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RESENHA 
Nos grandes centros urbanos o tráfego de veículos é a principal fonte de poluição sonora. Este trabalho 
apresenta a simulação das mudanças no cenário acústico do Setor Noroeste, bairro em construção na cidade 
de Brasília DF, após a implantação de barreiras acústicas nas margens da Estrada Parque Indústria e 
Abastecimento-EPIA que circunda o Bairro. Utilizando o software de simulação ambiental SoundPlan foram 
produzidos mapas de ruído, que expressam a paisagem acústica da região de interesse. A análise foi também 
realizada com base em receptores de ruído localizados na região entre a EPIA e a área residencial do Setor 
Noroeste. Para análise do ambiente sonoro da área estudada usamos como referências os limites impostos 
pela Legislação, no caso a Lei 4092/2008 DF. Os resultados obtidos mostram uma redução de mais de 4 
dB(A) nos níveis de pressão sonora no setor habitacional, após a implantação das barreiras acústicas. A 
maior redução foi notada nas partes mais internas do bairro, alimentando a ideia que a implantação de 
barreiras acústicas contribui com a diminuição das áreas de vulnerabilidade acústica da uma determinada 
região de interesse. 
 
PALAVRAS-CHAVE 
Poluição Sonora, Barreiras Acústicas, Modelagem. 
 
INTRODUÇÃO 
A industrialização brasileira a partir da década de 1930 possibilitou a integração do mercado interno com 
investimentos no transporte rodoviário. Aos poucos, foi sendo implantada uma malha rodoviária nacional 
conectando os estados brasileiros principalmente a região sudeste (Mendonça, 2012). Principalmente nas 
últimas décadas, por meio da aplicação de Políticas Industriais houve um crescimento da frota automobilística 
no Brasil e uma concentração populacional ainda maior nas grandes cidades, proporcionando a dependência 
cada vez mais do transporte rodoviário, ao ponto do transporte tornar-se parte integrante da vida em 
sociedade. 
O transporte rodoviário ao passar pelos grandes centros urbanos gera congestionamentos crescentes, altas 
velocidades e as acentuadas e já elevadas poluições, tanto atmosférica quanto sonora e até mesmo visual, 
proporcionado à penalização da saúde pública por causarem acidentes, estresses, problemas respiratórios 
não apenas aos motoristas, mas parte da população que depende e mora nessas regiões circunvizinhas, 
respondendo por 60% da movimentação total de produtos e serviços. 
Levando em consideração que aproximadamente 81% da população brasileira é urbana, o ruído faz parte da 
paisagem sonora das cidades. No entanto, tem de ser administrado no sentido da não interferência com os 
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usos sensíveis como os residenciais, escolares ou hospitalares, por exemplo. As pessoas são incomodadas 
pelo ruído nas suas atividades escolares ou durante o sono, de forma relativamente idêntica em todos os 
países.  

O gerenciamento do ruído passa por uma gestão urbanística dos espaços da cidade e seus usos, dos seus 
meios de transporte e da dinâmica da própria cidade (BENTO COELHO, 2004). Meneghetti, 2006, declara que 
a perturbação sonora não é apenas um problema de desconforto acústico, é um fator que afeta o indivíduo 
sob vários aspectos, causando perda auditiva e outras alterações orgânicas, emocionais e sociais, 
comprometendo assim sua qualidade de vida.  
A análise subjetiva define o ruído como uma sensação auditiva desagradável ou insalubre, já a sua análise 
objetiva o avalia como um fenômeno acústico não periódico, resultante da superposição desarmônica de sons 
provenientes de várias fontes.  
Como resultado de trabalhos anteriores, realizou-se um estudo cujos objetivos foram caracterizar o cenário 
acústico através da simulação e modelagem da propagação do ruído, seguido da predição do percentual da 
população exposta a diversos níveis de pressão sonora em uma cidade em planejamento, o Setor Noroeste. 
Esse é o último setor habitacional a ser construído dentro da área tombada de Brasília. 
Costa 2011 realizou estudo de predição dos ruídos ambientais da região de implantação do setor Noroeste. 
Uma das conclusões foi que dentre os cenários acústicos possíveis, 32% da população irá residir em 
edificações com localização próxima às vias de acesso e receberá durante o dia, níveis de pressão sonora de 
55 a 70 dB (A), valores que estão acima do limite imposto pela Legislação vigente, lei 4092/2008 DF. 
Baseando nestes resultados, este estudo teve como principal objetivo propor soluções mitigadoras para este 
problema ambiental, gerado pelo tráfego rodoviário na vizinhança do bairro. A proposta baseia-se na 
implantação de barreiras acústicas, para isto foram simuladas as alterações no clima acústico do bairro com a 
implantação destes artefatos. 
 
