. Estes encurvamentos podem gerar 

sombras acústicas ou até mesmo reforço dos níveis sonoros. 
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Barreiras acústicas podem ser feitas de diversos tipos de materiais, como 

madeira, alumínio, concreto, tijolo, fibra de vidro, plástico, PVC (Policloreto de vinila) 

ou vidro. É muito comum a utilização de materiais fonoabsorventes no recheio, como 

lã de vidro, rocha ou pet, uma vez que reduzem a reflexão sonora. 

Figura 41 - Barreira acústica metálica com perfurações e material fonoabsorvente 

 

 

Fonte: Pinterest (2021) 

Segundo Environmental Protection Department from Hong Kong (2021), qualquer 

material pode ser usado como barreira entre uma fonte de ruído e um receptor de 

ruído, desde que tenha uma atenuação de pelo menos 10 dB maior do que a redução 

de ruído desejada. Isso garante que o único caminho do ruído será o difratado, ou 

seja, o caminho sobre a barreira. Por exemplo, se uma barreira de ruído for projetada 

para reduzir o nível de ruído em um receptor em 8 dB, a atenuação da barreira deve 

ser de pelo menos 18 dB. 

Segundo o ábaco do CSTB (Figura 39) e dados apresentados por Isles e 

Austroads (2005), na teoria, barreiras acústicas podem reduzir os níveis de ruído em 

5 dB a 20 dB. Reduções de ruído da ordem de 15 dB a 20 dB são muito difíceis de 

alcançar, devido ao alto custo e dificuldade de execução de barreiras muito altas. Na 

prática, são atingidas reduções sonoras da ordem de 5 dB a 10 dB. 
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A Tabela 3 apresenta a dificuldade de garantir determinadas reduções sonoras 

em função da implementação de barreiras acústicas. 

 

Tabela 3 - Dificuldade de redução sonora de barreiras acústicas 

 

Redução sonora Redução de energia Nível de dificuldade 

5 dB 70% Fácil 

10 dB 90% Atingível 

15 dB 97% Muito difícil 

20 dB 99% Quase impossível 

Fonte: Adaptado de Isles e Austroads (2005) 

Apesar da significativa atenuação proporcionada pelas barreiras acústicas, elas 

possuem algumas desvantagens, dentre elas a interferência estética, a dificuldade do 

cruzamento de pedestres e bloqueio para animais. 

Com relação ao custo, é muito variável, uma vez que depende da composição, 

altura e formato de topo, mas é possível encontrar no mercado barreiras acústicas 

industrializadas a partir de 180 EUR/m². 

A aceitação pública de barreiras acústicas tende a ser bem dividida, já que para 

os moradores próximos, reduz o impacto sonoro da fonte, mas para pedestres, 

dificulta o cruzamento e impacta visualmente o ambiente. 

 
6.2.2. Túneis ou túneis falsos 

Túneis ou túneis falsos podem oferecer reduções sonoras significativas. Eles são 

particularmente eficazes, em especial para edifícios localizados próximos a rodovias 

ou ferrovias.  

Túneis são passagens subterrâneas (Figura 42), enquanto túneis falsos são 

coberturas implantadas sobre as vias a fim de bloquear a passagem de ruído (Figura 

43). Assim como nas barreiras acústicas, os túneis falsos podem ser feitos com 

diversos tipos de materiais, os mais comumente utilizados são vidro, acrílico e 

alumínio. 
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Figura 42 - Túneis 

 

 

Fonte: Tyba (2021) 

 

Figura 43 - Túneis falsos 
 

 

Fonte: Palram (2021) 

 

Segundo Strufaldi (2011), a efetividade de ambos os tipos de túneis será em 

função da extensão e, no caso dos túneis falsos, da isolação sonora do material 

utilizado. Enquanto as barreiras acústicas possuem limite teórico de atenuação de 20 

dB, os túneis não têm limite, podendo atingir atenuações significativamente maiores. 

Apesar da ótima atenuação acústica, essas estruturas possuem alto custo, por 

vezes inviabilizando sua execução. Além dos custos de execução, é necessário 
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constante manutenção nos sistemas de iluminação, ventilação e drenagem, o que 

impacta ainda mais. 

Outro cuidado que deve ser considerado é o aumento significativo do ruído 

interno, na entrada e na saída dos túneis. De acordo com Isles e Austroads (2005), 

esse aumento pode chegar até 10 dB. Para controlar este aumento pode ser aplicado 

material fonoabsorvente na parte interna dos túneis. Também é recomendada a 

constante manutenção e controle de ruídos dos ventiladores/ exaustores. 

Além da alta efetividade acústica, segundo Silence (2009), os túneis podem 

apresentar melhoria na qualidade do ar na região protegida, desde que o sistema de 

exaustão do túnel esteja funcionando de forma adequada. 

A aceitação pública tende a ser dividida, assim como para barreiras acústicas, 

devido à dificuldade de cruzamento das vias pelos pedestres e seu alto impacto visual. 

 

6.2.3. Taludes 

Taludes podem reduzir o ruído oriundo das rodovias e linhas de trem. Atuam de 

forma semelhante às barreiras acústicas, mas com a desvantagem que demandam 

de mais espaço.  

Figura 44 - Taludes 
 

 

Fonte: AECWEB (2021) 

 
Devido à sua amplitude, o topo do talude pode ficar distante da fonte de ruídos, 

prejudicando sua eficácia. A Figura 45 ilustra os requisitos de amplitude e alturas 

necessárias para taludes para a mesma eficiência das barreiras acústicas. 
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Figura 45 - Requisitos de taludes em comparação com barreiras acústicas 

 

 

Fonte: Adaptado de Isles e Austroads (2005)  

 

A vantagem em relação às barreiras acústicas é sua estética, já que o talude é 

mais natural e pode ser mais aceito pela comunidade. 

O custo dos taludes pode ser menor do que das barreiras acústicas, já que 

depende apenas da movimentação de terra, que por muitas vezes pode ser 

aproveitada a sobra.  
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6.2.4. Rebaixamento e elevação de fontes sonoras 

O rebaixamento ou elevação de rodovias e ferrovias pode contribuir com a 

redução sonora, podendo até eliminar a necessidade de instalação de barreiras 

acústicas. A eficácia desta solução depende da linha de visão entre a fonte de ruído 

e o receptor que deve ser interceptada (KANG, 2007). 

Figura 46 - Elevação e rebaixamento de fontes sonoras 

 

Fonte: Adaptado de Richard Phillips (2021) 

Figura 47 - Difração sonora por rebaixamento e elevação de fontes sonoras 

 

 

Fonte: Adaptado de Isles e Austroads (2005)  

De acordo com Isles e Austroads (2005), para melhor atenuação sonora com 

rebaixamento, as inclinações devem possuir pelo menos 45 , a distância entre a fonte 

e a inclinação deve estar o menor possível e a inclinação deve de preferência ser 

vegetado. Com essas características é possível obter um acréscimo de atenuação de 

até 6 dB. Nas elevações, a inclinação pode atuar como uma barreira acústica desde 

que a linha de visão seja totalmente interrompida, podendo fornecer reduções de ruído 

de 3 dB a até 10 dB. 
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Não há informações a respeito de custo de elevações e rebaixamento de fontes 

sonoras, mas presume-se que se forem aproveitadas condições topológicas pré-

existentes, o custo não seja elevado. Para essas condições, a aceitação pública deve 

ser fácil, já que não exigiria grandes mudanças ambientais à região. 

Devido à necessidade de grandes inclinações das elevações e rebaixamentos, 

essas mudanças podem trazer impactos ambientais, sobretudo à fauna local, desta 

forma, mudanças desta ordem devem ser realizadas com aval das autoridades 

ambientais. 

 

6.2.5. Vegetação 

A vegetação pode ter papel importante na redução de ruídos urbanos, 

especialmente quando são dispostas grandes e densas áreas verdes nos centros 

urbanos. Ela pode ter comportamento semelhante às barreiras acústicas, para tal, 

algumas características devem ser atendidas. A atenuação da vegetação vai variar 

segundo a densidade da folhagem, características do solo, largura e distância da fonte 

sonora. Essa atenuação é causada pelo espalhamento sonoro nos troncos e galhos 

das árvores (nas médias frequências) e pelo espalhamento e absorção sonora na 

folhagem (nas altas frequências). Uma atenuação adicional pode ser obtida caso o 

solo seja macio, proporcionando uma absorção nas baixas frequências. 

Segundo Bistafa (2018), para que haja atenuação por parte da vegetação, a 

densidade da vegetação deve ser alta. Isso pode ser verificado pela linha de visão 

entre a fonte e o receptor. Essa linha deve estar totalmente bloqueada, assim a 

vegetação pode ser considerada densa. Outra característica importante é a presença 

de um sub-bosque, para que o ruído não propague sob a copa da vegetação. A 

vegetação deve ser perenefólia, ou seja, não apresenta desfolhamento durante o ano. 

Com relação à altura e largura da vegetação, segundo Bistafa (2018), a largura 

mínima para que a vegetação comece a ter efeito é de 15 m e sua altura mínima de 5 

m acima da linha de visão. 
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Figura 48 - Vegetação como barreira acústica 

 

 
 

Fonte: Green Nature (2021) 

Estudos sobre eficiência sonora de vegetação estão em andamento até hoje, sem 

uma conclusão clara. Iniciaram-se nos anos 70, com a pesquisa de Reethof (1973) 

que apresentou atenuações da ordem de 8 dB para vegetações com 30 m de largura 

e 12 m de altura.  

Bistafa (2018) apresenta uma equação para estimar a atenuação causada por 

vegetações densas, em função da frequência da onda sonora e da distância que as 

ondas sonoras devem percorrer no interior da faixa de vegetação (equação 6.1). Essa 

equação baseia-se em experiências adquiridas em campo, portanto pode haver uma 

variação dos resultados, mas são possíveis atenuações de até 10 dB. 

𝐴𝑣𝑒𝑔.𝑑𝑒𝑛𝑠𝑎 = 10(
𝑓

1𝑘𝐻𝑧
)

1

3
(
𝑟𝑣𝑒𝑔.𝑑𝑒𝑛𝑠𝑎

100𝑚
) ≪ 10𝑑𝐵  (6.1) 

 

Sendo rveg.densa o comprimento da linha de visão dentro da área com vegetação densa e ƒ a 

frequência sonora. 
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Apesar da possibilidade de atenuação sonora através de vegetação, Bistafa 

(2018) recomenda que a atenuação da vegetação não deva ser especificada como 

única solução, uma vez que há grandes variações de resultados de acordo com o tipo 

de árvore e sazonalidade, além das pesquisas demonstrarem resultados 

incompatíveis entre si, tornando a previsão dos resultados incerta. 

