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Resumo
Os esforços tecnológicos para trazer conforto acústico às populações
residentes junto a vias de tráfego intenso dão seus primeiros passos no País.
Envolvem um conjunto de iniciativas que vão do “calming traffic” (alivio do tráfego), a
melhoramentos nas condições de rodagem das rodovias, na perspectiva daquilo que
se denominou “silent-roads” (estradas silenciosas). Levando em conta tais
preocupações, o presente trabalho articula-se em torno do estudo de caso pioneiro
de mitigação de ruído rodoviário – o do Rodoanel Metropolitano de São Paulo – cuja
estratégia consistiu na combinação de recursos de pavimento e de isolamento
acústico da via. Mais que as técnicas empregadas para fazer face ao desafio,
importam a metodologia empregada no desenvolvimento da solução mitigadora e os
subsídios proporcionados para o desenvolvimento futuro de normas de regulação do
ruído produzido por fontes móveis. Nesse sentido, as conclusões a que chegou este
estudo são as de que a obtenção de resultados efetivos em projetos de mitigação de
ruído em rodovias dependerá sempre da avaliação antecedente das alternativas
disponíveis, da proposição de medidas metodologicamente fundadas, do
desenvolvimento de um modelo de propagação sonora aplicável ao caso em exame,
da utilização e da definição de “mix” adequado de medidas envolvendo a melhor
combinação barreira-pavimento. Para o enfrentamento do problema cada vez mais
freqüente do ruído rodoviário, faz-se igualmente indispensável a existência de
competente marco normativo – de natureza flexível e descentralizada – que, fixando
limites máximos condizentes com a preservação da saúde humana e as diretrizes de
uso e ocupação do solo, tome claramente em consideração como ponto de partida
na definição das obrigações mitigatórias, níveis de sonoridade que independam da
operação da rodovia (ruído de fundo) e, na definição das medidas mitigadoras,
critérios calcados nos conceitos do “razoável e viável” (“reasonable and feasible”)
postos em prática em diferentes Estados norte-americanos.
Palavras Chaves: Rodoanel Metropolitano de São Paulo; mitigação de ruídos;
pavimentos porosos; barreiras acústicas; normas de emissão de ruídos.

Abstract
The technological efforts to bring out acoustic comfort to people living nearby
intensive traffic roads are giving its first steps in the country. This embraces a range
of initiatives as diverse as calming traffic and improvements related to transportation,
in order to summoning what is known as silent roads.
This work is intended to offer contributions on the issue, gathering technical
information and technological directives for noisiness abatement in highways and
roads. It’s articulated around an innovative case – that’s of Sao Paulo Metropolitan
Road Belt – which noisiness abatement project was intended to combine porous
pavement and acoustic barriers solutions trying to control the impact of the sound
over the homes surrounding the transportation facilities.
More than the techniques employed to face the task, the interest relied over
the strategic insight adopted – a combined intervention upon the pavement and
barrier resources – as well as the expertise amounted towards available contributions
for a plentiful upgrade knowledge related to validity noisiness’ regulations.
The study ended up with the conclusion that usefully results related to road
noisiness abatement will always depends on such things as: the requirement of
previous and methodologically consistent analyses about the ways to conceive
affordable nosiness propagation models; the use of acoustic modeling software and,
finally, the resulting mix of pavement - barrier resources to adjust the try-out to the
abatement objectives.
Meanwhile, it seems to be a core requirement in the efforts to fit the problem from a
legal standpoint, the adoption of a flexible and decentralized framework based on the
reasonable and feasible criteria just as those ones applied by some North America’s
states.
Keywords: São Paulo Metropolitan Road Belt; noising abatement, porous pavement,
acoustic barriers, noise emissions regulations.
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1 INTRODUÇÃO
A preocupação com o incômodo causado pelo ruído de tráfego nas
rodovias brasileiras é de origem recente, não havendo se constituído até
os dias de hoje em aspecto relevante de interesse para o
desenvolvimento de políticas voltadas à regulação dessa modalidade de
impacto, na concepção dos mais importantes empreendimentos
rodoviários do País.
Mais do que a inexistência de uma tradição jurídica tendente a levar em
conta o conforto das populações vizinhas às rodovias com grande
capacidade de tráfego, instaladas a partir do último quartel do século XX
no centro-sul do País – e vistas não raro como expressão do progresso
técnico e do ímpeto realizador de governos – pesou contra a introdução
de melhoramentos destinados a dar conta do controle da emissão de
ruídos nesses empreendimentos, a baixa densidade populacional das
áreas inicialmente abrangidas. Refletia os estágios ainda iniciais do
processo de intensa conurbação experimentado pelas regiões de
traçado desses empreendimentos.
Nos municípios compreendidos pela macro-região metropolitana de São
Paulo, a ocupação das faixas lindeiras às novas rodovias de capacidade
elevada de tráfego (classe 1, segundo classificação do DENIT1) – como
as Rodovias dos Bandeirantes e a Rodovia dos Imigrantes – respondeu
a um padrão de ocupação desordenado que teve início na implantação
desses empreendimentos, quando, não raro, os próprios canteiros de
obra serviam de embriões a novos bairros e assentamentos
populacionais.
O adensamento desses aglomerados pioneiros e a posterior
necessidade de transpô-los em situação de avanços do processo de
conurbação – em conseqüência de uma mais extensiva ocupação do
solo – levou a que a propagação de ruídos em áreas marginais às
grandes rodovias ganhasse dimensões de problema ambiental de
consideração obrigatória na implantação de novos empreendimentos
rodoviários, ao mesmo tempo em que instaurou a possibilidade de
discussão de uma temática ambiental nova, agora relacionada ao
conforto acústico em grandes espaços abertos.
As grandes cidades brasileiras, naquilo que constitui a dinâmica viva da
sua expansão, ingressaram numa fase de esgotamento do modelo de
crescimento “para fora” verificado a partir dos anos 60, com a

1

Departamento Nacional do Transporte Rodoviário, órgão federal, ligado à estrutura do Ministério dos
Transportes, responsável pela aplicação da política de transportes do Governo Federal.
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intensificação dos processos morfodinâmicos de apropriação do solo e
de disrupção da paisagem verificados nas franjas urbanas.
A modificação do georelevo, visualmente discernível por meio do
espraiamento da mancha urbana, permite identificar a ocorrência de
vetores de conurbação direcionados ao que poderia ser considerado um
território ampliado de ocupação, que compreende no Estado de São
Paulo os eixos que tem por limites – à partir da cidade de São Paulo –
as cidades de Campinas e Sorocaba no interior paulista, São José dos
Campos no Vale do Paraíba e Santos na Baixada Santista. Trata-se de
uma tendência de espacialização que mantêm e intensifica o
intercâmbio de atividades entre a metrópole paulistana e regiões mais
próximas numa rede hierárquica de pólos dinamicamente estruturados.
Decorre daí que a ampliação não planejada da base territorial de
expansão macro-metropolitana tendeu a refletir-se num padrão de
mobilidade regional fortemente apoiado no modal de transporte
rodoviário, com consequente sobre tráfego das vias que suportam o
sistema.
O impulso à maior movimentação de cargas e a um número mais
elevado de deslocamentos em razão das demandas emergentes de
crescimento econômico, fez com que os efeitos ambientais do volume
adensado do tráfego intermunicipal ganhassem importância crescente
na pauta das demandas sociais e das políticas públicas voltada à
solução dos problemas das grandes cidades. Dentre elas a do ruído,
pelas implicações trazidas ao bem-estar e à saúde das populações.
Diante disso, o que se pretende com o presente trabalho é mostrar o
modo pelo qual o problema da poluição sonora poderia vir a enfrentado,
tomando por referência a solução aplicada a um empreendimento de
infraestrutura rodoviária considerada no momento a mais importante via
expressa de caráter urbano do país, o Trecho Oeste do Rodoanel
Metropolitano de São Paulo
O empreendimento está inserido no denominado Plano Integrado de
Transportes Urbanos para a Região Metropolitana de São Paulo (PITU)
para as duas primeiras décadas do milênio, que estabeleceu metas em
políticas de transportes voltadas ao objetivo de ampliação da
competitividade regional, expressas como segue:
Aumentar a acessibilidade em toda a região metropolitana
como condição necessária à superação dos obstáculos à
circulação e garantia de desempenho econômico da região;

14

A aumentar acessibilidade às regiões metropolitanas vizinhas,
que deverão manter no futuro intensas relações de troca e
complementaridade funcional com a metrópole de São Paulo;
Reduzir o congestionamento no sistema viário, que vem
gerando graves e crescentes deseconomias ao município de
São Paulo e a região metropolitana (Secretaria de Estado