PARÂMETROS ACÚSTICOS 
 
Nível de Pressão Sonora Equivalente - Leq (A) 
 
Um parâmetro utilizado para se analisar um ambiente pelas suas características sonoras é o nível equivalente 
de pressão sonora Leq(A), que é definido como o índice contínuo de exposição a vários níveis de pressão 
durante um determinado período de tempo, medido com filtro de frequência A, que simula a percepção dos 
seres humanos do som. 
Esse nível representa por um único valor a mesma energia sonora dos níveis flutuantes de ruído no intervalo 
considerado, é medido em decibéis dB(A) e matematicamente descrito pela expressão: 

        (1) 

Onde: 
T   =  (t2 – t1) = tempo total de medição, 
p(t) = pressão sonora instantânea, 
p0   = pressão de referência (2x10-5 N/m2).  
   
Indicadores Sonoros de Longa Duração 
 
Na Comunidade Européia o parâmetro utilizado para expressar o nível de pressão por longos períodos é o 
LAeq,den, que combina os níveis dia, entardecer e noite. 
 

         (2) 

 
O LAeq,dia é o nível de pressão sonora equivalente e contínua referente a um período corresponde às 12h 
avaliado entre 7h e 19h. O LAeq,ent corresponde ao período de 4h avaliado entre 19h e 23h (entardecer) e o 
LAeq,noite é o avaliado durante 10h entre 23h e 7h. 
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O indicador LAeq,den representa o nível de pressão sonora médio nas 24h do dia (nível de incômodo global), 
com a aplicação de uma ponderação diferenciada para os ruídos emitidos durante o período do 
anoitecer/entardecer (correção +5 dB) e da noite (correção +10 dB), que pode ser representado pela 
expressão: 

O RUÍDO DE TRÁFEGO RODOVIÁRIO 
 

O ruído do tráfego rodoviário é o resultado da combinação do ruído gerado por veículos, leves e pesados, 
deslocando-se em vias urbanas ou em rodovias. Pode apresentar dois componentes: o ruído devido à linha 
principal de tráfego de veículos, comportando-se como uma fonte linear e o ruído gerado por cada veículo, 
assemelhando-se a uma fonte pontual (OUIS, 2001). É considerado como principal incômodo sonoro em 
ambientes urbanos e o seu gerenciamento é uma tarefa desafiante para os administradores ambientais e 
planejadores urbanos (LI et al., 2002). 
Estudos do incômodo provocado por diferentes tipos de fontes sonoras no meio urbano apontam o ruído 
rodoviário como uma das que mais causam desconforto. A Figura 1 mostrada abaixo relata um exemplo 
desses resultados. 
 

 
Figura 1 – Relação entre porcentagens de pessoas altamente incomodadas e valores de Lden referentes aos tráfegos: aéreo, ferroviário e rodoviário. 

(Fonte: Adaptado de Brüel&Kjær, 2000) 

 
O ruído gerado por cada veículo depende de fatores como: tipo e classe do veículo, condições mecânicas de 
funcionamento, modo de operação, condições da superfície de rolamento, pavimento, pneus e condições de 
propagação sonora. 
E relação à emissão de ruído, os veículos de passeio, apesar de mais numerosos, são mais silenciosos. 
Depois destes se encontram os ônibus e os caminhões de até 3,5 t, seguidos das motocicletas. Por último, 
estão os caminhões mais pesados, com mais de 3,5 t (NELSON, 1987). 
 