Mesmo que os estudos apontem em reduções de no máximo 10 dB, a simples 

presença de uma massa arbórea entre a fonte e o receptor, pode trazer a sensação 

de ambiente silencioso. Esse fenômeno é comprovado por Watts, Chinn e Godfrey 

(1999), o estudo apresenta que o incômodo é maior quando não há a presença de 

vegetação. Os voluntários foram expostos aos mesmos níveis de ruído, mas o primeiro 

grupo com vegetação frente à fonte de ruídos e o segundo grupo com a visão direta 

da fonte. Bistafa (2018) justifica que a causa dessa diferença pode ter relação com o 

psicológico, uma vez que as árvores trazem a sensação de calma. Mas pode ser 

também o efeito de mascaramento do ruído da fonte. “O espalhamento sonoro 

provocado pelas árvores gera uma reverberação na área coberta com vegetação, 

mascarando as asperezas e sons impulsivos, que tendem a ser mais perturbadores”. 

Além da potencial redução sonora, a vegetação em especial no espaço urbano, 

traz diversos outros benefícios para o clima e para as pessoas. Segundo Nicodemo e 

Primavesi (2009), os benefícios são: aumento do sombreamento, diminuindo o 

impacto térmico e o gasto energético com resfriamento; redução da poluição do ar; 

redução do ruído; interceptação da água de chuva; retenção de carbono; e aumento 

de valores estéticos e culturais. 

Não há muitas informações disponíveis sobre o custo médio da vegetação. Isso 

provavelmente decorre pelo fato de haver diversas variáveis na atenuação, além da 

diversidade de tipos de árvores dependendo da localização. Mas segundo Ow e 

Ghosh (2017), as principais desvantagens são o alto custo da terra, uma vez que exige 

largos espaçamentos, e o tempo necessário para que a vegetação se densifique. 

A aceitação pública desta solução tende a ser fácil, sobretudo em comparação a 

barreiras acústicas, já que se trata de uma solução natural e ambiental. 
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6.3. MUDANÇAS NO RECEPTOR 

6.3.1. Isolamento acústico de fachadas 

O ruído interno a um edifício pode ser reduzido se o envoltório construtivo tiver 

bom isolamento acústico. Janelas, portas, paredes e até sistemas de ventilação de 

um edifício podem influenciar no isolamento acústico de fachadas. 

Em sistemas compostos por paredes, esquadria e/ou portas, as paredes em geral 

têm pouca influência no desempenho acústico global do sistema de vedação externa 

(PROACÚSTICA, 2017). Apesar da influência das paredes ser pequena em relação a 

janelas e portas, Isles e Austroads (2005) indicam que por segurança devem ser 

considerados  paredes com materiais densos, como alvenaria ou paredes de tijolo, ou 

sistemas específicos como o drywall. A recomendação é que a redução sonora da 

parede seja pelo menos 10 dB superior à das janelas e portas.  

As janelas devem receber atenção especial na escolha, já que normalmente são 

os elementos mais frágeis do ponto de vista acústico da fachada. Segundo Templeton 

(1997), os seguintes fatores contribuem para o desempenho da janela: 

• Espessura: aumentar a espessura do envidraçamento aumenta a massa e a 

rigidez, melhorando o desempenho. 

• Tipo de vidro: os vidros podem ser simples, laminados, temperados ou 

insulados. Cada vidro possui desempenho acústico diferente para cada 

frequência sonora. 

• Vedação: para melhor eficiência da janela, os vidros devem estar perfeitamente 

instalados com o mínimo de frestas possíveis. Sistemas de aberturas possuem 

dimensões de frestas diferentes. Por exemplo, um sistema maxim-ar possui 

menos frestas do que caixilhos do tipo de correr. 

• Encontro entre caixilho e parede: a fim de evitar frestas indesejadas, é 

recomendada vedação total do encontro entre caixilho e parede. 

• Perfil da janela: existem diversos tipos de perfil de esquadrias, cada um possui 

um desempenho de acordo com a espessura do material, encaixes e 

acessórios utilizados. Para determinar o desempenho do perfil, é recomendada 

a consulta junto ao fornecedor, podendo ser solicitado um laudo de avaliação 

segundo a ISO 10140-2 e ISO 717-1 proveniente de um laboratório de ensaio 

com acreditação ISO 17025. 



 
 

90 
 
 

• Persiana de enrolar integrada: a presença de persiana de enrolar integrada 

permite um acréscimo de isolamento da ordem de 5 dB quando estendida. 

Deve-se ter cuidado com o isolamento da caixa de persiana em especial 

quando estendida. Recomenda-se a aplicação de material com alta densidade 

nas partes internas à caixa. 

O Quadro 6 apresenta os tipos de vidros e as faixas de isolamento que podem ser 

alcançadas, evidentemente, com a variação das espessuras de chapas, câmara de ar 

e camadas intermediárias (tipo e espessura de PVB e resina).  

Quadro 6 - Desempenho acústico por tipo e espessura de vidro 

 

Fonte: Westphal (2016) 

Vale ressaltar que o índice Rw é um valor único, ou seja, é importante verificar o 

isolamento acústico por frequências. Cada sistema de caixilho e vidros possui 

desempenho diferente para cada banda de frequência sonora.  

Conforme informado anteriormente, há vários fatores que interferem no 

desempenho da janela. Dentre eles, a presença de frestas é o maior prejudicador, não 
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apenas pela má instalação, mas também pelo sistema de vedação. Em edifícios do 

tipo residencial, os mais comumente utilizados são o maxim-ar e o de correr.  

O Quadro 7 apresenta ensaios de desempenho acústico D2m,nT,w  de fachadas, 

realizados in loco pela empresa Harmonia, de caixilhos do tipo maxim-ar, de correr 

comum e acústico, com e sem persiana de enrolar integrada. O sistema maxim-ar 

possui desempenho superior em relação ao sistema de correr. Observa-se também 

que a instalação de sistemas de persiana de enrolar integrada também elevam o 

desempenho acústico da janela.  

Quadro 7 - Desempenho acústico de diferentes sistemas de caixilho 

Esquadria Parede 
Volume 

ambiente 
Área 

amostra 
Rw D2m,nT,w 

Alumínio comum com 2 
folhas de correr em vidro 
comum esp.= 4 mm cada, 
sem persiana de enrolar 
integrada estendida 

Concreto Moldado in 
Loco esp.= 10 cm 

21 m³ 9 m² 20 dB 25 dB 

Alumínio comum com 2 
folhas de correr em vidro 
comum esp.= 4 mm cada, 
com persiana de enrolar 
integrada estendida 

Bloco de concreto esp.= 
19 cm com gesso esp.= 
1 cm de um lado e 
emboço esp.= 3,5 cm do 
outro 

21 m³ 6,8 m² 26 dB 30 dB 

Alumínio Maxim-ar comum 
com 1 folha de vidro 
comum esp.= 6mm 

Bloco de concreto esp.= 
14 cm com gesso esp.= 
1,5 cm de um lado e 
emboço esp.= 2 cm do 
outro 

25 m² 8 m² 30 dB 32 dB 

Alumínio acústico com 2 
folhas de correr em vidro 
laminado esp.= 10mm, 
com persiana de enrolar 
integrada estendida 

Bloco de concreto esp.= 
14 cm com gesso esp.= 
1 cm de um lado e 
emboço esp.= 2 cm do 
outro 

27 m³ 7,4 m² 34 dB 38 dB 

 

Fonte: Harmonia (2021) 

Em edifícios não residenciais, além dos tipos de esquadria apresentados, podem 

ser previstos sistemas em glazing ou pele dupla. O sistema glazing consiste em uma 

pele de vidro com fixação metálica. Como a predominância é de vidro, em formas 

gerais, o desempenho final do sistema é o desempenho do próprio vidro. Já o sistema 

de pele dupla, consiste em um sistema de duas fachadas que permitem a ventilação 
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natural. Dependendo das características da fachada externa, ela pode trabalhar como 

uma barreira acústica, minimizando o ruído interno. 

Assim como as janelas, as portas voltadas para a fachada são um grande ponto 

fraco no sistema. O desempenho da porta pode variar de acordo com características 

como: 

• Espessura: a espessura necessária será de acordo com o tipo de material 

empregado. 

• Composição: portas podem ser metálicas, em madeira ou em vidro. Para portas 

metálicas deve ser verificado o preenchimento. As portas de madeira podem 

ser compradas prontas ou feitas através de marcenaria. Existem portas de 

madeira semiocas ou maciças. 

• Vedação perimétrica: o encontro entre a folha e o batente se não for 

devidamente vedado pode proporcionar frestas indesejadas. Para a vedação 

perimétrica, podem ser instaladas gaxetas de borracha ou silicone (Figura 49a). 

• Vedação inferior: o vão inferior da folha deve ser devidamente vedado para 

evitar frestas. Essa vedação pode ser feita com acessórios como o selo 

automático de portas, mais conhecido popularmente como selo “guilhotina” 

(Figura 49b). 

 
Figura 49 - a: Gaxetas de vedação perimétrica / b: Selo guilhotina 

 

 

 

Fonte: Harmonia (2021) 

a b 
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Segundo Templeton (1997), portas de madeira semioca, sem os sistemas de 

vedação apropriados, podem ter desempenho Rw de 15 dB a 20 dB. Já portas de 

madeira maciça com os sistemas de vedação perimétrica e inferior podem chegar a 

até Rw 30 dB. Portas especiais com dupla vedação perimétrica e inferior e com 

espessuras maiores podem chegar a Rw 45 dB.  

Para determinar a porta de fachada a ser instalada, é recomendada a solicitação 

ao fornecedor do laudo de avaliação segundo a ISO 10140-2 e ISO 717-1 proveniente 

de um laboratório de ensaio com acreditação ISO 17025. 

A procura por boas soluções para isolamento sonoro da fachada conduz muitas 

vezes à realização de fachadas completamente estanques, prejudicando a troca de ar 

e o conforto térmico no recinto. Para tentar contornar essa situação, existe a 

possibilidade da execução de peitoris ventilados. Segundo Oiticica e Bertoli (2008), 

peitoril ventilado é “um dispositivo em formato geralmente em “L” invertido, sobreposto 

a uma abertura localizada no peitoril abaixo das janelas, que tem por finalidade atuar 

como fonte complementar do movimento de ar proporcionado pelas aberturas. No 

estudo “Melhoria do desempenho acústico em peitoril ventilado” de 2008, foram 

apresentados ensaios acústicos de 8 diferentes sistemas de perfil ventilado. Os 

resultados variaram de R’w 11 dB a 23 dB, sendo que o resultado do sistema com o 

perfil ventilado totalmente fechado foi R’w 24 dB, podendo-se concluir que este tipo de 

sistema possui bom desempenho acústico. 

Figura 50 - Peitoril ventilado de melhor isolamento acústico 

 

Fonte: Oiticica e Bertoli (2008) 
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As recomendações apresentadas até agora são para garantir que o ruído externo 

penetre o menos possível para o interior do edifício, quanto maior o isolamento 

acústico do sistema de fachada, menor será a percepção do ruído. De acordo com a 

European Commission (2002), quando o sistema de portas e janelas estão 

parcialmente abertas, a redução sonora no LAeq interno é da ordem de 10 dB. 