dos Transportes, PITU – 2.020, p.165).
Além do anel rodoviário no entorno da região metropolitana, o Plano
estabelece um conjunto de programas e diretrizes que buscaram
complementar a rede viária existente bem como suprir insuficiências na
vazão de tráfego das vias que estruturam a malha, também chamada de
viário principal.
Nos marcos dessa infra-estrutura considerada essencial, o PITU 2020,
figurava o Rodoanel Metropolitano como “peça fundamental” daquilo na
constituição do que considerava uma estratégia mínima para impedir o
antevisto colapso dos transportes na metrópole. (PITU 2.020, p.124).
Concebido desde a formulação do respectivo projeto como rodovia de
ligação inserida no contexto da paisagem urbana, nem por isso o
empreendimento contemplou antecipadamente a questão da emissão de
ruídos como efeito ambiental de base do novo perfil do modal.
Relevada na fase de planejamento, a emissão de ruído em rodovias
como o Rodoanel – cuja área de influência estende-se ao espaço
urbano – passou a ser objeto de enfrentamento obrigatório na fase de
operação dos respectivos empreendimentos, por força da forte reação
social e conflitos jurídicos suscitados.
Com a finalidade de desenvolver soluções para o controle do ruído em
rodovias de inserção urbana, centros de excelência tecnológica, como o
IPT em São Paulo (Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado),
desenvolveram aplicações ambientais com foco no controle dos efeitos
simultâneos da emissão e propagação das vibrações de ruído.
Baseiam-se no uso combinado de pavimentos porosos e de bloqueios
físicos à propagação, atuando respectivamente sobre a componente
vibratória e de propagação do fenômeno, a fim de adequar os níveis de
emissão medidos na fonte àqueles previstos pela legislação em face do
padrão particular de ocupação do solo.
Dessa forma, a par de discutir aspectos referentes à eficácia técnica
relativa de cada um desses conjuntos de medidas – vale dizer,
referentes às tecnologias de pavimento e as de bloqueio à propagação
sonora – o desenvolvimento do trabalho busca prefigurar a efetividade
de um tipo específico de abordagem estratégica no tratamento de ruído
rodoviário em que o alcance das metas pré-estabelecidas de abatimento
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são obtidas mediante a aplicação de inovações aos equipamentos de
infraestrutura operados pelo empreendimento.
O estudo teve por referência projeto de conforto acústico levado a efeito
em segmento de cerca de 1000 m do Trecho Oeste do Rodoanel
Metropolitano e que beneficiou a comunidade lindeira do denominado
Residencial Tamboré.
Nesse sentido, mais que discutir de alternativas tecnológicas – de resto
amplamente disponíveis na literatura especializada – a proposta de
dissertação toma por eixo orientador o intento de indicar um quadro
referencial para o tratamento da questão sócio-urbanístico do ruído,
apontando soluções de melhor relação custo-benefício em projetos de
mitigação.
Contribuir nesse percurso com a oferta de parâmetros técnicos à
tomada de decisão de agentes públicos e privados em obras de infraestrutura rodoviária voltadas a ganhos de eficiência no atendimento a
requisitos legais da espécie.
A opção por um estudo de caso deveu-se à oportunidade que propicia a
de análise de uma situação concreta, em aspectos relacionados a ao
manuseio de indicadores, uso de medições, testes de alternativas e
registro técnicos em torno de alternativas de aplicação.
Alçados à condição de pré-requisitos de qualidade ambiental, esforços
tendentes a limitar ruído em importantes corredores de tráfego
rodoviário – como o do Rodoanel Metropolitano – vêm contribuindo com
o enriquecimento de discussões em torno de estratégias de
enfrentamento aptas à viabilização de empreendimentos rodoviários de
transposição de concentração urbana, desde os estágios iniciais de
formulação dos respectivos projetos trazidos à discussão pública.
No caso tomado como referência, os impactos sonoros associados ao
volume imprevisto de tráfego deveu-se à não inclusão ao projeto do
empreendimento de um conjunto de cuidados de controle ambiental que
permitissem mitigar os efeitos de uma possível circulação intensificada
de veículos junto aos núcleos habitacionais circundantes.
Como consequência, os efeitos inicialmente não contemplados na fase
de projeto passaram a ser objeto de medidas de enfrentamento na fase
de operação em decorrência de exigências ambientais de licenciamento,
fomentadas pela pressão da população afetada.
Foi sob forte pressão judicial que o empreendedor e, depois, o operador
da rodovia empenharam-se no desenvolvimento de estudos técnicos
que devolvessem às áreas atingidas os níveis de conforto acústico
determinados. Estudos esses que acabaram por revelar, no curso de
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seu desenvolvimento, a complexidade dos meios de alcance dos
objetivos que o animavam, seja em razão da particular topografia do
terreno e das características geomorfológicas seja em razão do volume
e da composição do tráfego.
O impasse estabelecido com a impossibilidade de evidenciar-se
prontamente alternativa de melhor adequação opôs – de um lado –
empreendedor e operador e, de outro, autoridades ambientais e judiciais
em processo de negociação que se prolongou por não menos que 5
anos.
O caso ganhou simbolismo no debate sobre medidas de controle
ambiental de ruído em projetos de auto-estradas situadas no espaço
geográfico da metrópole, em função das restrições impostas pelo quadro
normativo legal que aponta para a conveniência de que venham a ser
incorporadas ainda na fase de concepção de projetos melhoramentos
que dêm conta de efeitos de incomodidade associados à circulação
ampliada de veículos.
O marco legal vigente no país com relação à emissão de ruído baseiase em parâmetros de natureza absoluta, não levando em conta as
condições de sonoridade pré-existentes à instalação da infraestrutura
nem os custos incorridos com a aplicação da solução de recomposição
dos níveis de ruído.
Situação semelhante à experimentada países do Leste Europeu que à
partir de 1990 tiveram de adaptar-se aos mais rígidos padrões
normativos de natureza absoluta vigentes na Europa ocidental.
Diferentemente dos Estados Unidos da América que se inclinou para um
sistema mais flexível em que cada um dos Estados da federação dispõe
de autonomia para fixar seu próprio regramento, o qual não raro leva em
conta não só o nível de sonoridade anterior à operação do
empreendimento – considerado ruído de fundo – como também a
razoabilidade do valor contemplado a título de investimentos financeiros
para atendimento aos parâmetros legais.
De qualquer modo, no Brasil, parece ser longo o caminho a percorrer
para que se consolide um embasamento técnico-normativo que fixe
parâmetros de conformidade para a emissão de ruído que ao mesmo
tempo considere o compartilhamento de responsabilidades no controle
do fenômeno de ruído e faça das ações nesse sentido aspecto
obrigatório em projetos de construção de rodovias.
A diretriz aplicável a essa finalidade no pa é a resolução CONAMA 1/90,
que determina sejam respeitados os padrões estipulados pela ABNT
(Associação Brasileira de Normas Técnicas) por meio da NBR 10151,
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relativamente a emissão de ruídos em decorrência de quaisquer
atividades industriais, comerciais, sociais ou recreativas.
A norma, intitulada “Avaliação de Ruído em Áreas Habitadas visando o
Conforto da Comunidade” – com revisões do ano de 2000 – considera
recomendável para o alcance do desejável conforto acústico, a
observância de diferentes níveis máximos de ruído externo para cada
tipo de área:
• Áreas de sítios e fazendas: 40db para o período diurno e 35db
para o período noturno;
• Área estritamente residencial urbana ou de hospitais ou de
escolas: 50db para o período diurno e 35db para o período
noturno;
• Área mista, predominantemente residencial: 55db para o período
diurno e 50db para o período noturno;
• Área mista, com vocação administrativa e comercial: 60db para o
período diurno e 55db para o período noturno;
• Área mista, com vocação recreacional: 65db para o período diurno
e 55db para o período noturno;
• Área predominantemente industrial: 70db para o período diurno e
60db para o período noturno
Conforme requer referida norma, a classificação do tipo de uso e
ocupação do solo nos pontos receptores medidos deve ser realizada por
observação local, durante medições dos níveis de ruído. Os padrões de
ruído são estabelecidos em função da sensibilidade dos agentes
receptores, intrinsecamente relacionados, por sua vez, com o tipo de
ocupação existente.
De qualquer modo, a despeito do fato da norma não se remeter à
natureza da fonte emissora assistiu-se nos últimos 30 anos ao
desenrolar de situação que evoluiu do relativo descontrole com relação
às repercussões acústicas de grandes obras de engenharia no setor de
transportes para o crescente regramento específico, abrangendo as
diferentes fontes responsáveis por sua produção.
A circunstância tem ensejado o desenvolvimento de tecnologias
aplicáveis às três dimensões implicadas na geração de ruídos em
rodovias operando em ambientes urbanos: a fonte emissora (o pneu e o
sistema de propulsão do veículo), a base carroçável (interação pneupavimento) e o espaço entre uma e outra.
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A ênfase conferida a cada um desses aspectos, no desenho de
soluções destinadas à mitigação de ruídos, tem dependido do ganho
relativo propiciado por inversões em cada uma dessas dimensões das
fontes produtoras, seja pela introdução de iniciativas de inovação
promovidas pela indústria automotiva na tecnologia de motores, de
chassis e de pneumáticos, seja pela introdução de melhoramentos nas
condições de operação das rodovias com a introdução de pavimentos
porosos e interposição de bloqueios à propagação do som ao longo de
pontos de seu traçado.
A contribuição de diferentes modalidades de pavimentos e de barreiras
acústicas para os propósitos de mitigação dependerá tanto da
tecnologia aplicada à modelagem das estruturas de pavimentos, no
sentido de ampliar-lhes a capacidade de absorção de ruído, como do
desenvolvimento de equipamentos de bloqueio físico à transmissão do
ruído que sejam eficazes e incorporem-se adequadamente à paisagem
sem comprometer a segurança do tráfego.
De modo geral, o conjunto de estratégias destinadas a dotar os
empreendimentos rodoviários de máxima eficiência em matéria acústica
atende a uma concepção do modal conhecida pela denominação de
“estradas silenciosas”. A adjetivação exprime um conceito de rodovia em
que a finalidade do projeto leva em consideração além das
condicionantes de segurança e fluidez também o das comunidades
situadas no raio de abrangência do empreendimento.
Trata-se de evidente progresso na mentalidade sobre o desempenho de
rodovias e que deverão igualmente inspirar o desenvolvimento de
normas que lhe dê materialização, conferindo institucionalidade a uma
nova forma de inserção da rodovia ao ambiental urbano e natural que a
abriga.
A etapa que o país deverá ultrapassar em matéria de construção de
rodovias é a daquela que ambientalistas e urbanistas chamavam de
“rodoviarista”, na qual a forma de conceber projetos de expansão da
malha rodoviária era ainda inspirada no dístico de governos de que
governar seria abrir estradas.
Sua inscrição na historiografia das políticas setoriais corresponde ao
estabelecimento de uma estrutura de transporte apoiada fortemente
sobre o modal rodoviário, iniciada ainda na década de 50, e que se
encontra agora no centro de um debate que almeja sua relativização no
contexto do conjunto dos modais de transporte.
A emergência tardia do debate e a consequente postergação de
investimentos destinados a limitar a hegemonia do modal rodoviário,
obriga a que se pense sua atualização hoje tanto em termos de
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melhoramentos técnicos restritos (recapeamentos, obras de arte e
desenhos construtivos) quanto de inovações tecnológicas que
potencializem seu desempenho. Aspectos como as características do
rolamento e eficácia de estruturas construtivas de limitação dos
esperados efeitos ambientais adversos encontram-se, pois, na ordem do
dia.
Isso, que poderia ser definido o como o surgimento de um novo padrão
em projetos de infra-estrutura rodoviária tem implicado em custos
incrementais nos custos, os quais tendem a ser incorporados aos
processos negociais estabelecidos entre o setor público e empresas
privadas na contratação de obras de infra-estrutura.
É desse ponto de vista que devem ser interpretados os desafios trazidos
pela implantação das novas vias de ligação e escoamento do tráfego
que intentem a expansão da mobilidade macro-metropolitano, como o
Rodoanel Mário Covas na Grande São Paulo. Nessas vias, a
incorporação de avanços tecnológicos de acústica em trechos afetados
pelas novas e intensificadas condições de tráfego demandarão sempre
renovados melhoramentos de controle ambiental em aspectos de
pavimentos de reduzida refração e materiais de elevado isolamento
acústico.
A malha rodoviária que corta a Região Metropolitana da grande São
Paulo (RMSP) – em função de suas particulares características de
carregamento de tráfego – concentra expressivos desafios em termos
da adoção de estratégias que visem coadunar áreas onde se verificaram
processos desordenados de uso e ocupação do solo e sistemas
normativos municipais pouco articulados.
A intensificação na RMSP do conflito estabelecido por essa dinâmica
díspar recente fez com que o desconforto público trazido pelo tráfego de
veículos ao longo das vias radiais com centro na cidade de São Paulo,
viesse a se constituir em problema ambiental e de saúde pública de
primeira ordem, colocando sob tensão organizações civis agências
públicas e grupos gestores de rodovias.
Em relação aos últimos, o conflito assume com frequência a forma de
impasse econômico em vista de que, a fim de ressarcirem-se de
pesados investimentos feitos na obtenção da concessão, empresas
concessionárias passam a contar com um maior volume de tráfego nas
vias sob seu controle. De modo contrário, os residentes, expostos aos
efeitos dessa lógica de negócio buscam por toda sorte de meios jurídicoinstitucionais limitar ou mesmo anular a consecução desse propósito.
Essa reação, porém, só ocorre quando ultrapassado o limite
normalizado, sendo tão mais intensa quanto maior o valor dessa
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ultrapassagem. Segundo a NBR 10151 (revisão de 1.987), “diferenças
de 5db são insignificantes do ponto de vista da reação do público
atingido enquanto que queixas devem ser certamente esperadas a partir
do momento em que a diferença em supere os 10db(A) em relação aos
limites da norma (cerca de 45 dB(A)).
De todo modo, decore do impasse a eclosão de conflitos apenas
solucionáveis por meio de arbitragens judiciais, as quais tem como
balizamento as normas e diretivas técnicas aplicáveis aos programas de
exploração e concessão.
À exemplo do que sucedeu com o Trecho Leste do Rodoanel Mário
Covas, uma via de ligação de alta capacidade que liga ao longo de 54
km de eixo construído as principais rodovias que partem da região
metropolitana de São Paulo. O empreendimento rodoviário corta
municípios densamente povoados ao longo do anel periurbano da
RMSP, incluindo Barueri, Itapecerica da Serra e o próprio município de
São Paulo.
Considerada a mais importante rodovia de características urbana do
País, o Rodoanel não contou no desenvolvimento dos estudos que
avaliaram suas repercussões ambientais com uma discussão uma mais
detida análise dos efeitos de ruído e vibração provenientes do tráfego de
veículos quando de sua plena operação.
No tocante a essa questão, a avaliação dos possíveis impactos de
natureza sonora determinaram que fossem definidas para duas das
áreas consideradas mais sensíveis do Trecho Oeste, Tamboré e
Metalúrgicos – este uma aglomeração popular, aquele um bairrocondomínio de classe média alta – a instalação de barreiras acústicas e
vegetais de forma a mitigar os elevados níveis de ruídos registrados
nesses locais.
O não atendimento dessas orientações no horizonte de prazo proposto –
mais por razões de economicidade que de ordem técnica – fez com que
as medidas corretivas fossem transformadas em providências de
cumprimento compulsório por força de ação cível pública na esteira de
conflitos judiciais que mobilizou particularmente o grupo social de maior
nível de renda do Residencial Tamboré.
A dissertação tem seus elementos de análise recolhidos dos esforços
conduzidos no sentido de dar atendimento às demandas judiciais, as
quais tiveram muitas de suas definições alteradas em função dos
estudos levados a termo.
A oportunidade do tema decorre do reconhecimento de existir ainda hoje
no país uma clara insuficiência de abordagens metodológicas e mesmo
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uma dispersão de informações necessárias à condução de análises
mais aprofundadas á tomada decisão em empreendimentos de infraestrutura de transportes no tocante ao controle de impactos sonoros.
No desenvolvimento do tema buscar-se-á esclarecer aspectos
conceituais e técnicos necessários à compreensão da problemática
envolvida bem como elementos que permitam um melhor entendimento
das formas pelas quais possíveis intervenções mitigadoras podem vir a
alcançar resultados em linha com os padrões mais rigorosos do
regramento nacional.
Também as bases desse regramento, no plano das normas e diretrizes
que o constituem, serão discutidas à luz das práticas adotadas nos
países desenvolvidos com relação ao assunto.
Por fim, o fato de que as soluções discutidas tenham encontrado
aplicação em empreendimento de elevada representatividade dos novos
formatos de infraestrutura de mobilidade no âmbito do que vem sendo
chamado de megacidades ou grandes espaços conurbados do século
XXI, ao mesmo tempo em que confere legitimidade à sua replicação em
empreendimentos menos ousados em propósitos e mobilização de
recursos, confere sentido a uma análise mais multifacetada das
estratégias empregadas para a solução dessa que – conforme
destacado – se constitui uma das principais patologias da cidade
contemporânea, o ruído.
Desse modo, não será de interesse do trabalho uma discussão mais
aprofundada das fontes de emissão de ruído ou de aspectos
relacionadas à sua propagação, por envolver tecnicidades que escapam
a seu propósito, voltado a avançar elementos para uma abordagem
estratégica na mitigação de ruído em projetos de mobilidade urbana nos
grandes centros assim como tópicos para a discussão de uma agenda
para a normalização.
1.1 Objetivos
A degradação ambiental decorrente da poluição sonora produzida pela
operação de auto-estradas tem sido objeto pouco explorado na literatura
técnica relacionada à questão do ruído.
Com relação ao tema, ora são focados topicamente os efeitos da
interação pneu-pavimento, ora as formas possíveis de contenção da
propagação de ruídos. Mas raramente é tomado como ponto central da
análise o projeto rodoviário como um todo e o conjunto de medidas
atenuadoras que poderiam ser postas em prática durante a fase de
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No que tange ao projeto desse tipo de empreendimento diga-se de
partida que sua concepção deveria contemplar já na prancheta cuidados
de traçado que permitissem dar conta dos efeitos do tráfego de veículos
em trechos de longos aclives ou declives, nos quais são exigidos níveis
mais elevados de rotação dos motores. Taludes falsos, rebaixamento de
pistas, instalação de pavimentos especiais, representam soluções de
alta produtividade na busca de resultados de mitigação. Com relação às
vias de trânsito expresso, é ponto de vista predominante aquele que
considera:
...as vias de tráfego principais, assim como as rodovias, devem
ter o seu traçado, devidamente distanciados dos receptores
residenciais. Não sendo possível esse distanciamento, o
problema
deve
ser
atenuado,
aproveitando-se
as
características
da
via
com
potencial
de
reduzir
significativamente o nível de ruído gerado...devem ser evitados
cruzamentos e travessias que exijam desaceleração dos
veículos...a declividade deve ser limitada, evitando-se rampas
acentuadas...as curvas acentuadas também geram ruídos, pois
exigem desaceleração dos veículos...o tipo de pavimento
utilizado também apresenta grande influência no nível de ruído
de tráfego.
Finalmente, ao se determinar o traçado de uma via de alto fluxo
de veículos, deve-se sempre optar pelo isolamento da área
residencial, seja ocultando-a por taludes de corte ou aterro,
seja por elevações naturais do terreno, seja pela presença de
obstáculos artificiais à propagação do som, que podem ser
especificamente projetados para essa finalidade (barreiras
acústicas) ou não como em edifícios de grande porte, por
exemplo (Murgel, 1997 p.14)