BARREIRAS ACÚSTICAS 
 

As barreiras acústicas funcionam como obstáculos entre as fontes geradoras de ruídos e os receptores. 
Bastante utilizado no Japão, nos Estados Unidos e em países da Europa, o recurso começa a ser utilizado no 
Brasil, como resultado de uma maior preocupação com o conforto ambiental.  
Nesses dispositivos a trajetória do som é interrompida com a colocação de um obstáculo reduzindo os níveis 
de pressão sonora entre a fonte e o receptor.  Uma parte da energia sonora é refletida ou dispersada em 
direção à fonte, enquanto que outra parte é absorvida pelo material ou transmitida através da barreira, 
podendo ainda ser difratada pelo topo da barreira de acordo com a Figura 2. 
 
 
 
 

 
 



     

4 

 
Figura 2 - Comportamento de uma onda sonora sobre uma barreira acústica 

(Fonte: Adaptado de Harris, 1979) 

 
O ruído transmitido e refletido depende das propriedades do material que constitui o dispositivo, enquanto que 
o ruído difratado depende da sua localização e dimensão. As partes da energia sonora que afetam 
diretamente o receptor são a transmitida e a difratada. 
Os materiais para sua confecção são diversos, as de blocos de concreto, além serem mais baratas, tem a 
vantagem de requererem menor manutenção. Contudo, o impacto visual pode ser desagradável, prejudicando 
a integração do sistema com o entorno. Os painéis metálicos apresentam baixo custo e facilidade de 
montagem. Na Figura 3 está apresentado um modelo de barreira acústica. 

 

 
Figura 3 - Exemplo prático da inserção de barreira acústica 

 
LEGISLAÇÃO E NORMAS SOBRE RUÍDO 
 

As normas técnicas relativas ao medida do ruído ambiental são definidas pelo International Organization for 
Standardization (ISO) e International Electrotechnical Commission (IEC), essas estabeleceram normatizações, 
metodologias e procedimentos para análise e avaliação do ruído que podem ser aplicadas diretamente ou 
como referência às normas nacionais. A norma usada como referência para a elaboração de mapas de ruídos 
nos principais estudos mundiais sobre o assunto é a DIRETIVA EUROPÉIA 2002/49, que identifica todos os 
aspectos técnicos e padroniza os parâmetros físicos a serem abordados nos mapas de ruídos. 
 
Normas Brasileiras 
 
No Brasil temos como referência para a avaliação do ruído ambiental a norma NBR 10.151 a qual é referida 
pela resolução CONAMA nº 001 de 08 de março de 1990, que dispõe sobre emissão de ruídos, em 
decorrência de quaisquer atividades industriais, comerciais, sociais ou recreativas, determinando padrões, 
critérios e diretrizes. 
Esta norma fixa as condições exigíveis para avaliação da aceitabilidade do ruído em comunidades 
independente da existência de reclamações. Também especifica um método para a medição de ruído, a 
aplicação de correções nos níveis medidos se o ruído apresentar características especiais e uma comparação 
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dos níveis corrigidos por um critério específico. No Distrito Federal a lei Nº 4.092/2008 que trata sobre os 
ruídos ambientais remete a NBR 10.151. 
A Tabela 1 apresenta os níveis de Critério de Avaliação (NCA) de ruído para Ambientes Externos, em dB(A) 
nos períodos diurno e noturno. 
 

Tabela 1 – Nível de critério de avaliação NCA para ambientes externos, em dB(A) 

TIPOS DE ÁREAS DIURNO NOTURNO 

Áreas de sítios e fazendas 40 35 

Área estritamente residencial urbana ou de hospitais ou 
de escolas 50 45 
Área mista, predominantemente residencial. 55 50 
Área mista, com vocação comercial e administrativa. 60 55 
Área mista, com vocação recreacional. 65 55 
Área predominantemente industrial 70 60 

Fonte: Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2000.  