Os custos de isolamento acústico de fachadas são muito variáveis, já que 

dependem de diversos fatores. Mas segundo Silence (2009), são muito mais elevados 

em comparação com outras soluções que reduzem o ruído na fonte ou entre a fonte 

e o receptor. Em países com o clima frio, os custos podem ser menores, uma vez que 

o isolamento térmico é uma necessidade, e consequentemente há um ganho no 

isolamento acústico. Outra desvantagem desta solução é que por muitas vezes, o 

custo de implantação é provido pelo usuário final dos imóveis, dificultando a exigência 

de soluções mitigadoras, em especial em edifícios já construídos.  

A aceitação pública da implantação de isolamento acústico de fachadas vai 

depender do método escolhido pelas autoridades para exigência de instalação destes 

sistemas. Caso a exigência seja sobre os proprietários, a receptividade não será boa. 

Para melhorar a aceitação deste tipo de exigência, é recomendado repassá-la para 

incorporadoras e construtoras, no caso de edifícios novos, e de subsídios do governo 

para proprietários de residências pré-existentes. 

 

6.3.2. Design da edificação 

O nível de ruído nas laterais da edificação em geral é menor do que frente a 

rodovias ou ferrovias. Segundo Mommertz (2008), o nível de ruído incidente nas 

laterais pode ser de 5 dB a 10 dB mais baixo. Para aproveitar essa característica, o 

layout do edifício pode ser projetado de forma a manter espaços com maior 

sensibilidade ao ruído nas laterais ou fundos da edificação. Vale ressaltar que é 

recomendado que seja feita uma avaliação detalhada do ruído incidente em cada 

fachada para determinar quais são de fato menos impactadas. 

A forma e orientação dos edifícios influenciam diretamente no nível sonoro interno 

dos recintos. Isso decorre pelo fato de poder haver mudanças na orientação ou 

reflexões do ruído dependendo da forma e orientação. A Figura 51 ilustra o 

comportamento do ruído frente a diferentes formas de edificações. 
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Figura 51 - Comportamento do ruído frente a diferentes formas de edificações 

 

Fonte: The European Commission (2002) 

 

Outras características de design dos edifícios que podem contribuir com a redução 

do nível sonoro nos recintos é a presença de varandas, paredes/abas e edifícios 

adjacentes com usos menos sensíveis a ruídos como barreira acústica. 

Segundo Silence (2009), a redução sonora de varandas pode chegar a até 14 dB, 

dependendo do tamanho das janelas, ângulo entre a rodovia e a janela, profundidade 

e a altura. Para melhor eficiência das varandas, é recomendada a adoção de materiais 

fonoabsorventes sob a laje, a fim de minimizar as reflexões (Figura 52). 

Figura 52 - Aplicação de material fonoabsorvente sob a laje das varandas 

 

Fonte: Adaptado de Australian Government (2021) 
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As paredes/abas laterais têm a finalidade de proteger as janelas das edificações 

da exposição direta aos ruídos rodoviários (Figura 53). Sua atuação é semelhante ao 

funcionamento das barreiras acústicas, sendo possível estimar reduções na faixa de 

10 dB a 15 dB (SILENCE, 2009). 

Figura 53 - Paredes/abas laterais 

 

Fonte: Adaptado de Australian Government (2021) 

 

Uma maneira de proteger edifícios com maior sensibilidade ao ruído é dispor de 

edificações com menor sensibilidade como barreiras acústicas (Figura 54). Edifícios 

corporativos e comerciais possuem tolerância maior ao ruído em relação a residências 

e, desta forma, podem ser dispostos entre a fonte sonora e edifícios residenciais.  

Figura 54 - Edifícios como barreira acústica 

 

Fonte: The European Commission (2002) 
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Azkorra et al. (2015) apresentam uma alternativa para minimizar as reflexões 

sonoras, consequentemente diminuindo o nível sonoro interno às edificações, a 

aplicação de paredes verticais e telhados vegetais, mais conhecida como paredes e 

telhados verdes (Figura 55). Segundo o pesquisador, além da absorção sonora, eles 

contribuem para o isolamento térmico, apoio à biodiversidade, controle de águas 

pluviais e poluição do ar, apelo estético e isolamento acústico dos edifícios. A 

absorção sonora e isolamento das paredes e telhados verdes dependem da 

densidade da folhagem, mas de acordo com Azkorra et al. (2015) é em média de 

aproximadamente αw = 0,40 enquanto o isolamento é na faixa de Rw = 15 dB. 

Figura 55 - Paredes verdes em edifícios próximos ao viaduto do minhocão na cidade de São Paulo 

 

Fonte: Green Me (2021) 

A redução sonora a partir da disposição de edifícios como barreiras varia de 

acordo com as dimensões dos edifícios, afastamento da via e da geometria, mas 

segundo Bistafa (2018), podem ser alcançados até 15 dB de redução. 

As soluções de design da edificação podem ser consideradas de bom custo-

benefício se o conceito for aplicado na fase de concepção do projeto, já que não 

envolvem custos diretos, mas para edifícios existentes algumas das soluções podem 

ser inviáveis. 

Vale lembrar que a forma e orientação dos edifícios influenciam não somente a 

acústica, mas também a iluminação natural e temperatura de todo o entorno imediato 

do edifício, desta forma, estudos de microclima urbano e impacto na iluminação 

natural devem ser feitos paralelamente. 

Esses métodos podem ser facilmente aceitos pela população, sobretudo se 

aspectos visuais de design forem levados em conta. Por exemplo, a absorção sonora 

através de paredes verdes é altamente atrativa do ponto de vista estético. 
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6.3.3. Isolamento acústico na estrutura de edifícios  

Atualmente, muitos edifícios são construídos próximos de fontes de ruído com 

grande emissão de vibração, como túneis subterrâneos e linhas de trem. A distâncias 

inferiores de 50 m de linhas de trem, as vibrações transmitidas através do solo para 

os edifícios podem ser um problema (THE EUROPEAN COMMISSION, 2002).  

A fim de proteger um edifício ou parte de um edifício da vibração, pode ser 

realizado o desacoplamento do edifício através de sua estrutura. Este método consiste 

na aplicação de isoladores de vibração, que podem ser elastômeros ou molas 

helicoidais na estrutura da edificação (Figura 56). A escolha do tipo de material e 

características dos isoladores deve ser em função da faixa de frequência a ser 

reduzida. Portanto, é altamente recomendado que para estes casos seja realizado um 

estudo específico com especialistas em controle de vibração. 

Esta solução pode ser altamente eficaz, mas é altamente custosa. Outra 

desvantagem é a dificuldade de implantação em edifícios existentes. 

 

Figura 56 - Sistema de desacoplamento de estruturas de edifícios 

 

Fonte: CDM (2021) 
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6.4. PLANEJAMENTO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

O Estatuto da Cidade é a denominação oficial da lei 10.257 de 10 de julho de 

2001. Ela é assim denominada por refletir um conjunto de regras jurídicas que 

condicionam e pontuam a atividade urbanística, criando verdadeiro pacto entre 

governos e suas administrações, a população e a própria cidade. Segundo o art. 4º, o 

zoneamento de uso e ocupação do solo urbano é, entre outros, um instrumento de 

planejamento (JUSBRASIL, 2021). 

Segundo Carvalho e Braga (2001), o zoneamento de uso e ocupação do solo 

consiste no ordenamento do uso da propriedade do solo e das edificações, bem como 

de sua densidade de ocupação, nas zonas urbanas e de expansão urbana do 

município. 

De acordo com Silence (2009), o zoneamento do uso e ocupação do solo pode 

ter papel importante na redução de ruídos urbanos, através de: 

• Criação ou proteção de áreas silenciosas; 

• Manutenção do distanciamento entre zonas com alta sensibilidade a ruídos de 

fontes ou zonas de alta emissão sonora; 

• Evitamento na geração de tráfego de veículos adicionais através da disposição 

mais adequada das zonas de uso e ocupação;  

• Estabelecimento de zoneamentos de ruído; 

• Localização de aeroportos. 

O planejamento de uso e ocupação do solo tem um horizonte de tempo de 15 ou 

mais anos e tem como finalidade evitar futuros conflitos devido ao ruído (SILENCE, 

2009). Apesar do longo tempo necessário para colher os resultados, evitar um 

problema é frequentemente mais eficaz do que tentar corrigir um existente, portanto, 

pode-se considerar que se trata de um método vantajoso, em especial para áreas 

ainda não ocupadas. 

Os métodos de redução sonora pelo planejamento de uso e ocupação do solo têm 

impacto em praticamente todas as políticas públicas, uma vez que interfere 

diretamente na macro escala urbana. Portanto, ao se elaborar plano de mudanças no 

uso e ocupação, todas as consequências em outras políticas devem ser analisadas. 

Além disso, o custo na implantação dos métodos é indireto. A mudança no uso e 

ocupação em si não há custo, mas todos os impactos causados em outras políticas 

urbanas podem ter consequências financeiras. 
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6.4.1. Disponibilidade de áreas silenciosas 

De acordo com Kropp, Forssén e Estéfez-Mauriz (2016), áreas silenciosas são 

identificadas como aquelas não expostas a níveis de pressão sonora acima de uma 

determinada magnitude. Segundo os autores, a recomendação é que para estes 

espaços o nível de ruído seja abaixo de 50 dB(A) e, de preferência, abaixo de 45 dB(A) 

no período noturno. 

Estes espaços urbanos são áreas de restauração que moderam os efeitos 

adversos do ruído urbano. Normalmente são espaços protegidos por edificações 

circundantes, muito comuns na Europa, onde há cidades com quadras fechadas 

(Figura 57). 

 

Figura 57 - Área silenciosa 

 

Fonte: Adaptado de Sonorus (2016) 

 

A manutenção e criação de áreas protegidas são de grande importância não 

apenas para a preservação do ambiente sonoro, mas também por ter grande 

capacidade de influência na conscientização do ruído por parte da população. As 

áreas verdes, como os parques, têm o mesmo efeito das áreas silenciosas. Para 

auxiliar no processo de planejamento urbano das cidades, mapas de localização de 

áreas silenciosas podem ser elaborados.  

A EEA publicou em 2016 o documento “Quiet areas in Europe”, que apresenta 

mapas de áreas silenciosas na Europa, além de metodologias de identificação desses 

espaços, boas práticas e formas de preservação (Figura 58).  
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Figura 58 - Mapa de disponibilidade de áreas silenciosas na Europa 

 

 

Fonte: Adaptado de EEA (2016) 

 

Outro trabalho de mapeamento de áreas silenciosas de grande destaque é o 

“Rush City”. O trabalho elaborado pela Antonella Radicchi, professora dr. da 

Universidade Técnica de Berlim, consiste em um mapa global interativo onde usuários 

através de apps classificam os espaços públicos de acordo com suas características 

e realizam medições sonoras através do próprio celular. Através do site 

“https://map.opensourcesoundscapes.org” é possível visualizar as áreas silenciosas 

de todo o mundo, filtrando pelo nível sonoro (Figura 59). 
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Figura 59 - Imagem das áreas silenciosas da cidade de São Paulo apresentados pelo programa 
Rush City 

 

 

Fonte: Rush City (2021) 

Silence (2009) indica que para melhor ambientação sonora dos parques, áreas 

com alta sensibilidade ao ruído, como leitura ou banho de sol, devem ser dispostas o 

mais longe possível das fontes de ruído indesejadas, assim como áreas menos 

sensíveis, como quadras esportivas, podem ser dispostas nas áreas mais ruidosas do 

parque. 