Na fase de operação do empreendimento rodoviário o monitoramento da
sonoridade ruidosa constitui a principal atividade de trabalho, devendo
ser levada a efeito prioritariamente nas áreas não contempladas
mecanismos de atenuação. Uma vez excedidos os parâmetros de
normalidade, são então colocadas em prática medidas mitigadoras
previamente planejadas, tendo por foco as dimensões verticais (a
plataforma) e horizontais (a faixa de domínio) do empreendimento. Vale
dizer, o pavimento e o isolamento acústico.
Sendo o ruído fenômeno de ocorrência certa – se se tem em vista a
evolução futura do tráfego – as ações voltadas ao planejamento de sua
limitação são de desenvolvimento necessário, sendo mantidos seus
produtos (projetos planos) à disposição para ações executivas conforme
o particular quadro tipificado pelo monitoramento.
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Entretanto, o modo particular como essas medidas podem ser
combinadas e a ênfase com que cada uma delas é aplicada – em vista
da eficácia relativa que oferecem – são questões que apenas podem ser
esclarecidas por meio de estudos prospectivos que ponham em
evidência os diferenciais passíveis de serem obtidos mediante a
aplicação de diferentes mix de medidas.
Podem envolver desde a intervenção em domicílios afetados com a
finalidade de intensificar-lhes o isolamento acústico até a modificação de
aspectos construtivos do empreendimento, denotando a natureza
complexa da tomada de decisão em projetos de mitigação.
Fixam-se neste particular aspecto os objetivos perseguidos pela
presente dissertação: expor através de um estudo de caso a hierarquia
de procedimentos (planejamento, execução e correção) necessária a
uma abordagem de eficácia em projetos destinados a reverter situações
de degradação urbana produzidas pela poluição sonora de tráfego.
Eficiência entendida na acepção de busca por resultados pautados por
critérios de eficácia técnica-instrumental e financeira simultaneamente.
E, ao fazê-lo, esclarecer as tecnologias disponíveis ao alcance de tais
resultados mitigatórios efetivos, os critérios de medição recomendados,
os padrões de normatização adotados em diferentes países bem como
as estratégias mais adequadas para que se compatibilizem anseios
sociais, exigências legais e restrições de custos do empreendimento.
Quanto a sua pertinência, o tema atende à necessidade de
planejadores, gestores públicos e privados, a quem incumbe, na nova
situação de impulso a obras de promoção da mobilidade urbana,
decidirem sobre medidas mitigatórias de impactos sonoros.
O contexto institucional de um ambiente regulatório ainda não
consolidado – todavia crescentemente mais rigoroso com relação aos
níveis de afetação – contribui para que a abordagem pretendida possa
vir a constituir-se em subsídio ao aprimoramento dos critérios
normativos que o fundam.
De modo mais amplo, trabalho intenta demonstrar que uma eficaz
estratégia para a mitigação de ruídos em rodovias não poderá cingir-se
medidas isoladamente tomadas – sejam a instalação de pavimentos
porosos sejam a construção de barreiras – senão a uma adequada
combinação delas, articuladas por meio de um competente plano de
mitigação. Na premissa de que é à partir de um mix de iniciativas – que
vá da intervenção no pavimento ao isolamento acústico do leito da
rodovia – que se torna possível a formulação de um modelo eficaz de
abatimento.
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No caso dos efeitos de ruído produzidos por fontes móveis – como é o
caso de rodovias – esse abatimento dificilmente poderia ser conseguido
de uma vez por todas, com base em único recurso contributivo, senão
que por agregação de ganhos incrementais proporcionados por
ajustamentos do sistema composto pelas diferentes medidas
contributivas.
A experiência trazida a exame é elucidativa na exposição da técnica de
modelagem utilizada no desenho do sistema, baseada em “software” de
mapeamento da propagação acústica que considera variáveis de
conformação da topografia e de emissão de ruído a fim de gerar o perfil
do “mix” de soluções de melhor ajustamento.
A sistematização do conjunto de técnicas e de procedimentos daquilo
que em matéria de abatimento de ruído poderia vir a constituir-se em
método, espera-se possa representar uma contribuição a um tipo de
abordagem de mais efetividade no controle da poluição sonora em
rodovias e vias urbanas de trânsito rápido.
1.2 Aspectos Metodológicos
A proposição que caracteriza o presente trabalho – a de um estudo de
caso – determina também o formato de seu desenvolvimento, o qual
explora o aprendizado realizado em projeto de mitigação que suposto a
princípio não ensejar dificuldades acabou por revelar uma maior
complexidade na medida em que progrediam seus estudos definidores.
Além dos materiais gerados nesses mesmos estudos, como
apontamentos de campo e referências técnicas, as fontes de consulta
em que se apoiou o presente trabalho consistiu no registro das
discussões e avaliações que orientaram a busca de resultados,
demarcando nesse sentido o caráter indutivo e experimental de seu
desenvolvimento.
Nesse desenvolvimento a análise, a interpretação e a consolidação de
relatórios técnicos caminharam lado a lado com digressões teóricas
destinadas a esclarecer um ou outro aspecto de questões implicadas,
sem que se perdessem elementos para uma compreensão mais
estratégico do abatimento de ruído.
Se a escuta de procedimentos que evoluam para um método encerra
um pensamento mais generalizante, o movimento, todavia, não confere
ao trabalho uma natureza indutiva pura, dado os limites da
particularidade que sempre restringe a universalização de um estudo de
caso.
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Tomemos como exemplo o fato de inexistir no Brasil qualquer
regramento especifico que estipule critérios valores referenciais para o
controle de ruídos emitidos por fontes móveis. A tal circunstancia não
poderia escapar para fins de desenvolvimento do trabalho a discussão
dos limites da legislação brasileira que rege o assunto, nem tampouco
os avanços realizados na matéria em países cujo amadurecimento no
trato de questões ambientais alcançou níveis mais elevados que no
Brasil. Contudo as possibilidades que se aponta são construídas a partir
de realidades outras não de todo ajustadas às possibilidades técnicas,
financeiras e mesmo culturais presentes em nosso país.
Desse modo, constituirão fontes primárias de dados as extraídas aos
estudos de prospecção que orientaram o projeto de mitigação de ruídos
no Residencial Tamboré, sendo que a partir delas incorrer-se-á no
aprofundamento de aspectos técnicos pertinentes com a finalidade
sempre de demonstrar-se a insuficiência de aproximações parciais ao
problema.
Seus elementos diretos são representados pelas medições de campo,
dados de simulações e conclusões gerais derivadas da implantação do
projeto considerado.
As fontes secundárias são aquelas que repousam na bibliografia
existente, a qual sempre que necessário foi devidamente atualizada a
fim e que traduzisse o estado da arte na discussão do tema.
Não foram analisados casos similaridade ao estudado porque
indisponíveis à análise. O conjunto de dados obtido em cada etapa de
seu desenvolvimento foi analisado em confronto com as séries que lhes
eram precedentes, de sorte a oferecer um quadro evolutivo da situaçãoproblema em acordo com as linhas estratégicas pretendidas.
Testes de materiais e simulação de dados foram discutidos e avaliados
em estágio de seus resultados, depois de recuperados da literatura geral
os parâmetros de balizamento a que estavam relacionados.
Pretendeu-se nesse entrelaçamento de referências extraídas
alternamente a fontes primárias e secundárias dar consistência ao
estudo de caso, de forma a permitir a extração de conclusões de
aplicação válida.
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2 RUÍDO E RODOVIAS
A operação de qualquer empreendimento de infra-estrutura rodoviária
produz elevados níveis de ruído junto a sua vizinhança. O método mais
utilizado para mitigar essa conseqüência é o aumento da distância entre
as fontes sonoras e a área alvo de proteção. Na maioria das situações,
a duplicação da distância entre fone e receptor, produz uma atenuação
do nível sonoro de 3 a 5 dB (A).
A princípio, o modo de garantir a separação espacial entre as fontes de
emissão sonora e as áreas que se pretende resguardar do ruído é a
imposição de uma política de zoneamento, por parte do poder publico,
na qual os interesses em jogo (Estado, empreendedor e público em
geral) possam vir a comporem-se por meio de um processo e
planejamento de uso e ocupação do solo, orientado para as
necessidades sociais de um eficiente sistema de transportes.
Este método, de caráter ideal, funcionará eficazmente apenas se todos
os setores sentirem-se contemplados num verdadeiro plano de
desenvolvimento dos transportes visando o incremento da mobilidade no
interior do espaço regional e metropolitano, que contemple a um só
tempo o zoneamento urbano intermunicipal e a proteção ambiental. Um
plano imbuído desse propósito tornaria possível predefinir zonas de
ocupação ao longo de uma infra-estrutura de transportes em que o uso
do espaço lindeiro estruturar-se-ia segundo critérios de ajustamento ao
nível de ruído local, de sorte que espaços de maior intensidade ruidosa
seriam reservados, por exemplo, a empreendimentos fabris e aqueles
mais silenciosos a instalação de bairros residenciais.
A um planejamento urbano dessa espécie caberia considerar
previamente a densidade habitacional da área de impacto direto dos
empreendimentos de infraestrutura transportes a serem instalados e
fazer depender as decisões de traçado que a eles se referissem (e/ou
de uso das áreas que lhe são adjacentes) aos níveis de ruído a que se
encontram expostas as populações locais.
Ainda que as ações de prevenção à poluição sonora no planejamento de
rodovias constituam-se em premissa para baixos níveis gerais de
emissão, o método mais apropriado para a redução dos níveis presentes
de ruído consiste no controle da própria fonte, por meio de melhorias
tecnológicas nos veículos e medidas de contenção à propagação do
ruído gerado.
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2.1 O Desconforto por Ruído
A caracterização do som como algo indesejável tem dimensões objetiva
e subjetiva. Tomando-as conjuntamente pode-se afirmar que o som
produzido pelo tráfego de veículos em rodovias apenas será
caracterizado como ruído, ou poluição sonora, quando sua intensidade
medida estiver situada acima de determinado nível, variando em
intensidade ao longo do tempo e causando desconforto às pessoas
expostos às respectivas emissões.
Diga-se que a oscilação da intensidade do som também pode se
constituir em fator de desconforto, desde que sua continuidade, mesmo
em níveis elevados, apresenta-se menos perturbadora em caráter
contínuo que quando submetida a grandes variações. Isso se deve ao
sobressalto psíquico que a variação do som produz sobre o receptor
humano. Nesse caso, os níveis de afetação dependerão das oscilações
em relação ao ruído de fundo contínuo presente nas áreas impactadas
(Kurer, 1997).
A ilustração abaixo permite associar fontes conhecidas de ruído ao
impacto sonoro medidos em dB (unidade de medida para ruído). No
nível superior da escala estão aqueles ruídos que apresentam grandes
picos de variação, como os produzidos por aviões ou espetáculos
musicais.
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Figura 1: Nível de Ruído para fontes diversas

O som caracteriza-se por flutuações de pressão em um meio
compressível, de cuja elasticidade depende para se propagar, como o
ar, a água, o concreto ou qualquer outro meio sólido, líquido ou gasoso.
Esse meio sofre repetidas compressões e expansões moleculares, que
se propagam em forma de ondas a partir da fonte sonora.
O processo de compressão e expansão do meio pode ser comparado
com uma mola presa ao teto e que tenha um peso na sua extremidade
livre. Inicialmente a mola se encontra em posição de equilíbrio, mas, se
o peso for deslocado a certa distância e solto em seguida, a mola
iniciará um movimento oscilatório em torno de sua posição de equilíbrio.
A maior distância que a mola atinge em relação a seu ponto de equilíbrio
é chamada amplitude do movimento, e o tempo que a mesma leva para
completar um ciclo chama-se período. O número de vezes que ela oscila
em um segundo é chamado freqüência do movimento.
Quando esses diversos movimentos oscilatórios se combinam e
produzem um movimento resultante, cuja oscilação não venha
processar-se de forma harmônica, tem-se o que é chamado de ruído.
Assim, o ruído se caracteriza pela existência de muitas amplitudes e
freqüências ocorrendo ao mesmo tempo de maneira não harmônica,

29

enquanto que o som se caracteriza por poucas amplitudes e
freqüências, geralmente harmônicas (Cruz da Costa, 2003).
A amplitude da pressão sonora sofre redução à medida que a distância
da fonte ao receptor é aumentada, devido à existência de perdas na
transmissão do som num meio elástico qualquer. Além disso, se a frente
de onda é uma superfície em expansão, a energia se conservando, a
intensidade cai com o aumento da área.
Assim, na propagação do som através do ar, em um campo livre, o nível
sonoro é reduzido entre 3 e 5 dB quando é duplicada a distância entre a
fonte e o receptor (Murgel, 1999). Portanto, só existe sentido num
determinado valor numérico para um nível de pressão sonora, quando
se informa a que distância a fonte está do receptor.
Assim, um nível de ruído medido será sempre um valor vinculado à
distância entre a fonte e o medidor de nível de pressão sonora, e
qualquer variação de uma distância predeterminada, implicará em erros
de medição.
Entretanto o som ou o ruído só tem sentido quando é captado pelo
ouvido humano ou animal. O cérebro interpreta as vibrações sonoras
que entram pelo ouvido e dão ao ser humano ou ao animal uma
sensação que caracteriza a percepção daquele som ou ruído.
A sensibilidade do ouvido humano depende da freqüência com a qual o
som é emitido. Baixas freqüências não são detectadas com a mesma
sensibilidade do que altas freqüências. Para suplantar esta dificuldade
em avaliações acústicas, utiliza-se uma curva de ponderação para
enfatizar as freqüências para as quais o ouvido humano é mais sensível.
Assim, para que pudessem ser expressos os valores das pressões
sonoras na faixa da audibilidade humana de forma linear (como por
2

exemplo, em N/m ) seria necessária uma escala muito ampla e,
portanto, de difícil utilização. O recurso matemático adotado para
resolver este problema foi à utilização do conceito de níveis de pressões
sonoras, ou seja, a utilização da escala Bel. O Bel (B) pode ser usado
para expressar níveis de quaisquer potências em relação a um nível
básico de referencia.
A expressão matemática geral que define o nível de uma potência
qualquer, em Bel, é a seguinte:
N = log W1 / W0
Onde: N = Nível de potência (B);
W1 = Valor da potência a ser comparada;
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W0 = Valor de referência da potência.
Nesse sentido, duas definições são de relevância capital para a
interpretação dos problemas de acústica, quais sejam (Bistafa, 2006):
a) Curva de ponderação "A": é geralmente a mais utilizada em
medições sonoras. O som medido com a ponderação "A"
aproxima-se da percepção do ouvido humano, e seu valor é dado
em dB(A). Alguns valores típicos de emissão sonora: 35 dB(A) –
biblioteca; 65 dB(A) - escritórios com conversação normal; 75
dB(A) - rua com intenso tráfego urbano; 85 dB(A) - rua com tráfego
de veículos pesados;
b) Nível sonoro equivalente (Leq): os níveis de ruído variam com o
tempo, tornando difícil sua avaliação. Para tornar as avaliações
mais precisas, instituiu-se nos estudos da acústica, o nível sonoro
equivalente, o qual representa uma média de todos os níveis
sonoros medidos ao longo do tempo. Assim, pode-se expressar a
avaliação sonora através de um número único, ou o nível sonoro
equivalente, que é dado em dB(A).
De todo modo, o ruído é associado a uma sensação considerada não
prazerosa. A fronteira entre som e ruído não pode ser definida com
precisão, pois, cada indivíduo apresenta uma reação diferente ao som
ou ao ruído, que depende dentre outros fatores, de seu estado
emocional e de sua personalidade.
A reação adversa a uma fonte sonora, tornada fonte ruidosa, em geral
ocorre quando o nível medido de intensidade atinge entre 65 dB (A) e 75
dB(A), chegando ao ponto de intolerância a partir dos 80 dB(A).
Considera-se que o ruído produz impacto leve quando da ordem de 2 a
3 dB(A) acima do ruído de fundo preexistente. Acima de 5 dB(A) o nível
de incomodo mostra-se como sendo de nível médio e no nível de 10
dB(A), acima do ruído de fundo, é considerado alto.
De acordo com a Organização Mundial de Saúde um ruído de até 50
dB(A) embora incômodo, ainda assim não impede que organismo
humano facilmente adapte-se a ele. No entanto, no limiar dos 55 dB(A)
pode haver a ocorrência de estresse leve acompanhado de desconforto
(OMS, Relatório Anual, 2003).
O nível de 70 dB(A) é tido como o nível inicial do desgaste do
organismo, aumentando o risco de infarto, derrame cerebral, infecções,
hipertensão arterial e outras patologias. A 80 dB(A) ocorre a liberação
de endorfinas, causando uma sensação de prazer momentâneo seguida
de manifestações nervosas involuntárias.
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Já a 100 dB(A) pode haver perda de audição e comportamentos sociais
de descontrole. Muitas conseqüências da exposição prolongada ao
ruído têm sido relatadas na literatura. Dentre elas, as mais freqüentes
são a perda de audição, o aumento do nível estresse e suas
decorrências psico-sociais.
É sabido que a perda de audição influi diretamente na comunicação
humana. Ela se caracteriza primeiramente pela dificuldade de se
entender bem algumas palavras ao telefone, pois sendo as freqüências
usadas na compreensão da comunicação verbal mais altas (como no
caso dos sons fonéticos consonantais) sua recepção torna-se dificultada
ao indivíduo com perda de sensibilidade para as mesmas.
O problema reside no fato de que a percepção da dificuldade auditiva
ocorre geralmente muito tarde, impedindo que o dano possa ser
revertido completamente. Não existem medicamentos capazes de
restaurar a audição por completo.
A qualidade sonora contextual está ligada a presença do som em
determinado ambiente, como o som de uma cachoeira ou do trafego de
uma estrada. Este aspecto dos estudos sobre a qualidade sonora busca
compreender como determinados sons incorporam-se a determinados
contextos, e como estes afetam a percepção da sonoridade.
O enfoque possui relevância porque, por intermédio dele, é possível
explicar o motivo da preferência, captada por estudos empíricos, pelo
ruído provocado pelas vias férreas relativamente ao das estradas,
mesmo quando verificada a mesma pressão sonora (Anderson et. al,
1973).
Um recente trabalho realizado por ZANNIN et. al (2002), apresenta os
resultados obtidos em um levantamento conduzido na cidade de
Curitiba, a partir das respostas coletadas em 860 questionários
distribuídos à população, com o intuito de verificar o impacto do ruído
urbano sobre as pessoas.
Entre outras conclusões, este estudo mostrou que entre as diversas
fontes de ruído urbano, a do tráfego de veículos è aquela que mais
causa incômodo. Os resultados encontrados nesta pesquisa encontram
correlatos com estudos levados a efeito em outras partes do mundo.
Rohrmann (1984) investigou a percepção da população alemã,
chegando ao resultado de que 70% da população sentia-se incomodada
pelo ruído de tráfego, seguido por 20% que se sentia incomodada pelo
ruído de vizinhança.
Kürer (1997) também investigou a percepção da população alemã frente
ao ruído, chegando à conclusão de que 69% sentiam-se incomodados
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pelo ruído gerado pelo tráfego urbano; 41% sentiam-se incomodados
pelo ruído aeroviário; 21% sentiam-se incomodados pelo ruído
ferroviário e industrial; assim como 21% sentiam-se incomodados pelo
ruído gerado pela vizinhança.
LANGDON2 (1982) entrevistou em Londres, 2.933 pessoas em 53
diferentes pontos da cidade, perguntando sobre a sensibilidade ao ruído,
a insatisfação associada a esse fenômeno e os distúrbios provocados.
As respostas À enquête foram classificadas em sete categorias, que
variavam de “definitivamente satisfatório” a “definitivamente
insatisfatório”, correspondentes, respectivamente, ao grau 1 e 7 da
escala.
O autor observou que:
• Entre 60 a 80 dB(A), em condições de tráfego livre, o grau de
insatisfação pode ser predito com boa precisão, tomando por
base o logaritmo do número de veículos por hora que passa
pelo ponto considerado. O maior coeficiente de correlação
(r=0,85), foi evidenciado para a insatisfação medida entre
08:00 e 20:00 horas, em condições de tráfego livre .
• A insatisfação com o ruído de tráfego é significativamente
influenciada por fatores ambientais, principalmente por
elementos visuais e estéticos.
• A correlação entre a insatisfação e o TNI (Traffic Noise Index
da American Association Of State Highway and
Transportation) é muito baixa, apresentando confiança
estatística de r = 0,4;
Em outra pesquisa do mesmo gênero, LANGDON e GRIFFITHS3 (1982),
relacionaram o nível equivalente do ruído de tráfego com uma escala de
insatisfação de quatro graus, a saber: grau 1 - nada; grau 2 - um pouco;
grau 3 – moderadamente; e grau 4 - muito insatisfeito. Os autores
concluíram que entre o nível equivalente do ruído de tráfego (Leq) e o
grau de insatisfação com este ruído, existe um significativo coeficiente
de correlação da ordem de r = 0,8.
Tendo em vista os muitos trabalhos de medição do grau de insatisfação
com o ruído, SCHULTZ4 (1972) preocupou-se com a grande diversidade
de critérios que estavam sendo adotados para o desenvolvimento das
escalas subjetivas de percepção e insatisfação com o ruído.
2