 
DIAGNÓSTICO, PROPOSIÇÕES E RESULTADOS 
A elaboração dos mapas de ruídos tem início com a construção do modelo geométrico da região, os principais 
dados devido ao tráfego rodoviário da região são o fluxo de veículos, altura dos edifícios, taxa de 
movimentação de veículos em estacionamentos e outros dados de entrada. A via com que produzirá o maior 
impacto no bairro é a EPIA - Estrada Parque Indústria e Abastecimento, cuja localização está na Figura 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4 – Localização geográfica da EPIA e do Setor Noroeste. 
Fonte: Adaptado de CAVALCANTI, F.R. 

 

No software SoundPlan foi usada a norma alemã RLS-90, este modelo matemático é o mais utilizado em 
estudos de ruídos ambientais no Brasil (CALIXTO, 2002). 
A coleta do fluxo de veículos leves e pesados na EPIA foi obtida por dispositivos controladores eletrônicos de 
velocidade, conhecidos como pardais, que além de possibilitarem o registro de informações de infrações, 
permitem a aquisição de dados de volume de tráfego (motos, veículos pequenos, veículos médios, veículos 
grandes e indefinidos), gerando um relatório do fluxo de veículos a cada hora do dia.  
Os dados obtidos junto ao DER (Departamento de Estradas e Rodagens) foram completados com medidas do 
fluxo de veículos in situ. O estudo foi feito nos horários de pico, das 7h as 10h e das 16 às 19 horas, onde o 
volume de tráfego é maior durante o dia.  
Inicialmente foi confeccionado o mapa ruídos gerado pelo tráfego rodoviário no setor estudado e depois 
simuladas as alterações no cenário acústico devido à implantação de barreiras acústicas. Em alguns pontos 
foram inseridos receptores a fim de se determinar o nível de pressão sonora naquele ponto. E a partir dos 
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resultados obtidos foi possível saber a contribuição sonora da EPIA (Estrada Parque Indústria e 
Abastecimento) em cada antes e depois da inserção das barreiras acústicas. 
Para apresentação dos resultados, foram elaborados mapa de ruídos, que podem ser definidos como a 
representação gráfica dos níveis sonoros na região, para um intervalo de tempo de referência. Foram 
realizadas simulações e modelagens a fim de se determinara influência da implantação de barreiras acústicas 
no panorama acústico do Setor Noroeste. A figura abaixo mostra o cenário acústico de uma parte do setor 
Noroeste após a implantação de barreiras acústicas e a localização dos receptores. 
 

 
Figura 5 – Mapa de ruídos e localização de receptores a barreira acústica 

Fonte: COSTA, 2011 (Adaptado) 
 

A primeira simulação realizada teve o objetivo de determinar os níveis de pressão sonora e a contribuição 
acústica da EPIA nos receptores sem barreiras acústicas, os resultados podem ser observados na tabela 2. 
 

Tabela 2 – Nível de pressão sonora, em dB(A), nos pontos de referência sem barreiras acústicas. 
 

SIMULAÇÃO SEM BARREIRAS ACÚSTICAS 

  Nível de Pressão 
Sonora LdendB (A) 

Contribuição EPIA - 
Pista Norte dB (A) 

Contribuição EPIA - 
Pista Sul dB (A) 

Receptor 01 64,8 59,2 58,1 

Receptor 02 62,1 56,2 55,7 

Receptor 03 65,9 49,2 49,2 

Receptor 04 60,4 46,3 46,4 

Receptor 05 59,5 45,8 45,5 
Fonte: Os autores. 