Durante o processo de planejamento do uso e ocupação do solo, áreas 

silenciosas podem ser dispostas próximas às zonas residenciais, já que a maior parte 

dos usuários provêm dessa zona.   

A aceitação pública deve ser fácil, já que as zonas silenciosas, quando 

arborizadas, aumentam o sombreamento, diminuem o impacto térmico, e reduzem a 

poluição do ar. 
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6.4.2. Distanciamento entre zonas e fontes de ruído 

Distanciamento entre as principais fontes de ruído da cidade e as zonas de maior 

sensibilidade contribui para redução sonora. Segundo Silence (2009), dobrar a 

distância irá em geral levar a uma redução de 3 a 5 dB, dependendo da atenuação do 

solo.  

Para áreas urbanas, o recomendado é que as zonas de maior sensibilidade 

fiquem dispostas a maior distância possível de zonas com alta emissão. Por exemplo, 

não é recomendado que zonas residenciais fiquem adjacentes a zonas industriais, o 

recomendado é que entre as duas zonas sejam dispostas zonas com média emissão 

sonora, como por exemplo zonas de uso misto. Esse tipo de disposição de zonas 

aumentará a distância entre a zona de alta sensibilidade (residencial) e zona de alta 

emissão sonora (industrial). 

 
6.4.3. Redução do tráfego pela disposição de zonas 

O planejamento do transporte pode ser considerado parte do planejamento de 

zoneamento. Historicamente, o planejamento do transporte foi pensado 

separadamente do zoneamento, mas agora é aceito que o zoneamento influencia 

tanto a quantidade quanto o modo de transporte (OWENS, 1995).  

O zoneamento pode ser proposto de tal forma que minimize a centralização de 

grandes núcleos de mesmo uso nas cidades. Essa descentralização de usos pode 

minimizar a demanda por veículos automotores particulares, diminuindo também o 

tempo de deslocamento da população. A descentralização de usos deve ocorrer de 

forma a também evitar a aproximação de zonas sensíveis ao ruído com zonas de alta 

emissão sonora. 

Outra possibilidade de minimização do deslocamento na cidade é o 

estabelecimento de mais zonas de uso misto. O desenvolvimento de uso misto tem 

como característica a aproximação dos locais de moradia do trabalho, reduzindo a 

necessidade de viagens e os impactos associados. Essa solução requer alguns 

cuidados, uma vez que as áreas de maior sensibilidade, como as residências, estarão 

mais próximas de fontes de ruído, consequentemente o nível sonoro em zonas mistas 

é mais elevado, comprovado por King (2012). Para contornar essa solução, as 

edificações de menor sensibilidade podem ficar dispostas entre a fonte e as áreas de 

maior sensibilidade, conforme apresentado no item 6.3.2. 



 
 

104 
 
 

 

6.4.4. Zoneamento de ruído 

Uma maneira de garantir a separação espacial de uma área ruidosa é a criação 

de zonas de ruído. Esse tipo de zoneamento permite o estabelecimento de regras 

específicas para determinadas atividades em uma determinada área, permitindo 

políticas de desenvolvimento claramente definidas.  

Definir uma política de zoneamento para uma área pode funcionar quando todos 

os setores da comunidade atuam com sinergia formando um plano em conjunto. Por 

exemplo, pode ser definida que, em uma determinada zona, nenhuma habitação é 

permitida dentro de uma certa distância (por exemplo, 30 m) da rodovia e 

apartamentos a uma distância (por exemplo, 30-80 m) devem ter isolamento acústico 

adicional. Na Alemanha, em torno de certos aeroportos, as zonas de proteção são 

fixas (zona 1 com nível de ruído abaixo de 75 dB(A), zona 2 abaixo de 67 dB(A)) e o 

uso do solo para construção é restrito. Na zona 1 não é permitida habitação e na zona 

2 só é permitida se os edifícios tiverem isolamento acústico. Escolas e hospitais não 

são permitidos em nenhuma das zonas (THE EUROPEAN COMMISSION, 2002). 

 
6.4.5. Localização de aeroportos 

Para evitar o problema de ruídos provenientes de aeroportos, é de extrema 

importância o bom planejamento do uso e ocupação do solo. Esse planejamento deve 

ser feito de forma que garanta o distanciamento necessário entre o aeroporto e as 

áreas sensíveis de ruído. No entanto, para casos de aeroportos novos, terrenos 

próximos a centros urbanos com distanciamento necessário está se tornando cada 

vez mais escasso, tanto pela disponibilidade quanto pelo preço. 

Para os aeroportos existentes, a European Commission (2002), recomenda as 

seguintes opções de gestão do uso e ocupação do solo: 

• Estabelecimento de zonas de ruído nas áreas impactadas. Desta forma, não 

seria permitido o desenvolvimento de áreas habitacionais e fomentaria usos 

com menor sensibilidade ao ruído, como comércio e indústria.  

• Aquisição negociada e obrigatória de terrenos e propriedades circundantes aos 

aeroportos pela autoridade aeroportuária.  

• Compensação financeira. A compensação permitiria por exemplo, a melhoria 

no isolamento acústico das fachadas por parte dos proprietários dos edifícios.  



 
 

105 
 
 
6.5. EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

6.5.1. Conscientização pública 

Informar e consultar o público sobre o desenvolvimento de um plano de ação 

contra o ruído é importante e certamente aumentará a conscientização sobre os 

problemas causados. No entanto, normalmente apenas um pequeno grupo de 

cidadãos estará ativamente envolvido em tais processos de planejamento ou 

intimamente acompanhando os resultados na mídia. Algumas ferramentas são 

necessárias para incentivar a participação de forma proativa do público em geral. 

Segundo Silence (2009), a conscientização pública a respeito do ruído é 

importante pois transforma o comportamento humano. Ela pode diminuir a geração de 

ruídos com o aumento no uso de transportes de baixa emissão sonora e aumentar o 

engajamento na participação popular nos planos de ação e aceitação de políticas 

geralmente impopulares, como limites de velocidade ou proibições de tráfego. 

Antes de desenvolver qualquer tipo de campanha de conscientização pública, é 

necessário definir claramente os objetivos e o público-alvo. O público-alvo pode ser 

dividido em grupos e subgrupos, e cada um tem diferentes conhecimentos sobre 

ruído, necessidades, atitudes e comportamentos. Portanto, é muito importante ter 

todas as informações e características de cada grupo, sendo possível coletá-los 

através de questionários.  

Elshout (2007) apresenta uma classificação de grupos e subgrupos alvos para 

formulação de campanhas de conscientização pública (Quadro 8):  
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Quadro 8 - Grupos e subgrupos alvos para comunicação 

 

Grupo alvo Subgrupos 

Cidadãos em áreas urbanas 

Ocupantes da cidade 
Motoristas e usuários de transporte público 
Pessoas esportivas 
Turistas 
Pais de bebês e crianças 
Estudantes 
Funcionários de indústrias/ empresas 
Criadores de eventos na cidade 
Proprietários de lojas 

Pessoas sensíveis à poluição do ar 

Pessoas idosas (55+) 
Pais de bebês e crianças 
Asmáticos, grupos de associação de pacientes 
Alérgicos 
Pessoas com problemas respiratórios 

Médicos/ profissionais da saúde 
Clínicos gerais 
Especialistas 
Serviço público de saúde 

Organização não governamental 
(ONG) 

Grupos de interesse 
Organização de consumidores 
Grupos ambientais 
Cientistas/ instituições de pesquisa 
Escritórios de consultoria 

Jornalistas/ mídia 
Jornais regionais e nacionais 
Jornais técnicos e médicos 
Artigos específicos 

Governo/ tomadores de decisão 

Prefeituras 
Autoridades regionais 
Ministério do ambiente 
Instituições de pesquisa e desenvolvimento 

 

Fonte: Adaptado de Elshout (2007) 
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Segundo Silence (2009), existe uma gama de ferramentas para se comunicar com 

os diferentes grupos-alvo. Todos os tipos de folhetos, pôsteres, sites, questionários, 

balcões de informações em áreas mais afetadas pelo ruído, aulas em escolas etc. 

podem ser usados. É importante encontrar a ferramenta certa, com o estilo, tom e 

momento certo de entrega para cada grupo-alvo. Outra forma interessante é a 

disponibilização de sonômetros públicos, apresentando para a população os níveis de 

ruído em tempo real daquela localização. Em 2009, a empresa Electrolux fez uma 

campanha de conscientização de ruídos nas cidades de Londres, Berlim, Madri, Milão 

e Bruxelas (Figura 60), onde foram dispostos em grandes painéis, os níveis sonoros 

instantâneos daquelas áreas urbanas. Este tipo de campanha contribui para 

tangibilizar e conscientizar sobre o ruído. 

 

Figura 60 - Campanha de conscientização sobre ruídos em Bruxelas 

 

 

Fonte: Autoria desconhecida 
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Escalas de nível sonoro podem ser apresentadas a fim de facilitar a compreensão 

do cidadão, assim como é feito com medidores de qualidade do ar. Silence (2009) 

apresenta uma possibilidade de escala de nível de ruído (Figura 61). 

 
Figura 61 - Recomendação de escalas de nível sonoro 

 

 

Fonte: Silence (2009) 

 

Os custos de campanhas de conscientização variam muito de acordo com cada 

estratégia, portanto não há como fazer uma estimativa. Mas pode-se afirmar que com 

o sucesso das campanhas, e consequentemente a mudança de hábito e maior 

engajamento popular sobre o tema, os níveis sonoros urbanos tendem a diminuir de 

forma mais eficaz e menos custosa do que soluções físicas, como troca do tipo de 

asfalto ou barreiras acústicas. 

Uma vantagem das campanhas de conscientização é a possibilidade de explorar 

também outras políticas, como por exemplo a poluição do ar, que está diretamente 

relacionada ao ruído, em especial o rodoviário. 

No entanto, deve ser mencionado que influenciar o comportamento das pessoas 

é muito difícil e demorado. Segundo Silence (2009), a comunicação pode tornar as 

pessoas cientes de seus comportamentos, mas geralmente não o mudará tão 

rapidamente. Para mudança de comportamento, sanções ou recompensas são os 

meios mais apropriados. Outra opção é recorrer a argumentos econômicos. Em 

tempos de altos preços dos combustíveis, muitos motoristas são mais propensos a 

cumprir os limites de velocidade para economizar combustível do que para reduzir 

suas emissões de ruído. 
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6.5.2. Promoção de meios de transporte menos ruidosos 

Os carros particulares são responsáveis por grande parte do incômodo. Aumentar 

o engajamento público no uso de transportes alternativos é altamente recomendável 

para minimizar o nível de ruído urbano. Caminhada, ciclismo, patinação, patinetes e 

transporte público são algumas alternativas. Segundo Silence (2009), as seguintes 

medidas podem ser tomadas para promover a mudança modal: 

• Transporte público mais atraente (limpos e confortáveis, boa acessibilidade de 

estações, maior frequência, viagens mais curtas com faixas de ônibus 

exclusivas etc.); 

• Pistas exclusivas e de qualidade para ciclistas; 

• Estacionamentos próximos a estações de trem e metrô com preço acessível; 

• Campanhas de conscientização sobre os benefícios dos transportes 

alternativos. 