Langdon, F. J.Noise nuisance caused by road traffic in residential areas in Journal of sound and vibration,
England, v.49, n.2, p.171-180, 1982.
3
Langdon, F. J. Griffiths, I. D.Subjective aspects of traffic noise exposure, Journal of Sound and Vibration,
v.83, n.2, p.171-180, 1982.
4
Schultz, T. J. Comunity noise rating. p.93-94, Londres, 1972.
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O pesquisador reuniu mais de 18 desses estudos e comparou os
resultados, buscando a correlação entre o grau de insatisfação e a
exposição ao ruído. Constatou que foram encontradas correlações cujos
coeficientes estavam em torno de 0,8.
Concluiu que uma escala semântica para a insatisfação deve estar
sempre associada a graus numéricos, para permitir que os recursos da
estatística matemática possam ser utilizados. Além disso, observou que
apesar de existir um consenso em relação aos extremos da escala,
nada e extremamente insatisfeito, elas variavam em 4, 5, 6, 7 ou mais
graus intermediários.
Concluiu também, que se uma escala de 7 graus é apresentada a um
entrevistado, a opção extremamente insatisfeita (grau 7), fica restrita
àqueles que se sentem realmente nesta situação. Isso porque os graus
intermediários apresentam boas opções para os respondentes.
Escalas menores acabariam englobando na opção extremamente
insatisfeito, pessoas que numa escala de 7 graus escolheriam, por
exemplo, a opção muito incomodada (grau 6). Assim, o autor considera
que a escala que apresenta melhores resultados é uma escala de 7
graus.
Watts e Nelson5 (1992) examinaram a relação entre o ruído medido e a
percepção subjetiva do ruído, considerando 2250 passagens de veículos
e 20 pessoas ouvindo. Neste estudo os autores concluíram que é maior
a correlação existente entre os níveis medidos e os graus da percepção
subjetiva do ruído, nas situações em que os veículos operam sob
condições aproximadamente constantes, frente aquelas que operam em
aceleração.
Rao e Rao6 (1992) entrevistaram 1195 pessoas em 43 pontos na cidade
de Visakhapatnam, Índia, e concluíram que apesar de existir uma
correlação entre o incômodo com ruído e a etnia, a cultura e o nível
econômico dos entrevistados, é significativamente predominante a
correlação do grau de insatisfação com os principais indicadores dos
níveis de ruídos medidos. Observaram também que os coeficientes
dessas correlações obtidos neste trabalho foram melhores do que em
diversos estudos similares em outros países.
No entanto, Zimmer e Ellermeier7, alertam que é pertinente uma
avaliação psicométrica das pessoas entrevistadas antes que se faça a
5

Watts, G. R.; Nelson, P.M., The relationship between vehicle noise measure and perceived noiseness, Journal
of Sound an Vibration, England, v.164, n.3, -.425-444.
6
Ramalingeswara Rao, P.; Seshagiri, Rao. Community reactions to road traffic noise, Applied
acoustic, Índia, v.37, p.51-64, 1992.
7
Zeimmer K.; Ellermeir W. Psychometric properties of four measures of noise sensitivity, Journal of
Environmental Psycology, Alemanha, v.19, p.295-302, 1999.
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escolha da escala subjetiva para a avaliação da insatisfação com o ruído
de tráfego, para que se obtenha uma correlação mais significativa entre
esta insatisfação e os níveis de ruído.
Watts Chinn e Godfrey8 fizeram uma interessante constatação acerca
da influência da vegetação na percepção do ruído de tráfego.
Concluíram que uma barreira feita com árvores, apesar de produzir uma
pequena atenuação dos níveis sonoros na faixa de freqüência do ruído
de tráfego, desencadeia uma redução da percepção do ruído, devido ao
efeito visual que proporcionam.
Ishiyama e Hashimoto9, estudando a relação entre a qualidade do som e
a irritação causada pelo ruído de tráfego descobriram que, sob um
mesmo nível equivalente de exposição ao ruído, LAeq, o incômodo
cresce nas altas freqüências. Assim, por exemplo, o incômodo relatado
por um grupo de pessoas seria praticamente o mesmo caso estivessem
expostos a um nível equivalente de 73 dB(A) em baixas freqüências, ou
a 70 dB(A) em altas freqüências.
Kurra, Morimoto e Maekawa10 constataram que a relação de
dependência entre insatisfação e nível de ruído de trafego é muito mais
forte que aquela relacionada ao tipo da fonte, quando o receptor
encontre-se em ambientes internos.
Vale dizer, para um observador situado no interior de uma edificação,
ainda que o tipo da fonte (trafego rodoviário, trens ou aviões) não possa
ser negligenciado, as mesmas influem no grau de incômodo sofrido pelo
individuo muito menos que os níveis desse ruído propriamente dito.
Öllrström11 preocupou-se com os efeitos do ruído de tráfego durante a
noite. Constatou que para ruídos intermitentes, o nível do ruído e o
número de eventos ruidosos são mais fortemente relacionados com os
distúrbios do sono do que somente o nível equivalente. Assim, propõe
com base nesses estudos que, para proteger as pessoas de distúrbios
no sono, o nível máximo de ruído não deveria exceder 45 dB(A), durante
a noite.

8

Watts, G.; Chinn, L.; Godfrey, N. The effects of vegetation on the perception of the traffic noise,
Applied Acoustic, v.56, p.39-56, 1999.
9
Ishiyama, T; Hashimoto, T. The impact of sound quality on annoyance caused by road traffic: an
influence of frequency spectra on annoyance, JSAE Review, Japan. v.21, p.225-230, 2000.
10
Kurra, S; Morinoto,M; Maekawa, Z, I. Transportation noise annoyance –a simulated environmental
study for road, railway and aircraft noises: overall annoyance, Journal of Sound and Vibration, Japan,
v.220, n.2, p.251-278, 1999.
11
Ollrstrom, E. Effects of low levels of road traffic during the nights: A laboratory study on number of
events, maximum noise levels and noise sensitivity, Journal of Sound and Vibration, Suiça, v.179,
n.4 , p.603-615, 1999.
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Num estudo da mesma natureza, Sato12 et al. concluíram que o
impedimento da circulação noturna de veículos ruidosos mostra-se mais
eficaz no controle dos distúrbios do sono que a redução do número de
veículos, já que reduzir à metade a circulação de veículos significaria
uma redução de aproximadamente 3 dB no Leq, sem quaisquer efeitos
no valor dos picos de passagem.
Dessa maneira, experimentos realizados à noite devem fazer uso de
metodologias diferentes, uma vez que o conhecimento apenas dos
níveis equivalentes do ruído de tráfego não se revela suficiente para
conclusões acerca das perturbações do sono. São necessários também
o conhecimento do número de eventos ruidosos e do nível sonoro de
cada um desses eventos.
3 RUÍDO RODOVIÁRIO E PAVIMENTO
Os fatores mais importantes na produção de ruído rodoviário são o
motor (incluindo a transmissão) e a interação pneu-pavimento em
decorrência da circulação. O ruído proveniente da interação pneupavimento está diretamente relacionado com a velocidade, que produz
aumentos de aproximadamente 12 dB quando duplicada (IPT, 2006). Já
o ruído proveniente do motor permanece pouco influenciado como
demonstra a figura 2.

Figura 2. Contribuições de diferentes fontes para o ruído gerado em rodovias
12

Sato, T; Yano, T. Road Traffic Annoyance in Relation to Average Noise Level, in Journal of Sound and
Vibration, Japan, v.223, . n.5, p.775-784, 1999.
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A baixa velocidade (inferior a 30 km/h no caso de veículos leves ou 40
km/h no de pesados), o ruído total tem origem predominantemente no
funcionamento do motor, enquanto que para velocidade mais elevada
(acima de 50 km/h em veículos leves e acima de 70 km/h nos pesados)
a fonte mais relevante é o ruído da interação pneu-pavimento (Idem,
2006).
Nas cidades, devido à variação freqüente de velocidade dos veículos, as
duas situações indicadas ocorrem, sendo necessária a redução de
ambas para um melhor ambiente sonoro. Fora das cidades, onde a
velocidade é geralmente mais homogênea e elevada, os esforços para a
redução do ruído terão resultados mais expressivos se focados nos
efeitos da interação pneu-pavimento.
Uma melhor visualização do impacto sonoro provocado pela circulação
de diferentes tipos de veículos, segundo os diferentes elementos
contributivos que os compõem é mostrada pela tabela 1:
Tabela 1: Comparativo de impacto por fontes veiculares

Distância
da fonte
(metros)

Db(A)
mínimo

médio

Db (A)
máximo

- estrada

5

55

65-75

92

- m. lenta

5

- escapam.

5

68

70-75

82

- câmbio m.

5

66

70-78

90

- frenagem

5

65

70-76

84

- estrada

10

68

74-86

95

- câmbio m

10

68

75-85

95

- veloz

5

76

80-84

90

- lento

5

68

70-76

81

- frenagem

5

65

70-72

75

Fonte

Db(A)

Automóvel
75-80

Motociclo

Trem

Fonte: Costa (2003)
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3.1

A Interação Pneu – Pavimento

Com as novas gerações de veículos, o ruído proveniente da interação
pneu-pavimento mostra-se cada vez mais o principal maior contributo
para a totalidade do ruído produzido.
Há quatro mecanismos envolvidos na transferência de energia gerada
no plano da interferface pneu-pavimento: a vibração, o bombeamento de
ar, a derrapagem e adesão. Esses mecanismos criam energia que se
irradia na forma de som, sendo conhecidos como mecanismos
conversores (Murgel, 1999).
As ranhuras do pneu são submetidas a esforços contínuos durante a
rodagem. Na área de impacto ocorre uma tensão oblíqua contra a
superfície que acaba produzindo efeitos de vibração sobre a carcaça.
Na hipótese de resilência, tanto do pavimento como da ranhura, a
energia criada apresenta tendência à redução em conseqüência de
alterações produzidas quer na textura do pavimento quer na escultura
do pneu, o que atenua o ruído total gerado.
No interior dos canais e reentrâncias do pneumático o ar é comprimido e
bombeado para fora devido aos efeitos da compressão, criando ruído
aerodinâmico. As ranhuras, cujo papel é transferir a força de tração ao
pavimento durante os processos de aceleração ou frenagem, com
freqüência escorregam em busca de nova aderência. Esse mecanismo é
capaz de produzir ruído equivalente ao da vibração, num efeito
semelhante àquele dos calçados de um atleta deslizando sobre a
quadra (IPT, 2006).
Da mesma forma, o contato da ranhura com o pavimento é capaz de
provocar um efeito de sucção que, quando desfeita por efeito de força
adesiva, acaba igualmente por produzir energia sonora e vibração.
Complementarmente, a passagem da ranhura do pneu pela área de
contato assume a forma de um sistema acústico que transforma a
energia gerada em som ruidoso.
A energia produzida na interface é convertida em som devido à
propagação das ondas sonoras pela banda de rodagem, fazendo com
que o corpo principal do pneu sofra efeitos vibracionais. Por sua vez, o
deslocamento do ar interno no seu interior durante as vibrações, cria
ressonâncias fortes o bastante para que sejam audíveis.
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3.2 Considerações acerca do Pavimento
A redução dos efeitos de vibração pode passar ou pela alteração dos
materiais utilizados na produção do pneu assim como pela instalação de
pavimentos menos ruidosos, como, por exemplo, os de superfície
porosa. Essa superfície normalmente permite uma redução efetiva de 2
a 4 dB, ainda que indicações presentes na literatura sobre o tema
apontem, sob certas condições, para reduções entre 7 a 10 dB (Aps,
2007).
A adequada especificação do tipo de pavimento no momento da
definição das características construtivas do empreendimento rodoviário
mostra-se uma medida imprescindível para prevenir níveis de
sonoridade indesejáveis em áreas de controle acústico. A simples
condição operacional do pavimento, “de per si” constitui elemento
contributivo para o estabelecimento dos níveis gerais de sonoridade,
desde que – pelo fato de o ruído provir do choque entre o pneu e o
asfalto – quanto mais irregular for a camada exterior desse pavimento
maior será a emissão de ruído.
Dessa forma, um pavimento asfáltico em processo de deterioração, cuja
camada de betume tenha se decomposto – deixando à mostra grande
área de camada britada, de alta rugosidade – acaba naturalmente por
produzir maior nível de ruído. Já o pavimento de concreto, em função da
sua mais intensa rugosidade em relação ao asfalto novo, apresenta
maior nível de ruído que o pavimento asfáltico, em que pese a
consideração de sua maior durabilidade permitir melhor desempenho
sonoro frente a asfaltos com mesma idade.
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Figura 3 – Efeito distância X diferentes superfícies

Pelo fato de que o pavimento asfáltico, ou lisos em geral, facilitar uma
maior propagação das vibrações sonoras ao longo de sua estrutura,
quão mais próximo estiver o receptor do leito asfáltico maior será a
intensidade do ruído percebido, independentemente da fonte geradora.
Equivale a afirmar que o nível de ruído ao longo da via não dependerá
apenas do ruído produzido pelo tráfego, senão que também das
características do terreno adjacente, como ilustra a figura 4.
3.3