 
A tabela acima mostra os níveis de pressão sonora nos pontos onde se encontram os receptores e a 
contribuição de cada fonte sonora, no caso as pistas norte e sul da EPIA, para os referidos pontos. Os 
resultados acima foram obtidos através de simulações com o software SoundPlan. 
Na sequência foram realizadas outras duas simulações, uma com a barreira acústica às margens da rodovia e 
outra com a barreira próxima às edificações.  Para cada caso foi determinado o nível de pressão sonora nos 
pontos (receptores) 1, 2, 3, 4 e 5 e a influência das pistas norte e sul da EPIA em cada ponto. As figuras 6 e 7 
mostram a localização das barreiras e a paisagem acústica após a inserção das barreiras. 
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Figura 6 – Mapa de ruídos com barreira acústica às margens da EPIA 

Fonte: COSTA, 2011 (Adaptado) 

 
Após a inserção das barreiras às margens da EPIA, além do mapa de ruídos mostrado na figura 6, foi obtida 
uma tabela com a análise acústica de cada receptor, como mostrado na tabela 3. 
 

Tabela 3 – Nível de pressão sonora, em dB(A), nos pontos de referência com barreiras acústicas às margens da EPIA. 
 

SIMULAÇÃO COM BARREIRAS ACÚSTICAS PRÓXIMAS A EPIA 

  Nível de Pressão 
Sonora LdendB (A) 

Contribuição EPIA - 
Pista Norte dB (A) 

Contribuição EPIA - 
Pista Sul dB (A) 

Receptor 01 60,8 53,8 55,1 

Receptor 02 59,9 52,3 54,7 

Receptor 03 65,9 48,3 48,9 

Receptor 04 60,3 45,1 46,1 

Receptor 05 59,3 44,5 45,2 
Fonte: Os autores. 

 
Como já foi comentado, foi realizada uma simulação com barreiras próximas às edificações e os resultados 
podem ser observados na figura 7 e na tabela 4. 
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Figura 7 – Mapa de ruídos com barreira acústica próxima às edificações 

Fonte: COSTA, 2011 (Adaptado) 

 
De acordo com os resultados obtidos na simulação e modelagem do mapa acima, foi gerada uma tabela com 
os níveis de pressão nos pontos de referência e a contribuição sonora das pistas norte e sul da EPIA para 
cada ponto. 
 

 
Tabela 4 – Nível de pressão sonora, em dB(A), nos pontos de referência com barreiras acústicas próximas às 

edificações. 
 

SIMULAÇÃO COM BARREIRAS ACÚSTICAS PRÓXIMAS ÀS EDIFICAÇÕES 

  Nível de Pressão 
Sonora Lden dB 

(A) 

Contribuição EPIA - 
Pista Norte dB (A) 

Contribuição EPIA - 
Pista Sul dB (A) 

Receptor 01 65,6 60,0 59,0 

Receptor 02 60,9 54,6 54,6 

Receptor 03 65,9 49,0 49,2 

Receptor 04 60,4 46,2 46,4 

Receptor 05 59,5 45,8 45,5 
Fonte: Os autores. 

 
CONCLUSÕES 
Diante do cenário atual, a implantação de barreiras acústicas não foi suficiente para a adequação acústica da 
área estudada, mas sua contribuição para a diminuição dos níveis de pressão sonora oriundos da EPIA se 
revela necessária para o conforto acústico da região. 
De acordo com os resultados, existe uma contribuição relevante do ruído proveniente do volume de tráfego na 
EPIA em cada ponto analisado. 
Houve uma redução de mais de 4 dB (A), após a inserção das barreiras acústicas nos pontos de referência 
(receptores), mostrando a influência relevante da EPIA no cenário acústico do Setor Noroeste. 
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Nos valores de entrada da simulação foram usadas Barreiras acústicas de blocos de concreto, com 6 metros 
de altura. Além serem mais baratas, têm a vantagem de requererem menor manutenção. Contudo, o impacto 
visual pode ser desagradável, prejudicando a integração do sistema com o entorno. 
Silva (2011),afirma que mesmo sendo um bairro planejado o setor Noroeste apresenta potencial de 
contaminação acústica pela intensificação do fluxo de veículos e ruído do tráfego rodoviário ao longo de suas 
principais vias. 
A despeito das controvérsias, o fato é que as barreiras acústicas são um recurso importante na manutenção 
da qualidade do ambiente no entorno de rodovias e ferrovias e, portanto, da saúde da população que vive 
nessas áreas. 
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