 

6.5.3. Influência no comportamento do motorista 

O estilo de direção dos motoristas tem um alto impacto no ruído gerado. Usando 

baixas velocidades do motor e evitando alta aceleração desnecessária, é possível 

chegar a significativas reduções no ruído de propulsão de um veículo. É possível dirigir 

a uma baixa velocidade sem necessitar da aceleração total do veículo. 

Existe uma correlação entre aceleração e ruído de automóveis. Segundo German 

Environmental Agency (2005), para baixas velocidades em torno de 30 km/h, o 

aumento médio de ruído devido a aceleração é de 2 dB. Para velocidades em torno 

de 50 a 60 km/h, o aumento é de 1 dB a 1,5 dB. Segundo Silence (2009), a redução 

da aceleração pode diminuir até mais, chegando a 5 dB e 7 dB para motocicletas. 

Para convencer sobre a necessidade de condução mais passiva, outros 

benefícios podem ser apresentados, como por exemplo economia de combustível, 

melhoria na segurança do tráfego e redução dos gases poluentes. 

Nesse sentido, práticas mais eficientes e estratégias operacionais que promovam 

a mitigação dos custos ambientais, sociais e econômicos, tais como o eco-driving, 

estão cada vez mais evidentes e sendo discutidos. Eco-driving é uma iniciativa 

sustentável que incentiva uma condução mais consciente e eficiente, de modo a usar 

menos combustível para percorrer as mesmas distâncias. Para aumentar o alcance 

do conceito de eco-driving, campanhas de treinamento e palestras podem ser 
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fornecidas à população. O site http://www.ecodrive.org/ traz uma série de informações 

e cursos disponíveis sobre eco-driving. A Figura 62, extraída do site, dá um exemplo 

de como pode ser apresentada a relação entre rotações do motor e ruído. 

 

Figura 62 - Exemplo de apresentação da relação entre ruído e rotação do motor 

 

 

Fonte: Adaptado de Silence (2009) 

 

Silence (2009) indica a possibilidade de dispositivos instalados em veículos que 

podem auxiliar e fomentar a direção ecológica. O primeiro dispositivo seria um sistema 

de notificação ao motorista do melhor momento de mudar de marcha. Uma sinalização 

seria apresentada no painel do veículo quando a rotação do motor chegar a 2.000 

rpm. A segunda possibilidade de dispositivo seria um sensor de limitação automática 

da rotação do motor. Com a definição de zonas sensíveis aos ruídos, ao acessar essa 

área, o sensor do veículo identifica a zona e automaticamente limita a rotação do 

motor. 
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6.5.4. Gerenciamento de reclamações 

A coleta sistemática e análise das reclamações sobre ruído podem ser úteis para 

escolha dos métodos de redução de ruídos. Portanto, é importante elaborar uma 

estratégia pensando na localização e quais informações devem ser coletadas. 

Certamente, essas estratégias de coleta de reclamações devem ser desenvolvidas 

pela autoridade local, mas com participação também da polícia e associações de 

bairros. 

Em 2016, a prefeitura de Londres publicou um infográfico contendo o número de 

reclamações de ruído por bairro (Figura 63). Esse tipo de mapeamento pode contribuir 

na tomada de decisão de escolha e localização das soluções. 

Figura 63 - Mapa de reclamações da cidade de Londres 

 

 

Fonte: Noise News (2017) 
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Silence (2009) alerta que, apesar da importância dos dados de reclamação, eles 

não devem ser a única fonte para tomada de decisões. Existem vários grupos-alvo 

que normalmente não reclamam para as autoridades públicas, entre eles pessoas 

com níveis mais baixos de educação e crianças.  

 

6.5.5. Instrumentos econômicos 

As medidas econômicas são um grupo importante de métodos de redução do 

ruído urbano. Os principais instrumentos econômicos são: incentivos econômicos para 

reduzir o ruído, impostos especiais e encargos e o pagamento de indenizações às 

pessoas que são afetadas pelo ruído. 

6.5.5.1. Incentivos econômicos 

Esse método consiste em incentivos econômicos por parte do governo para 

encorajar no desenvolvimento e utilização de veículos com menor emissão sonora. 

Os incentivos económicos podem ser em concessões fiscais ou subsídios à indústria 

ou organizações de pesquisa para promoção e desenvolvimento de veículos 

silenciosos. Na Holanda, um regime de benefícios fiscais está em funcionamento 

desde 1980, o que proporciona incentivos financeiros a empresas que investem em 

veículos de baixo ruído. Outra forma de incentivo é o subsídio a proprietários de 

veículos pesados na compra de ferramentas para silenciar os veículos. Na França, 

por exemplo, o governo dá um subsídio de 50% sobre o custo de kits silenciadores 

(THE EUROPEAN COMMISSION, 2002). 

6.5.5.2. Impostos especiais e encargos  

Impor impostos ou taxas a um poluidor pode ser um incentivo para reduzir as 

emissões ou uma forma de angariar fundos para redução sonora. Em princípio, podem 

ser estabelecidas taxas para persuadir poluidores no cumprimento de uma norma pré-

estabelecida (THE EUROPEAN COMMISSION, 2002).  

Durante muitos anos as taxas sobre o ruído têm sido aplicadas com sucesso nas 

operações de aeronaves civis. Normalmente, essa taxa é arcada pelas operadoras do 

voo e é incorporada à taxa de decolagem e aterrisagem. A intenção é encorajar os 

operadores a reduzirem os custos operacionais através de uma utilização mais 

silenciosa das aeronaves e para fornecer uma fonte de financiamento da implantação 

de métodos de redução do ruído, como por exemplo isolamento acústico dos edifícios. 
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Quanto a veículos rodoviários, podem ser aplicadas duas formas distintas de 

tributação. A primeira é a cobrança de impostos anuais em função da categoria de 

ruído, ou seja, a cobrança de impostos é proporcional ao ruído emitido pelo veículo. 

Neste sistema, o aumento na procura por veículos silenciosos implicará na 

necessidade de desenvolvimento de novas tecnologias para a supressão do ruído por 

parte da indústria. O segundo método é a cobrança de taxa sobre veículos ruidosos 

quando utilizados em uma área sensível. Isto poderia ser conseguido através da 

venda de licenças de circulação em uma determinada área designada. Essa 

metodologia permite o controle de ruídos em uma determinada área. 

Outra possibilidade de tributação é a cobrança de taxas extras arrecadadas nos 

pedágios rodoviários. Essas taxas possibilitariam o angariamento de fundos para 

implantação de métodos de redução sonora ao longo das rodovias, além de diminuir 

o fluxo rodoviário, e por consequência diminuir o ruído. 

 

6.5.5.3. Indenizações às pessoas afetadas pelo ruído 

A compensação é definida como um pagamento, em dinheiro, a fim de tentar 

compensar os danos sofridos pelas pessoas afetadas ao ruído. A necessidade de 

compensar o ruído é particularmente necessária nas zonas construídas em torno de 

aeroportos e ao longo de rodovias de alto tráfego e ferrovias. Esse tipo de política é 

muito comum ao redor do mundo, por exemplo, nos EUA o governo obriga que 

aeroportos e concessionárias de vias expressas indenizem os proprietários de 

residências próximas à fonte de ruído intenso devido à depreciação do preço do 

imóvel. Em princípio, a compensação pelo ruído não é um incentivo, mas sim uma 

espécie de penalização financeira para os responsáveis pelo ruído, e uma reparação 

para os que sofrem de ruído (THE EUROPEAN COMMISSION, 2002). 
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7. RESUMO DOS MÉTODOS DE REDUÇÃO DO RUÍDO URBANO 

 
Na Quadro 9 a seguir, estão apresentados todos os métodos de redução do ruído urbano apresentados neste trabalho assim como suas características de custo, redução sonora, impacto em outras 

políticas urbanas e aceitação pública. 

 

Quadro 9 - Resumo dos métodos de redução do ruído urbano e suas características 

 

Tipo de método  Método de redução Potencial redução sonora Custos aproximados Impacto em outras políticas Aceitação pública 

Mudanças na fonte  
(ruído rodoviário) 

Tipo de asfalto 
2 a 4 dB em relação ao concreto 

asfáltico denso 

30 EUR/m² a mais e vida útil menor (1 
ano) do que as superfícies 

convencionais.  
Segurança rodoviária Fácil 

Pneu de baixa emissão sonora 
Até 3 dB em relação ao pneu 

convencional 

10% a 15% mais caro que os pneus 
topos de linha disponíveis no 

mercado 
Não há impacto Não há influência 

Renovação da frota de ônibus  
Até 14dB em relação ao ônibus 

convencional 

Potencialmente alto, mas de rápido 
retorno. A frota deve ser renovada em 
algum momento de qualquer forma.  

Diminuição da poluição atmosférica e 
do consumo de energia  

Fácil 

Ônibus de trânsito rápido (BRT) 2 dB no LAeq urbano 

Comparado ao sistema convencional 
de transporte de ônibus, o custo é 

relativamente maior, mas menor se 
comparado a VLT ou metrô 

Diminuição da poluição atmosférica e 
segurança rodoviária 

Inspeção de veículos com alta 
emissão sonora 

5 a 10 dB no LAeq urbano Sem informações 

Diminuição da poluição atmosférica 

Difícil 

Caminhões de lixo de baixa 
emissão sonora 

Até 25 dB em relação ao veículo 
convencional 

22.000 a 32.000 EUR a mais do que 
veículos convencionais 

Fácil 

Caminhões de carga de baixa 
emissão sonora 

De acordo com pretendido pelo plano 
de ação ou zoneamento acústico 

Alto investimento, mas retorno com 
economia de combustível  

Veículos elétricos 3 a 4 dB no LAeq urbano 
Custos indiretos. Perda na 

arrecadação devido a programas de 
incentivo  

Restrições de horários de 
circulação de veículos pesados 

Até 7 dB no LAeq urbano 
Custo com as sinalizações 300 EUR 

por placa 
Diminuição da poluição atmosférica e 

segurança rodoviária 
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Tipo de método  Método de redução Potencial redução sonora Custos aproximados Impacto em outras políticas Aceitação pública 

Mudanças na fonte  
(ruído rodoviário) 

Lombadas  

1 a 4 dB no LAeq urbano 

Não são elevados Segurança rodoviária 
Dividida. Potencial rejeição pelos 
motoristas, mas aceitação pelos 

pedestres. 
Chicanes 2.000 EUR/m² 

Segurança rodoviária e 
ganho adicional de espaço, para 

plantio de árvores  
Rotatórias 7.200 EUR por rotatória 

Fácil Redesenho do espaço urbano Variável  2.000 EUR/m² 

Semáforos inteligentes ou fluxo 
verde 

Até 4 dB no LAeq urbano R$100.000,00 cada semáforo 
Diminuição da poluição atmosférica e 

segurança rodoviária 

Sistema variável de limite de 
velocidade 

Variável Altamente caro 
Diminuição da poluição atmosférica e 

segurança rodoviária 

Dividida. Potencial rejeição pelos 
motoristas, mas aceitação pelos 

habitantes próximos. 