Pavimentos com Efeitos Mitigadores de Ruído

Ao definir-se pela escolha do pavimento, tomando por base sua
resistência, com freqüência a escolha recai sobre aquele produzido com
cimento Portland (CCP), devido à sua maior durabilidade quando
comparado ao concreto asfáltico.
Nesse tipo de pavimento, com o propósito de mitigar o ruído proveniente
da interação pneu – pavimento, a superfície acabada é texturizada
utilizando-se diversos métodos como a varredura, a escovação, o
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arraste de aniagem pesada ou o “tining” com arame quando o concreto
está em estado plástico (mole), ou o “grooving” quando o concreto está
em estado rígido. Esses métodos consistem na impressão de pequenas
ranhuras na superfície do pavimento, de modo a conferindo-lhes as
características finais de textura.
Os pavimentos com revestimentos asfálticos são os de maior utilização
no Brasil, em razão de sua maior economicidade e facilidade de
manutenção. Diga-se que, a depender do tipo de revestimento utilizado,
modificam-se substancialmente as características gerais da superfície
do pavimento e, via de conseqüência, o potencial de produção de som
ruidoso de cada um deles.
Os revestimentos asfálticos são produzidos a partir de agregados e
ligantes asfálticos (em geral CAP – cimento asfáltico de petróleo).
Conforme a granulometria escolhida e o tipo de ligante utilizado,
produzem-se diferentes misturas. As misturas são usinadas a quente,
empregando asfaltos convencionais ou modificados por polímeros
(Bernucci et al., 2006) de 3 tipos:
• Graduação Densa. Nessa modalidade de asfalto a granulometria
permanece bem graduada, a fim de proporcionar uma estrutura
mineral rarefeita de vazios, uma vez que os menores agregados
ocupam o espaço dos maiores. São graduações de elevada
resistência ao cisalhamento, graças ao arranjo dos grãos e grande
entrosamento entre eles. São exemplos desse tipo de pavimento o
concreto betuminoso usinado a quente (concreto asfáltico CA), os
pré-misturados a quente e os pré-misturados a frio, entre outros.
• Graduação Aberta. Aqui a curva granulométrica é uniforme, com
agregados quase que do mesmo tamanho, em que a estrutura
mineral é trabalhada de modo a produzir muitos vazios
interconectados, com insuficiência de agregados miúdos e material
fino (menor que 0,0075 mm) para preencher os vazios entre as
partículas maiores, com objetivo de adensá-los com ar. Com isso,
permite-se a percolação no interior da massa asfáltica e
conseqüentemente maior flexibilidade da estrutura. Exemplo de
mistura drenante, no Brasil, é o CPA (camada porosa de atrito).
• Graduação descontínua. Sua curva granulométrica tem uma maior
proporção de grãos maiores relativamente aos grãos de
proporções intermediários, completados por certa quantidade de
finos, com o objetivo de tornar a estrutura mais resistente à
deformação. Exemplo desse tipo de asfalto é o SMA (Stone Matrix
Asphalt) ou matriz pétrea asfáltica.
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O SMA foi desenvolvido na Alemanha durante a década de 1960, sendo
composto por 75% de agregados de diâmetro graúdos, 15% de fração
granular variando entre 0 e 2 mm, cerca de 10% de “filer” mineral e mais
6% de teor ligante. Devido ao alto teor desse último material na mistura,
são utilizadas fibras orgânicas como agente estabilizador, a fim de inibir
seu escorrimento na usinagem, transporte e compressão (Silva, 2005).
A camada prototípica do material normalmente varia entre 2,5 a 4 cm.
Segundo Aps (2007), uma comparação entre os asfaltos CA e os
asfaltos CCP permite verificar que:
• Os pavimentos CA são, em geral, mais silenciosos que os CP;
• O abatimento do ruído é função do tamanho do agregado, que
para ser eficaz deve ter o diâmetro granulométrico não superior a
10 mm;
• Nos intervalos de alta freqüência, os revestimentos porosos
tendem a oferecer maior abatimento de ruído;
• O CPA, em todos os estudos realizados, mostrou-se mais
silencioso que o CA, apresentando efeitos de redução situados
entre 0,2 dB(A) e 4,9 dB(A). Para que seu desempenho seja o
mais satisfatório é necessário que os níveis de porosidade sejam
mantidos ao longo de toda a vida útil do pavimento;
• A redução apresentada pela estrutura SMA é da ordem de 2
dB(A), em média, comparativamente ao CA convencional.
Experiências de mitigação levadas a efeito em alguns países,
como a Itália, apontaram a possibilidade de ganhos de abatimento
da ordem de até 7 dB(A) (Kandhal, 2004).
A mesma autora mostra que os pavimentos CCP são de modo geral
mais ruidosos que os pavimentos asfálticos, em níveis que variam de 2
dB(A) a 7 dB(A). Contudo, aponta que a instalação de ranhuras
transversais ao eixo da via, na superfície do pavimento, gera níveis de
ruído maiores que os dos pavimentos dotados de ranhuras longitudinais,
dando como certo que a introdução de técnicas de abrasão podem
proporcionar reduções entre 5 a 8 dB(A) (Aps, 2007).
Restrição normalmente feita aos pavimentos de baixa rugosidade está
relacionada à baixa aderência oferecida ao pneu e, por conseguinte, à
exposição do usuário a maiores riscos. Por esse motivo, a American
Association of State Highway and Transportation (AASHTO) é cautelosa
ao recomendar como primeira opção esse tipo de pavimento,
considerando que seu melhor desempenho é limitado no tempo e
implica em perdas relativas de segurança (Bernhard, 2006).
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Os estudos sobre pavimentos especiais para controle acústico têm sido
cada vez mais direcionados para a investigação de pavimentos da
modalidade porosa. São pavimentos asfálticos não totalmente
preenchidos pelo betume e sem as pedras de menor granulometria que
lhe dão conformidade, resultando em superfícies repletas de orifícios
irregulares. A mistura deve ser aditivada com polímeros sintéticos, para
assegurar uma boa resistência mecânica para compensar o
preenchimento incompleto do piso.
No pavimento poroso (destituído de rugosidade), as vibrações incorridas
pela interação pneu-pavimento são semelhantes às observadas em
decorrência do tráfego em pavimento asfáltico liso, exceto pelo fato de
que a porosidade faz com que o asfalto absorva aquelas vibrações,
reduzindo os ruídos de atrito e de aerodinâmica do pneu (Aps, 2007).
Não só o pneu tem o ruído mitigado, senão que também outras partes
do veiculo também produtoras de ruído – como eixo cardan, cárter,
diferencial e cambio – o que torna esse tipo de pavimento ainda mais
eficiente.
As relações estabelecidas entre as condições do pavimento (porosidade
e rugosidade) e a velocidade de tráfego permitiram que restasse
estabelecido um relativo consenso quanto aos parâmetros envolvidos na
análise de desempenho de pavimentos porosos vis-à-vis os de
superfície lisa.
Tabela 2: Variação do nível de ruído em vias com pavimentos especiais versus as
de asfalto convencional – em dB(A).

Tipo

Automóveis
80 km/h

Caminhões

100 km/h 130 km/h

60 km/h

80 km/h

Concreto

+1,5

+2,0

+2,5

+2,0

+2,5

Poroso

-2,0

-2,5

-3,0

-2,5

-3,0

Fonte: Central European Environmental Data Request, 1996.

Outros centros de estudo, mesmo deixando de relacionar o tipo de
pavimento à velocidade média, colheram números semelhantes. A
European Comission13 estimou que a aplicação de pavimentos porosos
às estradas do Bloco Europeu permitiria reduzir os níveis de ruído em
até 5 dB(A).

13

European Comission, Future Noise Policy, Bruxelas 1996.
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A Welsh Office14, de Londres, fixa essa redução em até 3 dB(A), para
quaisquer velocidades. Já o pavimento liso e de textura fechada,
conforme citado por Belia15, é capaz de proporcionar reduções da ordem
de 5 dB(A), ainda que consideradas as restrições de ordem de
segurança apontadas pelo pesquisador.
De relevante interesse para a avaliação do desempenho relativo de
pavimento parece ser o comparativo estabelecido entre, de um lado,
concreto asfáltico e de outro asfaltos de diferentes modalidades: aquele
em elevado estado de deterioração bem como os de baixa rugosidade e
superfície porosa, conforme tabela 3.
Tabela 3: Pavimento Poroso e Outros tipos de Pavimentos, em dB(A).

Concreto

Asfalto
Deteriorado ou
Paralel.

Asfalto Baixa
Rugosidade

Asfalto Poroso

Até +2,5

Até + 5

Até -5

De –3 a -6

Fonte: Murgel (1977)

As Figuras 5 e 6 abaixo trazem um comparativo de desempenho
acústico entre alguns tipos de revestimentos, por meio de dados
coligidos por Sandberg em 2006.

14
15

London Departament of Transport, Calculation of Road Traffic Noise, London 1988
Belia V., Conservação rodoviária e meio ambiente,: DER, São Paulo, 1993.
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Figuras 4 e 5: Comparativo de desempenho de pavimentos
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Estudos empíricos diversos têm buscado uma melhor compreensão da
relação existente entre pavimento e conforto acústico, quando
considerada a distância do leito rodoviário à faixa lindeira. Nesses
estudos, o decaimento de ruído encontrado para rodovias com
circulação de veículos, situados na faixa de 4.000 por hora, foi estimada
como sendo da ordem de 25 dB(A) junto às pistas ou uma queda de 84
a 85 dB(A) para 60 dB(A), (Kandhal, 2004).
A conclusão é que – em pavimentos tradicionais – a faixa lindeira
deveria estar situada idealmente a pelo menos a 250 m do leito da pista
para que se obtivesse um efeito atenuado na emissão de ruídos, sendo
que na hipótese de deterioração do pavimento essa distância deveria
ser estendida para algo além dos 450 m (Idem, 2004).
Já para o caso do pavimento de baixa rugosidade, a exigência de
distância mínima revelou-se equivalente àquela estimada para os
pavimentos porosos (350 m). A confrontação entre a hipótese menos
conveniente (asfalto comum deteriorado) e a mais conveniente
(pavimento poroso) revelou, em favor da última, um ganho de
abatimento da ordem de 10 dB(A).
Vale dizer que o pavimento asfáltico poroso, além de limitar a zona de
impacto a um raio de 150 m da rodovia, agrega a essa “performance”
vantagens
de
custo
e
segurança,
quando
consideradas,
respectivamente, a maior durabilidade e aderência ao pneu
proporcionada pelo pavimento.
A PIARC (Permanent International Association of Road Congress)2,
definiu 3 classes de texturas com base em critério de irregularidade da
superfície do pavimento. As classes foram estabelecidas tomando como
referência o cumprimento (horizontal) e amplitude (vertical) das ondas. A
tabela 4, com dados da ASTM – American Society for Testing and
Materials, reproduz a classificação.

2

Entidade internacional sem fins lucrativos, voltada ao intercâmbio de idéias e propostas de políticas
para o setor de transporte, com sede em Paris. Desde 1970 possui o status de instância consultiva da
ONU.
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Tabela 4: Classificação da textura de pavimento

Domínio

Intervalo Horizontal

Intervalo Vertical

Microtextura

0,0 mm - 0,5 mm

0,9 mm - 0,2 mm

Macrotextura

0,5 mm - 50 mm

0,2 mm - 10 mm

Megatextura

50 mm - 500 mm

1,0 mm - 50 mm

Irregularidade

0,5 mm - 50 mm

1,0 mm - 20 cm

Fonte: ASTM (1997).

A tipologia estrutura-se a partir de duas espécies de textura
fundamentais: a microtextura, que está relacionada à aspereza dos
agregados presentes na superfície do pavimento, sendo por esse motivo
classificada como rugosa, polida, ou lisa; a macrotextura, que está, por
sua vez, associada à graduação da mistura utilizada na camada de
rolamento, sendo categorizada como aberta, grossa, fechada e fina
(APS, 2006).
A superfície utilizada na cobertura do leito estradal é o resultado da
combinação de materiais com características de macro e microtextura,
na forma de 4 sub-tipos: rugosa e aberta; rugosa e fechada; polida e
aberta; polida e fechada.
Cada uma dessas texturas reúne vantagens de desempenho acústico
inversamente proporcional às de custo. Serão as exigências de
abatimento, determinadas em função cada situação específica, que irão
definir a escolha mais recomendada. Cabe ressaltar, contudo, que as
superfícies abertas serão sempre as mais indicadas para a obtenção de
níveis máximos de redução de ruído. A tabela 5 oferece uma melhor
visualização da tipologia de texturas.
Tabela 5: Tipos de Superfície em função da textura (APS, 2006)

Microtextura

Macrotextura

Tipo de Textura

Rugosa

Aberta

Rugosa e Aberta

Fechada

Rugosa e Fechada

Aberta

Polida e Aberta

Fechada

Polida e Fechada

Polida ou Lisa
Fonte: Aps (2006)
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Estudos realizados pela International Standard Organization – ISO (ISO
13473 de fevereiro de 2003) apontaram que muito embora a
microtextura afete os níveis de segurança proporcionados pelo
pavimento, são restritos os efeitos relacionados à geração de ruído.
Diferentemente, a macro e megatextura, devido à porosidade e ao atrito,
possuem importante significado para o controle de ruído e segurança
viária.
Wambold16 e outros classificaram a macrotextura por meio de 3 métodos
específicos:
• Método volumétrico, também conhecido como método da mancha
de areia (MPD – Mean Profile Depth) ou profundidade média do
perfil;
• Método do Perfilômetro (RMS – Root Mean Square of Texture
Profile ou raiz média quadrática do perfil da textura), que podem
incluir 3 sub-tipos: Laser (o mais usado), Fotoseccionamento (Light
Sectioning), e Água de Contato (Stylus Contact Followers);
• Frenômetros
O ensaio da mancha de areia é conhecido nos países anglo-saxônicos
como Sand Patch (Aps, 2006). O ensaio é usado para determinar a
altura média da mancha de areia em superfícies de pavimento a fim de
medir-lhes a macrotextrutura, conforme os indicadores da ASTM3.
O método consiste em preencher os vazios da superfície do pavimento
com um volume da ordem de 2.500 mm³+150 mm³ de areia limpa e
seca, uniforme e de grãos arredondados. Esses grãos devem possuir
dimensões tais que possam transpor a abertura de uma peneira com
dimensões de 0,3 mm e, ao mesmo tempo, permanecerem retidos em
outra peneira de abertura 0,15 mm.
Outro critério – voltado ao dimensionamento dos poros de superfície –
consiste no preenchimento dos vazios que lhes correspondem com
micro-esferas de vidro com as mesmas características granulométricas
da areia (Aps, 2006). A superfície é limpa e seca com movimentos
circulares, até que restem preenchidos os vazios da superfície e possa
ser obtido o diâmetro médio dos poros da textura.
No Brasil, o método mais difundido é aquele do chamado pêndulo
britânico. Consiste em equipamento portátil, cuja utilização é balizada
16

Wambold, J.C. et al. International PIARC experience to compare and harmonize texture and skid
resistence measurements, final report, World Road Association, Paris,1994.
3
American Association for Testing and Materials, entidade criada em 1988 nos Estados Unidos para
analisar inicialmente as rupturas freqüentes em trilhos de trem, vindo a ser posteriormente uma das
maiores esenvolvedores mundiais de normas técnicas.
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pela ASTM (D965-96 de 2000), e que pode ser utilizado em laboratório
ou ensaios de campo. Seu funcionamento está baseado num pêndulo
padronizado, com uma base de borracha, lançado sobre o pavimento
molhado, de forma a medir-se a perda de energia por atrito. O valor
medido é expresso em BPN (Britsh Number Pendulum) ou SRT (Skid
Resistence Test).
Outros processos disponíveis são o da drenabilidade superficial do
pavimento e métodos de interpretação de imagens digitais. Pasquet
(1968) determinou a relação entre o coeficiente de atrito e a altura a
areia, a qual demonstra uma forte proporcionalidade entre as variáveis.
Para Brosseaud (2006), os valores aceitáveis de macrotextura estão
entre 0,4 mm para uma aderência aceitável e 0,7mm para garantir uma
boa drenagem superficial. Os enquadramentos apontados pelos estudos
revelam-se importantes na definição dos níveis de porosidade, para
efeito de abatimento de ruídos, porque interferem na segurança
propiciada pelo asfalto aos usuários.
4 LIMITAÇÃO DO RUÍDO PELO BLOQUEIO À PROPAGAÇÃO
ACÚSTICA
Um método eficaz e pouco dispendioso de controle do ruído de tráfego é
a utilização de barreiras acústicas ao longo das estradas. Estes
construtos de engenharia deverão ser suficientemente altos e extensos,
de modo a permitir uma cobertura entre a fonte e os pontos receptores
das ondas sonoras.
Estudos empíricos têm demonstrado que, por intermédio da utilização
de barreiras acústicas, é possível reduzir a sonoridade ruidosa nos
pontos de mitigação em níveis de 25 a 55 dB, a depender do material
utilizado
(Murgel,2007).
Caso
as
habitações
encontrem-se
demasiadamente perto do leito rodoviário, sob o impacto do tráfego de
veículos pesados, essa redução pode variar entre 5-10 dB. As barreiras
têm, no entanto, efeitos adversos tais como a degradação visual da
paisagem e a dificuldade de travessia da rodovia.
Em determinados casos em que a distância entre a fonte e os
receptores não apresente extensão suficiente para a instalação de
barreiras, uma alternativa é a construção da estrada em nível inferior à
área envolvente, tirando assim partido da menor propagação do som
devido à proteção oferecida pelos taludes. Neste caso, os taludes
funcionariam como barreiras naturais para contenção do ruído, podendo
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o efeito de abatimento ser reforçado com o uso de material absorvente
na cobertura do solo.
Edifícios construídos junto de estradas podem igualmente cumprir a
função de barreiras, propiciando – quando construídos em seqüência e
paralelamente a uma auto-estrada – reduções da ordem de 13 dB na
área oposta. Não é recomendada, entretanto, a edificação de
construções com essa finalidade perpendicularmente à estrada, uma
vez que, nesses casos, ambas as fachadas ficariam expostas à ação
intensificado do ruído.
Os túneis apresentam-se de fato como o método mais efetivo de
controle de ruído. Porém, devido aos altos custos a eles associados, sua
construção raramente depende de razões de eficácia técnica, ainda que
o método permita reduções de até 30 dB (A).
Em muitos casos, arquitetos e urbanistas, recomendam a vegetação
como barreira ao ruído. Este método revela-se muito pouco eficaz por
propiciar abatimentos não superiores a 1 dB por 10 m de plantação
(Murgel, 2007). A eficácia das barreiras vegetais é com freqüência
superestimada, dado que as pessoas geralmente pensam ouvir menos
quanto mais ocultas as fontes geradoras do ruído. Trata-se
evidentemente de aspecto psicológico que não deve, contudo, ser
negligenciado tendo em vista que efetivamente provoca uma diminuição
da sensibilidade ao ruído.
4.1