Mudanças na fonte  
(ruído ferroviário) 

Sistemas de freio 
Até 10 dB em relação ao sistema 

convencional 
Alto custo para trens de carga Não há impacto 

Não há influência 

Redução das irregularidades de 
trilhos 

 Previne aumentos sonoros de até   
10 dB 

Sem informações. O procedimento 
deve ser realizado constantemente 

por conta da segurança 
Segurança ferroviária 

Formato das rodas 
Até 6 dB em relação ao sistema 

convencional 

Potencialmente caro. Dependendo da 
roda pode ser necessário o uso de 

sistema de freio à disco 

Não há impacto 

Amortecimento das rodas 
Até 3 dB 

e até 8 dB para altas velocidades  
Sem informações, mas baixa 

durabilidade pode tornar o custo alto 

Rodas multimateriais 
Até 12 dB em relação ao sistema 

convencional 
Sem informações 

Pode haver resistência no uso devido 
ao acidente de 1998 na Alemanha 

Amortecimento sob trilhos 
Até 4 dB em relação ao sistema 

convencional 
100 EUR/m Não há influência 
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Tipo de método  Método de redução Potencial redução sonora Custos aproximados Impacto em outras políticas Aceitação pública 

Mudanças na fonte  
(ruído ferroviário) 

Amortecimento na alma de trilhos 
2 a 7 dB em relação ao sistema 

convencional 
300 EUR/m 

Não há impacto Não há influência 

Amortecimento através de 
sistemas de fixação de trilhos 

Até 7 dB em relação ao sistema 
convencional 

Sem informações. Mas custo é 
significativamente menor em relação 

a lajes flutuantes 

Laje flutuante 
Até 20 dB em relação ao sistema 

convencional 
Mais cara dentre todos os sistemas 

de amortecimento de trilhos 

Soluções para ruído de curva 
 Previne aumentos sonoros de até     

16 dB  

Sem informações 

VLT e renovação da frota de 
transportes públicos 

Sem informações, mas presume-se 
que o nível sonoro seja baixo se 
comparado aos trens tradicionais 

Diminuição da poluição atmosférica Fácil 

Barreiras acústicas integradas 
Até 6 dB em relação ao sistema 

convencional 

Não há impacto 

Não há influência 

Mini barreiras e blindagens 
Até 10 dB em relação ao sistema 

convencional 

Mudanças na fonte  
(ruído tráfego aéreo) 

Restrições de horários da fonte 

Variável 

Custos indiretos arcados pelas 
companhias aéreas 

Dividida. Potencial rejeição pelos 
passageiros, mas aceitação pelos 
habitantes próximos a aeroportos. 

Restrições de decolagem e 
aterrisagem 

Fácil 

Rotas de voo 

Soluções acústicas nas aeronaves 
Variável de acordo com 

características das aeronaves 

Operações em solo Sem informações 

 
 
 
 



 
 

117 
 
 

Tipo de método  Método de redução Potencial redução sonora Custos aproximados Impacto em outras políticas Aceitação pública 

Mudanças no caminho 

Barreiras acústicas 5 a 10 dB 180 EUR/m² Interferência visual e na fauna 

Dividida. Potencial rejeição pelos 
pedestres, mas aceitação pelos 

habitantes próximos 
Túneis ou Túneis falsos a partir de 20 dB 

Alto custo de implantação e 
necessidade de manutenção 

periódica nos sistemas de iluminação, 
ventilação e drenagem 

Diminuição da poluição atmosférica 
na região protegida, mas piora 

significativa na entrada e saída dos 
túneis 

Taludes 5 a 10 dB 
Pode ser menor do que as barreiras 

acústicas 
Possibilidade de impacto ambiental 
devido à grande área de ocupação 

Maior aceitação do que barreiras 
acústicas 

Rebaixamento e elevação de fontes 
sonoras 

3 a 10 dB 
Variável de acordo com as condições 

topológicas pré-existentes 

Possibilidade de impacto ambiental 
devido à dificuldade de deslocamento 

da fauna 

Fácil se forem aproveitadas 
condições topológicas pré-existentes 

Vegetação Até 10 dB 
Variável de acordo com diversidade 

de tipos de árvores regionais 

Diminuição no impacto térmico, 
redução da poluição atmosférica; 
interceptação da água de chuva e 

retenção de carbono 

Fácil 

Mudanças no receptor 

Isolamento acústico de fachadas Variável Variável 
Impacto no conforto térmico e 

lumínico 
Depende dos requisitos impostos 

Design da edificação Até 15 dB Sem custos diretos 
Impacto na temperatura e iluminação 

natural do entorno da edificação 
Potencialmente fácil 

Isolamento acústico na estrutura 
de edifícios  

Altamente eficaz e variável Altamente caro 
Possibilidade de desempenho no 

controle sísmico 
Não há influência 

Planejamento de uso e 
ocupação do solo 

Disponibilidade de áreas 
silenciosas 

Variável  

Sem custos diretos se considerado no 
planejamento inicial 

Diminuição no impacto térmico, 
redução da poluição do ar e redução 

da poluição do atmosférica 
Fácil 

Distanciamento entre zonas e 
fontes de ruído 

Impacto direto em todas as políticas 
urbanas 

Não há influência 
Redução do tráfego pela 

disposição de zonas 

Zoneamento de ruído 
De acordo com a política de 

zoneamento 

Localização e realocação de 
aeroportos 

Variável  Fácil 
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Tipo de método  Método de redução Potencial redução sonora Custos aproximados Impacto em outras políticas Aceitação pública 

Educação e 
comunicação 

Conscientização pública 

Grande potencial de redução Variável 

Diminuição da poluição atmosférica, 
segurança rodoviária e saúde 

Fácil, porém demorada 

Promoção de meios de transporte 
menos ruidosos 

Influência no comportamento do 
motorista 

Diminuição da poluição atmosférica e 
segurança rodoviária  

Gerenciamento de reclamações 

Diminuição da poluição atmosférica, 
segurança rodoviária e saúde 

Instrumentos econômicos 

 
Fonte: Autor 
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8. COMENTÁRIOS FINAIS 

O presente trabalho apresenta os principais métodos de redução do ruído urbano 

implantados ao redor do mundo e suas características do ponto de vista da redução 

sonora, custos, impacto em outras políticas e aceitação pública. Os métodos de 

redução sonora foram classificados em cinco tipos, redução sonora pela fonte, pelo 

caminho de propagação, pelo receptor, por medidas de planejamento de uso e 

ocupação do solo e por medidas educativas. 

Cada método apresenta uma eficiência sonora diferente, mas para atingir 

reduções sonoras mais significativas, pode ser necessária a implantação das medidas 

de forma combinada. A Figura 64 apresenta uma representação esquemática de uma 

combinação de métodos de redução do ruído, incluindo medidas na fonte, no caminho 

e no receptor. Além destes tipos, os métodos por uso e ocupação do solo e medidas 

educativas também poderiam ser combinados. 

 

Figura 64 - Métodos de redução sonora combinados 

 

 

Fonte: Adaptado de Isles e Austroads (2005) 
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Além da caracterização de cada método, foi realizada também uma análise crítica 

de cada solução a respeito da aplicabilidade nas cidades brasileiras. Vale a ressalva 

que cada cidade possui características urbanas próprias, especialmente se 

comparadas as cidades europeias com as brasileiras, portanto, é muito importante 

uma investigação minuciosa da admissibilidade na cidade avaliada. A seguir, a análise 

crítica de cada solução quanto à aplicabilidade nas cidades brasileiras, mencionando-

se também as principais iniciativas implantadas no país que contribuem para a 

redução do ruído urbano. 

 

8.1. Mudanças na fonte  

8.1.1. Ruído rodoviário 

• A troca do asfalto comum para asfalto de baixo ruído possibilita reduções 

sonoras significativas, mas a necessidade de manutenção periódica eleva o 

custo, inviabilizando a aplicação desta solução em todas as vias urbanas. 

Desta forma, é recomendado que seja feita aplicação em vias de alto tráfego 

próximas às áreas sensíveis. Essa solução já foi aplicada em algumas rodovias 

brasileiras, como por exemplo o trecho Oeste do Rodoanel Mario Covas no 

estado de São Paulo. Em 2002, esse trecho recebeu o asfalto tipo poroso CPA 

para reduzir o impacto de ruídos a áreas residenciais. 

• Rodovias com irregularidades e buracos são muito comuns em cidades 

brasileiras. Além de potencialmente aumentar o ruído devido ao atrito entre 

pneu e asfalto, agrava o risco de acidentes rodoviários. Desta forma, é 

recomendada a manutenção periódica afim de manter a superfície da via de 

forma regular. 

• Os pneus de baixa emissão sonora podem trazer reduções sonoras 

significativas, mas sua aplicação depende exclusivamente do consumidor final. 

Para aumentar a utilização desta solução, os órgãos governamentais podem 

atribuir políticas de incentivo fiscal. 

• A renovação da frota de transportes coletivos de ônibus e caminhões de lixo é 

um método com redução sonora significativa e oportuna, já que renovações 

periódicas são necessárias de toda forma. 

• O sistema de BRTs foi implantado em diversas cidades brasileiras, como Rio 

de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Recife, Goiânia, entre outros. Como 
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apresentado por Oliveira, (2015), a implantação do BRT transcarioca na cidade 

do Rio de Janeiro se mostrou positiva do ponto de vista acústico, comprovando 

a eficiência deste método. Alguns cuidados devem ser tomados na implantação 

deste sistema. Com a aproximação de áreas sensíveis a ruídos de vias de 

circulação de BRTs, em especial de pontos de ônibus, os níveis sonoros 

tendem a serem mais elevados, devido a aceleração e frenagem dos veículos, 

desta forma, é importante o desenvolvimento de políticas e ações através do 

planejamento de uso e ocupação do solo, para evitar essa aproximação. 

• Políticas e programas de incentivo podem impulsionar a troca de veículos de 

combustão para elétricos. No Brasil, o Projeto de Lei 3174 (2020) estabelece 

política federal de incentivo à utilização de veículos elétricos ou híbridos, 

isentando aqueles que adquirirem o Imposto sobre Produtos Industrializados 

(IPI), estabelecendo que pelo menos 10% da frota de veículos das polícias 

federal, rodoviária e penal deverão ser movidos à propulsão elétrica. Apesar de 

ser popularmente conhecido e até desejado, a troca de veículos de combustão 

para elétricos é muito incipiente no Brasil. Há poucos modelos de carros 

elétricos à disposição, e o alto custo dificulta a aquisição por parte dos 

consumidores. Para agilizar ainda mais esse processo, os órgãos 

governamentais podem incentivar a indústria automotiva na produção de 

veículos elétricos nacionais, reduzindo os custos de importação. Com o 

aumento da oferta, consequentemente haverá redução nos custos deste tipo 

de veículo. 

• No Brasil, o efeito da utilização de escapamentos de alta emissão sonora tem 

aumentado, em especial durante a pandemia da Covid-19, em que o número 

de motociclistas aumentou consideravelmente. Em São Paulo, segundo o 

Sindicato dos Mensageiros Motociclistas, Ciclistas e Mototaxistas 

Intermunicipal do Estado de São Paulo, o número de entregadores aumentou 

em 20% desde o início da pandemia (SINDIMOTOSP, 2021). A inspeção de 

veículos é uma solução de grande eficiência e que pode também trazer 

benefícios para a redução do impacto ambiental. Esse método é muito 

recomendado e já é aplicado em algumas cidades brasileiras, como por 

exemplo na cidade de Sorocaba, que desde 2016 realiza constantes “blitzes” 

de fiscalização e medição de motocicletas com escapamentos adulterados. Em 
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um único dia, foram autuados mais de 38 motociclistas com motocicletas 

emitindo ruídos acima do permitido pela legislação local (PREFEITURA DE 

SOROCABA, 2021). 

• Os métodos de gestão de tráfego possuem alto potencial de redução sonora, 

mas podem receber muita resistência popular. Por exemplo, em 2015 na cidade 

de São Paulo, a prefeitura determinou a diminuição na velocidade máxima das 

marginais Pinheiros e Tietê de 90 km/h para 70 km/h, mas após muita pressão 

popular a velocidade original de 90 km/h foi retomada em 2017. Portanto, todos 

os meios que envolvem redução no fluxo e velocidade das vias devem ser 

analisados com cautela. 

• Os métodos de redesenho urbano podem trazer reduções sonoras 

significativas e popularmente mais aceitas do que métodos tradicionais como 

lombadas e rotatórias. Se o redesenho urbano for realizado de forma correta, 

essas mudanças podem valorizar a cidade, melhorando do ponto de vista 

estético e funcional, podendo até trazer valorização dos imóveis próximos. 

• Os semáforos inteligentes já foram adotados em algumas cidades brasileiras 

como Cuiabá, Curitiba, São José dos Campos e São Paulo. Na cidade de São 

Paulo, alguns cruzamentos do bairro do Brooklin receberam esse sistema, e de 

acordo com Mugnela (2012), o fluxo de trânsito melhorou e reduziu o tempo de 

parada dos veículos em 30%. Diversas experiências, como a descrita 

anteriormente, provam que o sistema de semáforos inteligentes é vantajoso e 

pode ser aplicado no contexto brasileiro, especialmente em rodovias de alto 

tráfego próximas de áreas sensíveis. A dificuldade desta solução é seu alto 

custo, já que são necessárias estações de monitoramento de ruídos. Desta 

forma, é recomendado o seu uso nas vias de maior intensidade e importância. 

Outra vantagem deste tipo de sistema, além da redução sonora, é a 

possibilidade de interligação com outras ferramentas tecnológicas de gestão 

urbana, popularmente chamadas de cidades inteligentes. Um exemplo de 

interligação é a possibilidade de abertura automática dos semáforos para a 

passagem de ambulâncias e viaturas de polícia. Essa abertura automática 

pode ser realizada com a captação do ruído das sirenes através de estações 

de monitoramento interligadas ao sistema de semáforos. 
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8.1.2. Ruído ferroviário 

• Os sistemas de correção de irregularidades de trilhos (esmerilhamento) e a 

lubrificação de curvas são processos necessários não apenas para evitar a 

geração de ruídos, mas medidas importantes para a segurança férrea. 

• Os sistemas de freio a disco, as rodas otimizadas, as rodas multimateriais e 

amortecimento das rodas são métodos que são incorporados ao veículo, 

portanto devem ser implantados pelas companhias férreas. Em geral, são 

métodos de boa redução sonora e de menor custo do que os métodos 

incorporados na linha do trem. Pode ser necessário um programa de incentivo 

fiscal ou elaboração de legislações que exijam a aplicação dessas soluções 

pelas companhias. 

• Dos métodos de redução de ruídos aplicados à linha de trem, aquele com a 

melhor capacidade de redução é a laje flutuante, mas em compensação o mais 

custoso. Essa solução é recomendada somente em linhas férreas próximas a 

edifícios com ambientes muito sensíveis a ruído.  

• O melhor custo-benefício dentre os métodos de redução de ruídos aplicados a 

linha de trem é o amortecimento sob trilhos, seguido do sistema de fixação com 

amortecimento. O primeiro é de difícil aplicação em vias férreas pré-existentes, 

já o segundo permite a instalação em pistas existentes. 

• A renovação da frota férrea por VLT é um método proveitoso, já que a 

população seria beneficiada não apenas pela redução sonora, mas também por 

um sistema de transporte potencialmente mais confortável e de menor impacto 

para o meio ambiente. 

• As barreiras acústicas integradas à via férrea e o sistema de blindagem são 

soluções com bom potencial de redução sonora, mas de alto custo. Suas 

utilizações são recomendadas na impossibilidade de aplicação dos outros 

métodos apresentados na pesquisa. 

• Os sistemas férreos de transporte coletivo do Brasil são em geral mais 

modernos e menos ruidosos do que os sistemas de transporte de carga. A 

renovação da frota de veículos férreos de transporte de carga, em geral, é de 

altíssimo custo para as companhias férreas, podendo até inviabilizar essa ação. 

Se confirmada a impossibilidade da renovação, além dos métodos de controle 
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de ruídos pela fonte, caminho e receptor, podem ser aplicadas estratégias de 

uso e ocupação do solo, como distanciamento das fontes de áreas sensíveis a 

ruídos. 

• Em geral, as características das linhas e vagões férreos brasileiros são 

semelhantes às utilizadas mundialmente, por isso, pode-se concluir que os 

métodos de redução de ruído ferroviários apresentados nessa pesquisa são 

aplicáveis para a realidade brasileira.  

 

8.1.3. Ruído de tráfego aéreo 

• Os métodos de retenção ou diminuição do tráfego aéreo em geral envolvem 

mudanças nas operações em voo e em solo das aeronaves. Todas apresentam 

grande eficiência na redução sonora e devem ser implantadas de forma 

conjunta, especialmente em aeroportos próximos de áreas sensíveis. É 

importante a participação ativa dos órgãos governamentais na elaboração de 

legislações sobre operações em aeroportos assim como fiscalização dos 

procedimentos realizados pelas companhias aéreas. 

• Em 2011, o Grupo de Trabalho (GT) instituído pela portaria ANAC (Agência 

Nacional de Aviação Civil) nº 130 apresentou um estudo sobre procedimentos 

ou restrições operacionais no aeroporto de Congonhas, na cidade de São 

Paulo, para redução do ruído nas residências no entorno do aeroporto. Neste 

estudo, além do diagnóstico da situação do ruído no entorno do aeroporto, 

foram apresentados procedimentos operacionais de baixo ruído mais utilizados 

no mundo e a viabilidade de aplicação no aeroporto de Congonhas. De acordo 

com a Nota Técnica nº 02/2011/GTCongonhas/ANAC publicada pelo GT 

“...pôde-se verificar que, devido à situação atual do aeroporto de Congonhas e 

seu entorno, algumas destas alternativas não podem ser utilizadas ou não 

produziriam os efeitos benéficos desejados”. A alternativa avaliada que se 

mostrou mais viável é a restrição da potência dos motores durante a 

decolagem. Essa solução foi devidamente admitida, e foram atingidas reduções 

sonoras de cerca de 3 dB. Outra alternativa aprovada foi a restrição de 

operações aos fins de semana. De acordo com o nota técnica, “a possibilidade 

de alteração do horário de funcionamento do Aeroporto de Congonhas nos dias 

de semana já foi analisada no primeiro relatório apresentado por este grupo de 
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trabalho, onde se concluiu que atualmente é inviável esta modificação, dada a 

importância estratégica do aeroporto de Congonhas no contexto nacional.”. 

Ainda no mesmo documento, “quanto às restrições operacionais, os dados 

indicam a possibilidade de uma melhor gestão na distribuição dos voos aos fins 

de semana, evitando assim a concentração de operações com maior impacto 

de ruído em horários de grande incômodo (das 22:00 às 23:00 hs de sábados 

e das 06:00 às 07:00 dos domingos)”. A ANAC já realizou estudos semelhantes 

para maioria dos aeroportos comerciais de grande fluxo do Brasil, 

diferentemente de aeroportos de menor escala. É altamente recomendada a 

exigência pelos órgãos governamentais da realização de estudos de mitigação 

de ruídos no entorno de todos os aeroportos do Brasil. 

• Na cidade de São Paulo, a circular AIC nº 17/21 de 20 de Maio de 2021, 

publicada pelo departamento de controle do espaço aéreo do Ministério da 

Defesa, determina rotas REH (rotas especiais de helicópteros) pelas marginais 

Pinheiros e Tietê a uma altitude mínima de 975 m do solo. Embora as REH 

existam para ajudar a organizar o fluxo e evitar o tráfego de helicópteros sobre 

áreas sensíveis ao ruído, no Brasil, não há infração para quem sai delas, 

somente para quem não cumpre a altitude mínima. Desta forma, há um grande 

número de pilotos que cruzam áreas sensíveis, como é o caso do bairro da 

Lapa, onde há constantes reclamações de passagem de helicópteros 

(NOTÍCIAS R7, 2015). Desta forma, é necessário o estabelecimento de leis que 

obriguem o cumprimento das REH por parte dos órgãos governamentais, assim 

como devida fiscalização e autuação em casos de não cumprimento. 

8.2. Mudanças no caminho de propagação 

• Todos os métodos de redução de ruídos pelo caminho são dispositivos que 

bloqueiam a visão direta entre a fonte sonora e o receptor, funcionando como 

uma barreira acústica. Desta forma, do ponto de vista de redução sonora, todos 

têm potencial para atenuar níveis sonoros semelhantes. As vegetações, 

taludes e rebaixamentos e elevações de fontes sonoras são métodos que 

podem ser mais bem aceitos pelo público por serem mais naturais, mas por 

outro lado podem ser mais difíceis de serem instalados sobretudo em áreas 

urbanas.  
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• Em São Paulo, beirando uma rodovia de fluxo intenso, a rodovia dos 

Bandeirantes, foi executado um trecho de barreira acústica. A barreira 

apresenta forma simples, concebida em concreto pré-moldado, para proteger 

um conjunto residencial dos ruídos originados na rodovia dos Bandeiras, cuja 

altitude é 8 m maior que as residências. Somente pela inserção da barreira, os 

moradores dos conjuntos de apartamentos obtiveram reduções nos níveis de 

ruído de até 10 dB (MARCELO, 2006). Os métodos pelo caminho de 

propagação sonora são amplamente utilizados ao redor do mundo, e a 

princípio, não há fatores que impeçam a sua aplicação nas cidades brasileiras. 

Em áreas urbanas, esses métodos podem ser de difícil aplicação devido à 

limitação do fluxo de pedestres e pela necessidade de grandes áreas para 

aplicação dos métodos.  

• Os túneis falsos podem atenuar mais do que as barreiras acústicas, por não 

possibilitarem a difração sonora, mas ao mesmo tempo são muito caros, já que 

demandam muita matéria prima, além do custo de implantação e manutenção 

do sistema de iluminação, ventilação e drenagem. 