Bloqueio da Propagação Acústica por Barreiras Vegetais

Uma alternativa muito discutida com relação à mitigação de ruídos em
rodovia é o uso de barreiras de vegetação. Sabe-se que a folhagem é
capaz de absorver ou espalhar as ondas de alta freqüência (acima de
200 Hz) enquanto que os troncos proporcionam o mesmo efeito com as
altas freqüências (de 400 a 2000HZ). Também o solo possui capacidade
absorvente para baixas freqüências quando macio e revestido com
plantas de baixa altura. De modo geral quanto mais densa e alta for a
vegetação, maior sua capacidade de atenuar o ruído (IPT, 2006).
Uma barreira vegetal pode ser considerada densa quando do ponto
receptor não é possível visualizá-la. Nesse tipo de barreira, efeitos de
atenuação podem ser obtidos quando sua largura exceder a 15 m e sua
altura superar 5 m (Bistafa, 2006). Segundo Boletim Técnico do AIC
(Instituto Agronômico de Campinas) nº 4104, de 2000, relacionado à
atenuação a poluição sonora por meio de vegetação florestal, uma faixa
de vegetação de 30 m de largura pode proporcionar uma atenuação de
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3 dB(A) em 1000 Hz, crescente com relação à freqüência. Para Bistafa
os ganhos com mitigação, nessas condições podem passar de 10 dB(A)
dependendo do tipo e vegetação.
Fator não menos importante para os resultados obtidos é a posição da
formação vegetal relativamente ao receptor. A eficiência da barreira
seria tão maior quanto mais próximo da fonte emissora estivesse o
receptor. (Idem, 2006).
No exterior, o uso das chamadas barreira vegetais são freqüentes sendo
que os resultados colhidos apontam para uma atenuação crescente à
medida que aumentam os níveis de freqüência do ruído. A atenuação
obtida por alguns estudos de caso situaram-se entre 4,9 a 9,9 dB(A)
para barreiras densas, situadas a pelo menos 15 m da rodovia (Tyagi,
2006).
Em campo aberto, com terrenos gramados ou outros tipos de solo
macio, as atenuações produzidas por barreiras vegetais de 25 m
mostraram-se desprezíveis, porém atenuações importantes, em torno de
10 dB(A), foram conseguidas em freqüências sonoras superiores a
2000Hz (Kragh, 1980).
Kotzen (1999) apontou para algumas desvantagens do uso exclusivo de
barreiras acústicas vegetais. A primeira delas é que o benefício
proporcionado não é imediato, podendo demorar anos até que as
plantas se desenvolvam, sem quaisquer garantias de alcance dos
resultados estimados em razão de alterações no processo e formação
da vegetação. A circunstância implica na impossibilidade do uso de
modelos matemáticos para prever os efeitos passíveis de obtenção.
Outra desvantagem associada às barreiras vegetais refere-se à sua
difícil manutenção para que possam ser alcançados níveis contínuos de
desempenho.
De todo modo, todos os autores são unânimes em considerar o uso de
barreiras vegetais em áreas de interesse, pelo fato de proporcionarem a
quebra da monotonia visual provocada pelas barreiras e de algum modo
influenciarem positivamente a percepção das populações afetadas pelo
ruído. Deve ser observado que persiste entre os pesquisadores do
assunto alguma falta de consenso com relação ao uso de barreiras,
desde que não são muito bem conhecidas as características da
vegetação que as compõem nem os níveis de abatimento possível de
serem obtidos por meio delas.
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4.2

Bloqueio por Barreiras Artificiais

Como é sabido, as ondas sonoras propagam-se em linha reta, sofrendo
decaimento de intensidade na medida em que se amplia a distância
entre fonte e receptor. No caso típico de uma rodovia com ruído da
ordem de 85 dB(A) na margem da via, serão necessários 250 m para
que o ruído decaia para 60 db(A) e mais 2.500m para que chegue a 40
dB(A), passando a integrar o ruído de fundo presente na região de
entorno do empreendimento (Murgel, 2007).
Decorre daí que os impactos ambientais de natureza sonora,
decorrentes da operação de uma rodovia, são de caráter abrangente,
alcançando, muitas vezes, comunidades inteiras instaladas ao longo do
eixo rodoviário. A instalação de barreiras acústicas tem por finalidade
provocar um decaimento mais acentuado do som propagado das
estradas em relação ao seu lindeiro.
Ao serem bloqueadas por obstáculos físicos, as ondas sonoras sofrem
os efeitos físicos da ocorrência de três fenômenos, que podem ocorrer
isolada ou simultaneamente: a reflexão, a absorção e a refração. Devido
a esses efeitos, a parte refletida será desviada da direção de sua
incidência provável; a parte absorvida será dissipada e subtraída ao
montante original; e, finalmente, a parte refratada contornará o
obstáculo, vindo a constituir-se, ela mesma, numa fonte de ordem
secundária com origem no ponto de contorno do obstáculo. A parte que
consegue transpor a barreira é aquela efetivamente transmitida e que
alcança o receptor de forma mitigada.
O forte decaimento experimentado pelas ondas sonoras ao chocarem-se
com a barreira – da ordem de 25 a 55 dB(A) – estará relacionado à
densidade do material empregado na confecção do artefato, ou da
relação densidade versus espessura.
Da sua parte, a reflexão, que impede o deslocamento do som em
direção ao receptor, depende tanto do tipo de material empregado a
confecção da barreira como da sua forma e textura. O uso de material
altamente reflexivo, mesmo restringindo a intensidade do som emitido
na direção do receptor, poderá provocar níveis indesejáveis de ruído
para o próprio usuário da estrada, ao ocasionar o chamado efeito eco.
Outro possível efeito é o da reflexão ser devolvido e ocasionar a
intensificação no lado oposto ao da barreira. Desse modo, a barreira
ideal deverá ser constituída de materiais adequadamente absorventes, a
ponto de dissipar a onda sonora e proporcionar melhores resultados de
sonoridade em todo o ambiente do entorno da barreira (Kotzen, 1999).
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Fatores ainda mais determinantes para a definição do grau de eficiência
da barreira diz respeito à sua geometria e dimensões, como altura e
posicionamento. Isso porque o que se convencionou chamar de barreira
acústica nada mais é que um dispositivo com massa e altura mínima,
instalada entre a fonte e o receptor, de forma a reduzir o nível de
pressão sonora medida em decibéus, ponderada na escala A,
considerando as condições de antes e depois da instalação, em termos
de perfil do terreno, existência de superfícies refletentes, de eventuais
obstáculos, aspectos meteorológicos e fluxo e tráfego de veículos.
Em áreas externas a céu aberto, esta redução é também chamada de
perda de inserção – ou “inseriton loss” (IL). A perda de inserção é
definida como sendo a diferença em decibels do nível de pressão
sonora numa posição determinada do receptor, antes e depois da
instalação da barreira, nas mesmas condições de pressão atmosférica,
topografia e características da fonte emissora e da receptora.
A barreira não necessita ser construída com grande densidade
superficial (kg/m²), ou seja, o aumento da massa superficial na implica
em aumentar o valor da perda por inserção, mas deve ser de no mínimo
18 kg/m². Assim sendo, a barreira além de possuir massa mínima, deve
ter também altura, definida por estudos e simulações com base na
determinação do índice de Fresnel (medida da difração das ondas
sonoras incidentes sobre a barreira), obtido em função do comprimento
de onda e das distâncias em torno da barreira acústica (Anderson,
1973).
O principal efeito físico para a redução do som é a difração (desvio da
trajetória da onda sonora). Em conseqüência disso a eficiência geral da
barreira deriva do conjunto de efeitos propiciados pelas características
físicas do artefato (transmissão sonora, desvio e reflexão), sendo seu
dimensionamento dependente de cada um desses efeitos considerados
isoladamente. A possível ênfase em um deles redunda, em geral, na
compensação nos demais. Por exemplo, se forem máximos os ganhos
de abatimento proporcionados pela ênfase no efeito de transmissão em
relação aos de desvio, será exigido um superdimensionamento do
material empregado, sem quaisquer garantias quanto à eficiência global
da barreira.
Barreiras acústicas eficientes podem ser construídas com base em
materiais os mais diversos, artificiais ou naturais. Placas de madeira,
placas metálicas, paredes de alvenaria, de concreto armado, chapas de
acrílico, taludes de corte ou mesmo a elevação do terreno que serve de
leito às pistas, são materiais e recursos que demonstram resultados
satisfatórios para a redução do ruído com origem no tráfego de veículos.
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Inicialmente as barreiras acústicas foram construídas com placas de
madeira ou de metais, evoluindo depois para os mais diversos materiais,
caracterizados pela praticidade, durabilidade e eficiência. São essas –
além dos resultados práticos – as características esperadas de barreiras
para uso em rodovias: devem ser de montagem modular, facilitando sua
instalação e manutenção; devem ser produzidas com materiais que
suportem a exposição a prolongadas intempéries; e que mantenham
suas características originais por períodos ao redor de 20 anos
(Kotzen,1999).
Com freqüência a escolha recai sobre materiais pré-moldados, sempre
que não haja a exigência de utilização de matérias transparentes, em
razão de esses mostrarem-se de mais fácil montagem e de menor custo.
Em situações de maior nível de exigência quanto a formatos
geométricos e níveis de abatimento, a escolha recai sobre as placas de
alumínio com recheio de lã de vidro ou polímeros de alta absorção (Idem
,1999).
As barreira transparentes apresentam vantagens relacionadas a
chamada poluição visual (em razão de não obstruírem a visão da
paisagem) e também de segurança, devido ao fato de interferirem
menos – em rodovias de traçados sinuosos – com a percepção visual de
motoristas. A restrição feita em relação à composição desse tipo de
barreira é a de que não sejam utilizados na sua confecção materiais
fotossensíveis e de resistência mecânica inadequada (Idem, 1999).
Ainda com relação aos cuidados paisagísticos, as barreiras poderão ser
construídas com seções de terra intercaladas ao material rígido, de
modo a abrigar trepadeiras e outras plantas que integrem o artefato ao
conjunto da vegetação. As barreiras constituídas do perfilamento de
plantas, ao contrario, deveriam ser desconsideradas como soluções
exclusivas, devido aos baixos índices de mitigação apresentados.
Cálculos com base em estudos empíricos estimam que, para a
atenuação do ruído em 6 dB(A) são necessários formações vegetais de
diversos perfis, por uma extensão de pelo menos 50 m (Anderson,
1973).
A ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) instituiu a norma
NBR 14313, que especifica as características de projeto e de materiais
aplicáveis a barreiras de ruído. Com o propósito de orientar os
procedimentos para a instalação de barreiras acústicas em rodovias o
DENIT (Departamento Nacional de Infraestrutura dos Transportes)
baixou a Norma 076/2006 – também chamada de “tratamento ambiental
acústico das áreas lindeiras da faixa de domínio” – de evidente
insuficiência, que estabelece as seguintes recomendações, com
relações ao que o documento denomina “barreiras artificiais”:
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Os materiais constituintes dessas barreiras (artificiais) variam
desde as alvenarias convencionais, atualmente, substituídas
por blocos de concreto celular pré-fabricado, cuja montagem
modular e o baixo custo tem sido mais empregadas que as
primeiras (as vegetais).
As características técnicas deste material são fornecidas por
empresas especializadas de construção em seus catálogos, e
são encontradas em quase todas as praças comerciais do
Brasil.
Da mesma forma, o material dos painéis de alumínio, madeira,
chapa de acrílico, etc. Considerando-se que as barreiras
acústicas são construídas em extensões razoáveis e locais
com topografias diversas, entende-se que as mesmas deverão
ser planejadas através de estudos e pesquisas (DENIT,

2006, p.3).
De resto a norma está voltada quase inteiramente a barreiras vegetais,
constituindo-se em sob-reptício estimulo a sua introdução, inclusive de
modo absolutamente alheio aos baixos índices de eficácia do recurso.
Especificamente em relação a esses dispositivos, a norma dispõe:
Nas faixas de domínio das travessias urbanas, associa-se o
paisagismo que objetiva a reconstituição panorâmica da faixa
estradal ou de áreas lindeiras, respeitando-se os princípios
visuais e estéticos recomendados pelo DNIT, com a Proteção
Sonora através de módulos paisagísticos que constituirão
verdadeiras barreiras arbóreas vivas e coloridas.
Da associação do Paisagismo com a Proteção Sonora resulta a
substituição das cercas de arame farpado situadas nos limites
da faixa de domínio, pela implantação de cercas vivas, que são
tão eficazes quanto as primeiras e apresentam um visual mais
agradável.
Entretanto, não havendo espaço suficiente para implantação
das barreiras arbóreas, aplicam-se barreiras artificiais
constituídas por painéis de diversos materiais, tais como placas
de madeira ou metálicas, paredes de alvenaria convencional,
concreto celular ou chapas translúcidas de acrílico (DENIT,
2006, p.4).

A norma do DNIT inspira-se na norma NBR 10151, prevendo uma
situação prototípica equivalente à verificada nas rodovias de grande
porte, onde a sonoridade ruidosa supera com frequência os 85 dB(A).
Prossegue a norma, com relação à definição de critérios que a norteou:
Para se analisar a eficácia da redução acústica de uma barreira
vegetal ou artificial rodoviária, tomou-se como exemplo uma
rodovia hipotética típica, com três faixas de rolamento em cada
sentido e tráfego pesado, com muitos veículos de carga, o que
levaria a um nível de ruído de cerca de 85 dB(A) às margens
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da pista. Para efeito comparativo, foram calculados os níveis de
ruído em função da distância do eixo central da rodovia, para
as hipóteses de instalação de duas barreiras à distancia de
quinze metros do eixo da mesma, uma baixa com dois metros
de altura e uma alta com quatro metros de altura, comparados
com a condição de propagação do ruído sem barreira.
O gráfico apresentado abaixo ilustra os valores dos níveis
sonoros calculados nestas três condições, fundamentados na
NBR – 10.151/2000, para distâncias variáveis desde a margem
da rodovia (vinte metros do eixo central), até uma distância de
300 metros, quando a redução natural da propagação sonora
garantiria a manutenção do limite legal de 60 dB(A), mesmo
sem a construção de barreiras acústicas.
Verificam-se, claramente, os dois importantes efeitos, da
redução natural sonora com a distância e da diminuição do
nível de ruído com a instalação das barreiras. A distância para
se atingir o padrão legal de 60 dB(A), que é da ordem de mais
de 270 metros sem a instalação de barreiras, poderá ser
reduzida para cerca de 100 metros com uma barreira de dois
metros de altura e para apenas 65 metros no caso de se
instalar uma barreira com quatro metros de altura.

Tabela 6:Nível de ruído estimado na vizinhanças de rodovias hipotéticas
Distância ao Eixo da Rodoavia (m)
Condição

20

50

100

150

200

250

300

Sem
Barreira

82,50

74,50

68,50

65,0

62,50

60,0

58,50

Barreira
2m

74,0

66,0

60,0

57,0

54,50

52,50

51,0

Barreira
4m

67,0

62,0

57,0

53,0

51,0

49,0

47,0

Fonte: DENIT

Aspecto mais relevante, no que diz respeito à referida norma, são as
considerações com relação aos efeitos de mitigação de ruídos
esperados pelo uso de barreiras (vegetais ou artificiais). São
estabelecidas relações entre resultados alcançados e distancias da
fonte as pistas para a instalação dos artefatos e plantios. Embora
correspondendo a correlações observadas por estudos empíricos,
culminam em conclusões questionáveis. Diz a norma:
Conclui-se, portanto, que a área altamente afetada pela
poluição sonora da rodovia, poderá ser reduzida de uma faixa
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de 540 metros de largura (lado direito e esquerdo) em torno da
mesma, para uma faixa de 130 metros, que praticamente se
coincide com a faixa de domínio da rodovia.
A distância de 250 metros do eixo, onde por questões legais a
barreira acústica não seria mais necessária, seu efeito continua
nítido, pois, com as barreiras o nível sonoro reduziria de 60
db(A) para aproximadamente 50 dB(A), ou seja, 10 dB(A)
abaixo da condição sem barreira, significando a diferença entre
o simples atendimento do padrão legal e a proteção efetiva da
população, pois um nível sonoro de 50 dB(A) se confunde com
o ruído de fundo em um meio urbano (DENIT, 2006, p.8).
.