 

8.3. Mudanças no receptor 

• Todos os métodos de redução de ruídos pelo receptor têm alto potencial de 

redução do nível sonoro, mas em geral são de alto custo e exigem uma 

adequação do espaço construído.  

• Os métodos de redução sonora pelo design do edifício, como varandas e forma 

e orientação dos edifícios, são aplicáveis apenas em edifícios em fase de 

projeto, o que acaba limitando a utilização destes métodos.  

• O método de isolamento acústico pela estrutura de edifícios é altamente caro 

e só é recomendado para ambientes de altíssima sensibilidade acústica.  

• O isolamento acústico de fachadas tem maior potencial de redução sonora se 

for considerado adequadamente durante a fase de projeto do edifício. Também 

é possível a instalação de sistemas de isolamento acústico com o edifício 

finalizado, através de caixilhos de sobrepor (Figura 65), mas o custo em geral 

é mais elevado. 
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Figura 65 - Caixilho de sobrepor 

 

Fonte: Impacta Acústica (2021) 

• No Brasil, para edificações residenciais, a norma ABNT NBR 15575-4 (2021) 

“Edificações habitacionais - Desempenho: parte 4: Requisitos para os sistemas 

de vedações verticais internas e externas – SVVIE” estabelece limites 

normativos de isolamento acústico ao ruído aéreo D2m,nT,w dos sistemas de 

fachada e cobertura. A norma exige desempenho mínimo específico para cada 

classe de ruído que varia de acordo com o nível de pressão sonora incidente 

na fachada (Quadro 10). Os requisitos exigidos pela norma de desempenho 

são aplicáveis para edifícios residenciais situados em localizações 

enquadráveis em uma das três classes. Para edifícios próximos de fontes 

sonoras de alta emissão como aeroportos, ferrovias e estádios, é recomendado 

um estudo específico, conforme apresentado na nota 2 do Quadro 10. A norma 

não prevê uma metodologia sobre o estudo específico, mas a ProAcústica 

(2017) recomenda que sejam realizadas medições sonoras para caracterização 

da fonte sonora para definição do D2m,nT,w necessário. Desta forma, é altamente 

recomendado que para edifícios situados próximos a fontes sonoras incomuns 

e de alta emissão, seja realizado um estudo com especialista. A norma de 

desempenho tem se mostrado uma ferramenta útil e eficiente para exigir por 

parte dos responsáveis pela construção e incorporação um bom ambiente 

sonoro, mas a sua exigência vale apenas para edifícios residenciais. Como 
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sugestão, poderia haver o desenvolvimento de normativas semelhantes para 

outros tipos de edifícios, como os de uso comercial e hotéis.  

Quadro 10 - D2m,nT,w  necessário para cada classe da norma ABNT NBR 15.575-4 

 

Fonte: Proacústica (2017) 

8.4. Planejamento de uso e ocupação do solo 

• Os métodos de planejamento de uso e ocupação do solo são altamente 

eficientes, sendo dentre todos os tipos de método aqueles com maior potencial 

de redução. Porém, são de fáceis aplicações em cidades embrionárias e de 

difícil aplicação em cidades consolidadas.  

• No Brasil, não é muito comum a disponibilidade de áreas silenciosas pela 

configuração de quadras fechadas, muito comuns na Europa. A fim de 

aumentar a disponibilidade de áreas silenciosas, as edificações com menor 

sensibilidade acústica podem formar praças protegidas, assim como o caso da 

Brascan Open Mall, na cidade de São Paulo (Figura 66).  
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Figura 66 - Brascan Open Mall em São Paulo, exemplo de área silenciosa rodeada por edifícios 
 

 

Fonte: Vitruvius (2004) 

• O documento RBAC nº 161 EMENDA nº 03, de 26 de Fevereiro de 2021, da 

Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), diz “este regulamento estabelece, 

para os operadores de aeródromos civis públicos, os requisitos de elaboração 

e aplicação do Plano de Zoneamento de Ruído – PZR e define critérios técnicos 

aplicáveis na análise de questões relacionadas ao ruído aeronáutico na aviação 

civil”. Ainda no mesmo documento, “após o registro do PZR na ANAC, o 

operador de aeródromo deve buscar ações de compatibilização do uso do solo 

com o(s) município(s) abrangido(s), bem como com a comunidade de entorno, 

notificando a ANAC, os municípios e os órgãos interessados sempre que forem 

identificados usos incompatíveis com os PZR aprovados”. Os parâmetros de 

uso e ocupação do solo para as zonas de ruído já foram definidos pela ANAC, 

faltando a compatibilização com os munícipios. O documento apresentado é 

recente, portanto, é esperado que o processo seja sucedido nos próximos 

anos. 
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8.5. Educação e comunicação 

• As campanhas de educação e conscientização sobre ruídos podem também 

abordar assuntos de outras políticas, como por exemplo meio ambiente e 

saúde. No Brasil, a ProAcústica, em conjunto com a faculdade de 

fonoaudiologia da UNIFESP, realizou em 2017, uma campanha a respeito da 

conscientização do ruído, no parque do Ibirapuera na cidade de São Paulo. Foi 

realizada uma intervenção, com inclusão de fones auriculares de proteção, na 

famosa escultura Monumento às Bandeiras, de Victor Brecheret. Essa 

campanha ficou famosa não apenas nacionalmente, mas também 

internacionalmente, sendo vinculada em diversas mídias (Figura 67). 

Figura 67 - Capa do jornal Folha de São Paulo com ilustração da intervenção no Monumento 
às Bandeiras 

 
Fonte: ProAcústica (2017) 

 

• O Programa de Silêncio Urbano (Psiu), da prefeitura da cidade de São Paulo, 

fiscaliza a emissão sonora de estabelecimentos comerciais, indústrias, 

instituições de ensino, templos religiosos e bailes funk/pancadões, a fim de 

tornar mais pacífica a convivência entre os cidadãos. O programa se baseia em 

três legislações: a Lei da 1 hora, n.º 12.879 de 1999 ; a Lei do ruído, n.º 11.501 
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de 1994; e a Lei de carros com som alto, nº 15.777 de 2013. A primeira 

determina que, para funcionar após 1 hora da manhã, algumas atividades como 

bares e restaurantes devem ter isolamento acústico, serviço de estacionamento 

e segurança. Antes desse horário, a Lei do ruído delimita a quantidade de 

decibels emitidos pelos estabelecimentos, a qualquer hora do dia ou da noite. 

A última disciplina os sons emitidos por veículos automotores parados em vias 

públicas. Somente no primeiro semestre de 2019, foram registrados pelo 

programa, 9.449 reclamações por conta do excesso de ruídos (G1 GLOBO, 

2019). Apesar do programa não tratar de ruídos oriundos de sistemas de 

transporte, pode ser feita parceria entre os responsáveis pelas políticas de 

ruídos urbanos e o programa PSIU para o gerenciamento das reclamações de 

todas as naturezas. A documentação e mapeamento das reclamações de ruído 

podem auxiliar no desenvolvimento de políticas de redução do ruído urbano.  

• Impor taxas a um poluidor pode ser uma forma de angariar fundos para redução 

sonora. Uma possibilidade de tributação é a cobrança de taxas extras 

arrecadadas nos pedágios rodoviários. No Brasil, os pedágios funcionam 

apenas nas rodovias fora do centro urbano, mas em algumas cidades do 

mundo é comum a cobrança da taxa rodoviária no centro.  

• Dentre todos os tipos de método, as estratégias de educação e comunicação 

são aqueles com o melhor custo-benefício, já que o custo de aplicação é 

relativamente baixo se comparado a outras e a potencial redução sonora é 

grande. A desvantagem deste método é o tempo de resposta.  
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8.6. Conclusões gerais 

O presente trabalho caracterizou os métodos de redução do ruído urbano do ponto 

de vista da redução sonora, custos, impacto em outras políticas e aceitação pública. 

Os atributos relacionados ao impacto em outras políticas e aceitação pública são 

particularidades que impactam, mas que não determinam diretamente a escolha dos 

métodos. A principal qualidade que define na escolha é a relação custo-benefício. O 

custo-benefício é a relação entre o investimento (custo financeiro de implantação e 

manutenção) e o retorno em termos de redução sonora (ou diminuição de pessoas 

afetadas). 

O custo-benefício pode ser avaliado sob o ponto de vista individual e coletivo, e 

muitas vezes esses aspectos podem ser correlacionados. Por exemplo, ao renovar o 

sistema de transporte público por meios mais silenciosos como o VLT, o impacto 

sonoro é reduzido consideravelmente, deixando de onerar o indivíduo pela busca de 

soluções particulares como janelas acústicas, além de reduzir o gasto com saúde 

pública pelos órgãos governamentais. Dessa forma, a relação custo-benefício deve 

ser analisada sob todos esses aspectos.   

A partir das análises críticas apresentadas anteriormente e da definição da relação 

custo-benefício como principal instrumento na escolha dos métodos de redução do 

ruído urbano, são listas as seguintes conclusões gerais: 

• Os métodos de redução de ruídos pela fonte podem ser efetivos especialmente 

se combinados, mas em geral são custosos, portanto, possuem a relação 

custo-benefício razoável; 

• Os métodos de redução de ruídos pelo caminho de propagação sonora são 

menos efetivos, e mais custosos em relação aos outros tipos de redução 

sonora, portanto, não possuem boa relação custo-benefício; 

• Métodos na recepção podem ser efetivos, mas são altamente custosos, 

portanto, possuem a relação custo-benefício razoável;  

• Métodos através do planejamento de uso e ocupação do solo e educação são 

ações de longo prazo, com grande eficácia e custos relativamente baixos, 

portanto, possuem ótima relação custo-benefício; 

Apesar dos métodos de redução de ruídos pelo planejamento de uso e ocupação 

do solo e educação apresentarem as melhores relações custo-benefício, todos os 
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tipos de método podem ser relevantes, não sendo possível a escolha por um único 

tipo durante a definição dos planos de ação para redução do ruído urbano. É de suma 

importância o estudo minucioso a respeito das características urbanas das cidades 

avaliadas para a correta escolha dos métodos a serem empregados. 

 

8.7. Indicações para futuros trabalhos 

Este trabalho apresentou uma análise crítica dos métodos de redução do ruído 

urbano para as cidades brasileiras. Cada cidade brasileira possui características 

urbanas próprias. Portanto, no desenvolvimento dos planos de ação para redução do 

ruído urbano, é fundamental que essas características sejam consideradas. Para 

facilitar o desenvolvimento dos planos de ação, podem ser realizadas pesquisas 

específicas das características urbanas de cada cidade e sua relação com o ruído, a 

partir de um trabalho conjunto entre representantes das secretarias municipais (por 

exemplo, transportes, uso de ocupação do solo etc.) e especialistas terceirizados (por 

exemplo, consultores acústicos). 

Os métodos apresentados foram caracterizados do ponto de vista da redução do 

nível sonoro. É recomendada a realização de estudos específicos com a abordagem 

de Paisagem Sonora, ou seja, métodos de qualificação do ruído urbano. 
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