A norma, em seus próprios termos, é eivada de imprecisões. Fala em
padrão legal sem especificá-lo; pressupõe que alem de 250 m da faixa
de domínio cessaria a responsabilidade do operador quanto à emissão
do ruído e ignora a diversidade de aspectos topográficos que influencia
no desempenho da barreira, além de superestimar os resultados
passiveis de serem auferidos com as chamadas barriras vegetais, que a
norma faz equivaler as barreiras artificiais. Contudo, estabelece
parâmetros para a construção de artefatos bloqueadores de ruído, com
base em critérios científicos estabelecidos, que, por si mesmos
conferem validade à norma.
4.2.1 Aspectos Físicos da Barreira Acústica
O uso de paredes duplas ou até triplas, intercaladas pelo preenchimento
de materiais absorventes, representa o modo mais eficaz no sentido de
obterem-se índices elevados de atenuações de ruídos em rodovias,
desconsiderada a altura e geometria exigidas para as mais diversas
especificidades locais.
As duas ou três paredes podem, no entanto, ficar sujeitas a múltiplas
reflexões nas suas superfícies internas, induzindo a produção de
ressonâncias do ar em seu interior, e, em resultado disso, colocando em
choque uma parede contra outra. Na ocorrência dessa situação, o
sistema poderia funcionar como uma massa só, inviabilizando, via de
conseqüência, os objetivos de atenuação pretendidos por meio do
artefato (Kotzen, 1999). Os seguintes cuidados devem ser envidados, a
fim de prevenir esse efeito:
• As reflexões entre as paredes são restringidas, capeando-as
internamente e introduzindo, nos espaços de separação, uma
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cortina de material absorvente de baixa rigidez com o propósito de
ser evitado o acoplamento mecânico entre elas.
• É importante que seja evitada a possibilidade de que as
freqüências naturais das paredes sejam idênticas, impedindo-as,
desse modo, de funcionar como um único mecanismo sonoro. A
escolha de paredes com espessuras e materiais diferentes evita a
ocorrência do fenômeno do acoplamento vibratório.
A atenuação acústica ocorre ao adotarem-se os materiais mais
indicados nas espessuras adequadas, com níveis de absorção que
podem alcançar até 10 dB(A) por camada. Os materiais de absorção
mais usados são (Cruz da Costa, 2003):
• Espumas de polímeros, sendo a espuma de poliuretano a de uso
mais comum, devido a resistência térmica;
• Lã de vidro ou lã de rocha, cuja resistência ao calor é maior ainda.
Pelo fato de que a resistência mecânica do material é pequena,
sua estruturação interna ao dispositivo deve merecer cuidados
especiais;
• Chapas de fibra de madeira aglomerada,
coeficientes de absorção elevados;

que

possuem

• Chapas de vermiculita expandida, que consiste em mineral rico em
silicatos de alumínio que, expandido por aquecimento, apresenta
estrutura porosa e de baixa densidade.
Tabela 7: Densidade de materiais para a absorção acústica

Material

Densidade Superficial (Pkg/m3)

Alvenaria de tijolos cheios

1.600

Concreto

2.500

Vidro

2.500

Aço

7.800

Alumínio

2.700

Lã de Vidro

400

Aglomerado de Alta Densidade

900

Fonte: Costa, 2003.

Desse modo, parece não restar dúvidas de que, na concepção de
modernos projetos rodoviários, a determinação do tipo de barreira a ser
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utilizada representa – ao lado das definições de pavimento – uma
questão de importância inquestionável para o alcance de padrões
aceitáveis de conforto acústico.
No entanto, as possíveis técnicas de controle de ruído encontram cada
vez mais limitações em determinadas aplicações, como o controle do
ruído de baixa e média freqüência, já que os comprimentos de ondas
associadas a essas freqüências requerem um maior uso de material
absorvente, o que inviabiliza seu uso na maioria dos casos.
Ademais, os sistemas de controle passivo não possuem a capacidade
de adaptarem-se a variações das condições de perturbação. Nesse
contexto, o desenvolvimento de técnicas de controle ativo de ruído e
vibração vem ganhando importância, principalmente no que diz respeito
à área de transportes. Soluções para esse problema têm convergido
para o uso de algoritmos de controle adaptativo, combinados com
técnicas de monitoramento e atuação de controle naquilo que se
denomina “controle ativo de ruído e vibração” (Cruz da Costa, 2003).
Essas técnicas dependem da estratégia de controle adotada, colocando
o foco em estruturas adaptativas (de veículos e barreiras) que sejam
capazes de máxima redução das energias irradiadas.
4.2.2 Recursos de Informática na Projeção de Barreiras Acústicas
Os “softwares” de maior utilização na previsão de ruído e
dimensionamento de barreiras acústicas são os denominados
comercialmente “Cadna A” e “Soundplan”, também considerados os
mais eficientes para o uso de especialistas. Trata-se na essência de
simuladores de propagação sonora, que permitem a modelagem da
propagação sonora em ambientes internos externos, em particular
daqueles de caráter horizontal como rodovias, ferrovias e aeroportos.
Permitem otimizar soluções de mitigação ao propiciarem a elaboração
mapas de impacto das fontes ruidosas incidentes sobre áreas
receptoras, os quais comparados facultam a avaliação de vantagens e
desvantagens associadas à aplicação de diferentes mecanismos de
abatimento.
O programa é alimentado por meio de banco de dados relacional, com
informações pertinentes às características da área afetada, como
largura, extensão e geometria. Em empreendimentos horizontais, os
particulares aspectos do meio físico ao longo do eixo de traçado são
digitalizados e convertidos em imagens tridimensionais e
georreferenciadas. O traçado é definido por vetores geométricos de
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comprimento e largura que, informados ao programa, calcula a
dimensão de canteiros e pistas adicionais.
Também os taludes são automaticamente gerados, fazendo-se girar a
linha representada pelo eixo central da rodovia sobre si mesma. Valores
positivos deflagram medidas da margem limítrofe à área impactada
enquanto valores negativos medidas da margem oposta, ambas
plotadas com referência ao ponto inicial do eixo observado desde seu
ponto terminal.
A sonoridade do trafego é caracterizada por níveis de emissão
calculados endogenamente ao sistema em db(A), podendo inclusive
serem informados “on-line”, uma vez estabelecidos os parâmetros de
conformidade dos índices de dissipação. No caso alemão, por exemplo,
esses parâmetros são dados segundo a respectiva legislação por meio
dos os níveis de emissão médios verificados, em dado período de
tempo, em campo aberto situado a 25 m desde o ponto central da linha
representada pela rodovia. Os parâmetros serão indicados para o
período noturno e diurno, desde que a norma tomada por referência
assim o determine.
A média diária de trafego na rodovia, ao longo de 24 horas, bem como
sua composição em termos da proporção entre veículos leves e
pesados, têm papel importante no elenco de parâmetros oferecidos à
modelagem; inclusive a velocidade permitida para carros e caminhões
no trecho eventualmente em análise, em concordância com os padrões
normalizados.
Com relação ao pavimento, o “software” considera o desempenho
ruidoso especifico dos diversos tipos de textura (porosos, concreto
asfáltico, corrugados e outros) correlacionando seus respectivos
coeficientes aos diferentes níveis de velocidade desenvolvida e
gradiente de pistas. Como resultado final, é derivado o particular nível
de difração na área que medeia pontos emissores e receptores e sua
visualização bem como simuladas as dimensões desejáveis dos
dispositivos de bloqueio à dissipação.
5 ASPECTOS LEGAIS
Com o propósito de controlar os riscos trazidos à saúde publica, por
conta dos acentuados níveis de vibração acústica no ambiente urbano e,
principalmente junto aos eixos rodoviários que cortam os grandes
centros, governos de inúmeros países têm desenvolvido esforços no
sentido de colocar sob controle os níveis de ruídos que afetam a
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população. Os critérios adotados têm sido os mais variados, indo desde
o estabelecimento de limites de pressão acústica considerada como de
desconforto, até a fixação de períodos de tempo limite à sua exposição.
A legislação brasileira pode ser considera ainda falha, por possui
lacunas em relação a diversos temas, dentre eles a definição de regras
claras com relação à tolerância quanto à emissão por fontes móveis em
ambientes externos. Associada a essa deficiência, o regramento para o
controle de emissões acústicas ressente-se da ausência de critérios
claros quanto à limitação dos níveis de poluição sonora presentes em
amplos espaços abertos em geral, e nas zonas rurais, em particular.
Outra pendência refere-se aos padrões estabelecidos para zonas
industriais cortadas por rodovias, desde que a presença de elevada
sonoridade de fundo em zonas de uso misto, proveniente da atividade
econômica local, obrigaria o agente normalizador a atentar para a
responsabilidade compartilhada de empreendimentos industriais e
rodoviários na produção global de ruído.
Uma breve retomada do processo pelo qual evoluiu a consolidação do
regramento de controle da poluição sonora em ambientes externos
poderia ser de utilidade na identificação das lacunas a serem
preenchidas.
Os antecedentes de uma legislação voltada ao controle da emissão de
ruídos em ambientes externos poderiam ser buscados na Resolução
n°92 do antigo Ministério do Interior, do ano de 19 80, que dispunha
“sobre a emissão de ruídos em decorrência de quaisquer atividades
industriais, comerciais ou recreativas”, indicando as condições de
medição com base em critérios formulados por agência especializada,
no caso a ABNT. Determinando que qualquer fonte emissora não
deveria ultrapassar a produção de 10 dB(A) acima do ruído de fundo
preexistente no local, oferecia um primeiro parâmetro com que avaliar a
qualidade sonora em ambientes externos.
A mesma Resolução ia além, estabelecendo níveis de tolerância para
ruídos no período noturno e diurno: 70 dB(A) máximos para os últimos e
60dB(A) também máximos para os primeiros, posto que seriam esses os
níveis à partir dos quais a saúde pública incorreria em riscos. A
Resolução foi alvo de muitas críticas pelo fato de estar baseada em
limites máximos de aceitabilidade – em que pese o fato de haver
permitido graus efetivos de aplicação – o que levou à sua revogação,
transcorridos dez anos da publicação.
Com a maior influência do Ministério do Meio Ambiente, foi publicada,
em 1990, a Resolução CONAMA N°1, a qual conservava muitos dos
princípios da Resolução 92/80 relativamente ao ruído provocado por
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veículos, mas que introduzia novas diretrizes ao exigir observância aos
padrões estabelecidos pela NBR 10151.
A norma fixava padrões de conformidade para ambientes de
características diferentes e critérios distintos para a avaliação de fontes
emissoras – fossem monotonais, intermitentes ou de impacto –
ampliando, ao mesmo tempo, os fatores de correção (tabelas 10 e 8,
respectivamente). Dispunha sobre procedimentos de medição,
estabelecendo, por exemplo, distância mínima do microfone (1,20 m do
solo e 1,50 m de superfícies refletoras) de captação e cuidados com
relação eventuais distorções provocadas por efeito de chuvas e ventos.
A fim de orientar as praticas de fiscalização, a norma propunha uma
tabela de reações prováveis da comunidade diante da perturbação
sonora, instituindo indicadores de insatisfação que se revelaram muito
úteis na antecipação, negociação e intervenção em conflitos envolvendo
a comodidade acústica. Na tabela 8, são reproduzidos os referidos
indicadores.
Tabela 8: Resposta estimada da comunidade ao ruído

Ultrapassagem do
Critério em db(A)

Resposta da
Comunidade

Descrição

0

Nenhuma

Não se observam
queixas

5

Pouca

Queixas Esporádicas

10

Media

Queixas
Generalizadas

15

Enérgica

Ação Comunitária

20

Muito Enérgica

Ação Comunitária
Vigorosa

Fonte: ABNT, 2000.

Uma dificuldade relacionada à aplicação da Resolução diz respeito ao
seu suposto caráter facultativo, em razão do fato do texto utilizar-se da
expressão “... ou aqueles que a sucederem” quando se referindo à
aplicabilidade dos seus critérios. Como o texto é originariamente do ano
de 1990, a afirmação deixa entrever a possibilidade de que a norma
valida poderia ser a versão sucedânea do ano de 2000, que introduziu
as modificações. De qualquer modo, a colocação parece referir-se muito
mais à consideração de que sendo a tecnologia mutável, a validade das
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normas será conferida ao conteúdo recente e, portanto,
tecnologicamente mais atual. O detalhe não se afigura de somenos
importância, pelo fato de colocar em evidência que as regras podem
prestar-se, com freqüência, a intermináveis disputas jurídicas em razão
de não se revelarem suficientemente claras.
De todo modo, no Brasil, os critérios válidos são os constantes da NBR10151 e NBR-10152. Esta ultima, define os níveis sonoros considerados
de conforto e os níveis sonoros aceitáveis para diversos ambientes
internos. Os valores são baseados na medição do nível de pressão
sonora e corrigidos, pela NBR-10151, para o critério de medição de
freqüência em valores N/C (Noise Criteria), correspondentes as curvas
de avaliação de ruído como apresentado na Tabela 9.
Tabela 9: Níveis de pressão sonora correspondentes às curvas N/C.
Curva

63Hz

125Hz

250Hz

500Hz

1000Hz 2000Hz 4000Hz

8000

N/C

dB

dB

dB

dB

dB

dB

dB

dB

15

47

36

29

22

7

14

12

11

20

50

41

33

26

22

19

17

16

25

54

44

37

31

27

24

22

21

30

57

48

41

36

31

29

28

27

35

60

52

45

40

36

34

33

32

40

64

57

50

45

41

39

38

37

45

67

60

54

49

46

44

43

42

50

71

64

58

54

51

49

48

47

55

74

67

62

58

56

54

53

52

60

77

71

67

63

61

59

58

57

65

80

75

71

68

66

64

63

62

70

83

79

75

72

71

70

69

68

Fonte: ABNT (2000)

A exposição a níveis de pressão sonora diferente é considerada dentro
dos limites permitidos pela norma se o valor do que poderíamos chamar
de “dose diária” de ruído for menor que a unidade, como nas tabelas 10
e 11 apresentadas a seguir.
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Tabela 10: Tempo máximo de exposição para cada nível sonoro.

Nível Sonoro dB(A)

Tempo Permitido

85

8h

86

7h

88

5h

89

4 h e 30 m

90

4h

91

3h e 30m

92

3h

93

2 h e 30 m

94

2 h e 15 m

95

2h

96

1 h e 45 m

98

1 h e 15 m

100

1h

102

45 m

104

35 m

106

25 m

108

20 m

110

15 m

112

10 m

114

8m

Fonte: ABNT (2000).
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Tabela 11: Valores de ruído para ambientes externos, em dB(A).

Tipos de Área

Diurno

Noturno

Sítios e Fazendas

40

35

Estritamente Residencial

50

45

Mista, Predominantemente Residencial

55

50

Mista, com Vocação Comercial

60

55

Mista com Vocação Recreacional

65

55

Predominantemente Industrial

70

60

Fonte: ABNT (2000).

Outra questão importante, associada à poluição sonora em estradas, diz
respeito ao disciplinamento do ruído emitido por automóveis, uma vez
que aquilo que está em discussão é o controle proveniente de fontes
moveis. Nesse sentido, há critérios definidos por Resoluções do
CONAMA com relação à emissão permitida para veículos novos, a
serem obedecidos pelos fabricantes (Resolução 02/90) enquanto regras
aplicáveis a veículos usados aguardam regulamentação (Resolução
18/86). Contudo, é de esperar-se que nenhuma regulamentação que
atue sobre fontes isoladas consiga dar conta do incremento continuado
dos níveis de ruído global, decorrente do aumento crescente da frota de
veículos.
Para fazê-lo, apenas uma legislação fundada em critérios de
zoneamento e voltada para o controle da sonoridade proveniente de
veículos em vias de grande fluxo, inclusive estradas, poderá dar conta
de impor a obrigatoriedade ao poder público, empreendedores e
operadores de monitorarem a poluição acústica. E, dessa forma,
tomarem as medidas mitigadoras cabíveis a fim de que seja restituída a
qualidade acústica – e conseqüentemente, o conforto das populações
vizinhas – em empreendimentos sob a responsabilidade desses
agentes.
Isso porque dificilmente normas isoladas e específicas, como a NBR
10151, darão conta de toda a complexidade do tema e sem que se
incorra em avaliações de caráter subjetivo quanto à aplicabilidade de
seus critérios. No horizonte das disputas, haverá sempre a questão da
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imputação do ônus a ser pago a fim de assegurar a convivência
harmônica entre os sistemas de transportes e aqueles que deles se
servem.
5.1 Normas Internacionais
O ruído gerado pelo tráfego de veículos é um problema disseminado,
figurando no topo da lista de reclamações dos povos dos paises
desenvolvidos, particularmente da Europa. Pesquisas e opinião têm
identificado a questão do ruído proveniente do tráfego como possuindo a
mesma importância que a do aquecimento global (Calm Network, 2004).
Por esse motivo, cada vez mais a comunidade européia vem
aprimorando sua legislação ambiental para melhor enquadrar a
problemática do ruído de tráfego, sendo este também o tópico prioritário
das pesquisas de acústica, como aponta o relatório da rede CALM
(2004)17. O relatório, à época de sua elaboração, indicava que na
Europa mais de 80 milhões de pessoas viveriam em ambientes em que
os níveis de ruído eram considerados inaceitáveis e outros 170 milhões
estariam vivendo nas chamadas zonas cinzas, em que o ruído impõe
permanente desconforto. Os custos de saúde pública, para tratamento
dos danos oriundos da poluição acústica, foram estimados em 12
bilhões de euros ou 2% do PIB de toda a comunidade.
Dessa forma, as pesquisas em desenvolvimento no âmbito do programa
têm privilegiado dois focos: o das pesquisas ligadas à percepção do
ruído e o das pesquisas ligadas a emissão, onde se encontrariam
aquelas relacionadas à modelagem e isolamento de fontes a técnicas de
controle de radiação sonora. Os arcabouços normativos, prevalecentes
na Europa e Estados Unidos, e que vem ensejando o desenvolvimento
de novas tecnologias para o estabelecimento de padrões mais elevados
de qualidade sonora em ambientes abertos, pode tipificado da seguinte
forma:
• Diretiva 49/2004 da Comunidade Européia, de 25 de junho de
2002. Propósitos:
 Monitorar o ruído ambiental. Os países integrantes do bloco
devem elaborar os "strategic noise maps" (mapas estratégicos de
ruído) para as principais rodovias, ferrovias, aeroportos e
concentrações urbanas do seu espaço territorial, usando critérios
baseados no Lden (day-evening-night equivalent level) and Lnight
17

Calm Network, (2004) “Research for a quieter europe in 2020”: un updated strategy for the calm
network, October 2004, European Comission.
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(night equivalent level). Estes mapas servirão para avaliar o
número de pessoas afetadas pelo ruído, em toda a Europa;
 Informar e consultar o público. A população deve ser municiada
com informações cientificas acerca das conseqüências
decorrentes da exposição ao ruído, seus efeitos sobre a saúde e
formas de mitigá-lo;
 Estabelecer metas locais de geração de ruído. As autoridades
locais devem criar planos para promover a redução do ruído onde
necessário e manter condições sonoras adequadas onde a
qualidade revelar-se boa. A diretiva não estabelece limites nem
descreve medidas, deixando-as a cargo de cada país membro.
 Desenvolvimento de uma estratégia comum à Europa, em longo
prazo, cujos objetivos deverá incluir metas de redução do
contingente populacional afetado pelo ruído.
• Legislação Federal dos Estados Unidos (FHWA): Originada de
uma decisão de 1970 do Congresso, incluída no Federal-Aid
Highway Act, a qual impunha à Federal Highway Administration
(FHWA) o desenvolvimento de normas para a mitigação do ruído
de tráfego em projeto rodoviário executado com verbas federais;
Estas normas foram originalmente publicadas com a denominação
de “Part 772 of Title 23 of the Code of Federal Regulations”,
contendo limites para o valor máximo de ruído produzido pelo
tráfego em autoestradas, denominado Noise Abatement Criteria
(NAC). São limites estabelecidos para diferentes tipos de uso do
solo, sendo que medições situadas acima deles impõem que os
receptores sejam considerados como na condição de impactados;
 A Legislação não obriga que os limites estabelecidos pelo NAC
sejam observados em todos os casos. Requer, de outra maneira,
que todos os esforços razoáveis e possíveis (reasonable and
feasible) sejam realizados para produzir a mitigação do ruído
quando este se aproximar ou exceder os limites do código;
 A norma estabelece que a emissão de ruído seja considerada na
concepção, planejamento e construção de todos os projetos de
engenharia, condescendendo, no entanto, com que alguns
receptores possam continuar submetidos a impactos não
mitigados;
 A norma é obstativa na hipótese de um “um acréscimo substancial
nos níveis de ruído pré-existentes”. No entanto, o preceito não
chega a ser formalizada. A maior parte das agências estaduais de
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transporte usam valores de acréscimos entre 10 dB(A) e 15 dB(A)
nos níveis de ruído pré-existentes como representativos de
“acréscimos substanciais”;
 A noção “reduções substanciais de ruído”, também presente na
norma, porem não definida, têm sido tipicamente explicitada pelas
agências estaduais de transporte como aquelas situadas em faixas
entre 5 dB(A) a 10 dB(A).
• Legislação Estadual Americana, Estado da Geórgia. O Estado da
Geórgia não considera razoável construir barreiras em locais cujo
nível de ruído de tráfego previsto seja menor do que 57 dB(A) Leq
e que o acréscimo de ruído não seja de pelo menos 10 dB(A). O
departamento de trânsito não considera razoável barreias com
mais de 30 pés (9,14m) de altura e nem barreiras que produzam
menos do que 5 dB(A) de atenuação sonora em todos os pontos
impactados, considerando habitações, escolas, igrejas etc.;
 As barreiras devem ser projetadas para proteger apenas o
primeiro pavimento de edifícios multipiso;
 Para o estabelecimento da obrigação para construir barreiras
acústicas, a norma define o critério do “reasonable cost” (custo
razoável), que obedece ao seguinte cálculo: (Número de
habitações impactadas, recebendo reduções de pelo menos 5
dB(A) x US$50,000) + (Número de habitações não impactadas,
que recebem reduções de pelo menos 5 dB(A) x US$25,000) ≥
Custo estimado da barreira;
 O custo de construção de uma barreira típica é de (2003)
US$15,00 ft² (pé quadrado), equivalente a US$ 161,40/m².
• Legislação Estadual Americana, Estado do Colorado. Para
residências escolas e parques o impacto é caracterizado por níveis
de ruído maiores que 66 dB, integrados por uma hora (Leq), e 71
dB para áreas comerciais.
 Um impacto substancial devido ao acréscimo do nível de ruído
(projetado para um futuro de 20 anos) ocorre quando há a
estimativa de acréscimo de 10 dB no ruído pré-existente. Estes
impactos requerem estudos para a sua mitigação, que
contemplem a construção de barreiras se elas forem “feasible and
reasonable”.
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 Também aqui não há uma definição clara do que seja o conceito
de “feasible and reasonable”.
 A idéia de abatimento “substantial noise reduction” (substancial
redução de ruído) consiste em reduções de, no mínimo, 5 dB nos
níveis de ruído emitido.
• Legislação Estadual Americana, Estado do Michigan
 Barreiras anti-ruído devem ser projetadas para proteger receptores
situados em áreas externas.
 Para a instalação de barreiras em novos empreendimentos
rodoviários, os seguintes critérios devem ser satisfeitos:
- Os receptores devem ter níveis de ruído futuros previstos
maiores que o NAC (exceto para áreas industriais) ou exceder
os níveis de ruído locais em mais de 5 dB(A);
- O custo não deve exceder mais de US$ 3,250 / dB(A) /
residência (1997). A inclusão de um receptor no cálculo deve
ser feita desde que a barreira produza uma atenuação de no
mínimo 5 dB(A) para ele.
• Legislação Estadual Americana, Estado de Wiscosin
 Barreiras contra ruído devem ser projetadas para proteger
somente o pavimento térreo das edificações lindeiras;
 O departamento de trânsito estadual, responsável pela
definição da necessidade de tratamento acústico de
rodovias, estipulou os seguintes critérios a serem
considerados na decisão da instalação de barreiras antiruído:
–

Em projetos de reforma de rodovias, o receptor deve estar
exposto a níveis de ruído iguais ou maiores aos do NAC;

– Em projetos de novas rodovias, o receptor deve ter o seu
nível de ruído futuro igual ou superior ao NAC;
alternativamente deve exceder os níveis de ruído existentes
em mais de 15 dB.
– Uma barreira de ruído deve prover, pelo menos, uma
mitigação de 8 dB;
– O custo total da barreira não pode exceder a US$30,000,00
(valores de 1988), por residência impactada.
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• Legislação da Austrália:
 Para novas rodovias e corredores arteriais, os níveis de
ruídos admitidos não devem exceder aos 55 dB(A) entre as 7
e 10 da manha, nem 55 dB(A) entre as 10 da noite e 7 da
manha;
 Novas estradas devem ser concebidas de modo a não
exceder o ruído pré-existente em mais de 0,5 dB(A);
 Sempre que razoável e viável (reasonable e feasible), os
níveis de ruídos medidos devem enquadrar-se nos critérios
estabelecidos;
 Admite que o enquadramento seja produto de um esforço de
médio e longo prazo, dependente de um esforço de
planejamento.
Da análise comparativa das diretivas sobre ruído, vigentes na União
Européia e nos Estados Unidos, é possível extrair algumas indicações
válidas para o futuro estabelecimento de normas nacionais para o
controle da poluição sonora em rodovias. A primeira delas diz respeito à
variabilidade de critérios de permissão.
A grande diversidade de situações em que se manifesta o som ruidoso,
abrangendo desde áreas de povoamentos de origem recente
(posteriores à instalação das rodovias) até aquelas que antecederam os
empreendimentos rodoviários – combinados à multiplicidade de formas
de uso do solo nas respectivas áreas de influência – pede que se leve
em conta, na definição de critérios, as características particulares das
áreas de incidência da problemática de ruído.
Nesse sentido os cuidados assumidos pela normalização européia com
relação à identificação dessas particularidades, na forma de mapas de
ruído os quais se articulem com as formas de uso e ocupação do solo
em escala regional, afiguram-se indispensáveis para assegurar baixos
níveis de rigidez às diretivas. Ainda na perspectiva da flexibilidade, a
consideração dos níveis de sonoridade não referidos à operação das
rodovias (ruído de fundo) – a exemplo da tendência verificada na
legislação americana – deveria igualmente ser levada em conta para
efeito dos limites permitidos.
Outras práticas de conveniência, por oferecerem largo espectro de
aplicação no planejamento do controle de áreas ruidosas, são aquelas
que dizem respeito ao conceito “reasonable e feasible” da legislação
australiana e parte da americana, por meio da qual as medidas de
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mitigação devem obedecer a critérios de razoabilidade e viabilidade,
respectivamente em termos de custo e condições de implantação.

6 MITIGAÇÃO DE RUÍDO NO RODOANEL / TAMBORÉ
Ao entrar em sua etapa operacional, a partir de junho de 2002, o
Rodoanel Mario Covas – devido suas características funcionais (rodovia
classe zero) bem como a composição e intensidade do tráfego a ser
atendido – constituiu-se em fonte de ruído para a população que lhe é
lindeira.
Nele, com exceção das áreas de entroncamento com as principais vias
que convergem para São Paulo, onde já existe significativa
manifestação ruidosa em razão do tráfego atual, determinadas áreas
residenciais e equipamentos sociais (receptores críticos), como escolas,
clínicas e afins, sofreram, pela primeira vez, a incidência de ruídos
gerados pelo tráfego de um sistema viário com tal envergadura.
A circunstância ensejou que desde o inicio fosse estabelecido – como
parte das exigências de licenciamento ambiental do empreendimento –
um Plano de Monitoramento de Ruídos, consistente na previsão e
medição do nível de ruído lindeiro que, a depender do tipo de ocupação
do solo presente, permitisse recomendar ações para mitigação. Nessa
perspectiva, as exigências para o abatimento de ruído no Rodoanel
Metropolitano, formuladas pela autoridade ambiental, foram assim
explicitadas no Parecer DAIA 044/2001:
M1.02.04.
Estudos para a Eventual Implantação de Barreiras Acústicas.

Nos trechos que atravessam áreas de aglomerações urbanas,
ou mesmo as tangenciem, será avaliada a necessidade da
implementação de barreiras acústicas, que atenuem o impacto
do ruído sobre a população provocado pela operação do
empreendimento, em estudos que se prolongarão após a
conclusão das obras. Além disso, durante o desenvolvimento
do Projeto Executivo, serão identificados os locais onde é
provável a necessidade de implementação de medidas de
atenuação acústica. Nesses locais serão realizadas as
adequações pertinentes, como por exemplo, a implantação de
barreiras de solo construídas com o aproveitamento de
excedentes de terra (Medida M1.02.01) ou outras técnicas que
produzam resultados equivalentes.
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A CETESB, por meio do Parecer Técnico n° 002/06/E a nexo a
este Parecer, solicitou para a próxima fase do licenciamento
ambiental que para esses locais identificados sejam realizadas
modelagens com base nos estudos de carregamento do
Rodoanel Mário Covas – Trecho Sul Modificado que
possibilitem simular o acréscimo dos níveis de ruído, de modo
a se projetar a implementação de medidas adequadas para
cada um desses locais. A Norma NBR 10.151 da ABNT –
Associação Brasileira de Normas Técnicas será utilizada como
parâmetro para todas as avaliações relacionadas ao conforto
acústico.
De acordo com o Parecer Técnico nº 002/06/E emitido pela
CETESB após análise do EIA/RIMA, o detalhamento dessa
medida deverá contemplar: avaliações de níveis de ruído nos
pontos críticos identificados no EIA e pela CETESB, para
validação dos dados coletados, antes do início das obras do
Trecho Sul do Rodoanel; a redefinição (inclusão /exclusão e/ou
substituição) dos pontos críticos identificados na nova
avaliação; apresentação das estimativas (previsão) de
acréscimos dos níveis de ruído nos pontos críticos identificados
por meio de modelo matemático que indique a previsão dos
níveis de ruído no entorno e as reduções obtidas com as
medidas mitigadoras; e a definição das medidas mitigadoras de
ruído que serão implantadas nos pontos críticos, tendo-se
como requisito básico o atendimento aos níveis dos critérios de
avaliação da NBR 10.151.
A equipe técnica do DAIA entende que a implementação de
medidas mitigadoras, tais como barreiras antiacústicas, deverá
ser realizada, nesses locais críticos, ou seja, onde a população
lindeira ao Rodoanel Mário Covas Trecho Sul Modificado ficará
exposta a níveis de ruídos acima dos legalmente permitidos
durante a implantação do empreendimento, devendo estar
completamente implantadas para a obtenção da Licença
Ambiental de Operação para o respectivo trecho (Secretaria de
Estado do Meio Ambiente, 2001)

As atividades do Plano de Monitoramento dependeram da etapa em que
se encontrava o Rodoanel durante os estudos de acompanhamento.
Durante a construção, o nível de ruído existente (ruído de fundo) foi o
único parâmetro acústico passível de mensuração em campo (tabela
12). Quanto à medição do tráfego da via na sua fase de operação, este
foi inicialmente estimado por meio de simulações matemáticas,
baseadas no volume e composição da circulação de veículos, e nas
características geométricas da via (definidas em projeto).
Na fase operacional do Rodoanel, ambas as fontes de ruído acabaram
sobrepostas, resultando o ruído lindeiro efetivo, que foi medido mediante
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trabalho desenvolvido pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas em
contrato mantido com o empreendedor, a DERSA Desenvolvimento
Rodoviário.
Mesmo após implantação das soluções mitigadoras, estimou-se que
seria desejável fossem desenvolvidas atividades de monitoramento, por
meio da medição do nível de ruído final, desta vez para verificação da
eficácia das medidas de mitigação adotadas. O presente capítulo busca
descrever a forma pela qual as atividades de monitoramento e
proposição de soluções estruturaram-se, de modo a constituírem-se em
uma estratégia efetiva de enfrentamento do problema, qual seja, o da
mitigação de ruídos em um condomínio residencial de alto padrão,
profundamente afetado nas condições de conforto acústico oferecidas a
seus moradores.
Avaliando a questão ambiental suscitada pela perturbação por ruído do
tráfego do Rodoanel Oeste, a CETESB (Companhia de Tecnologia e
Saneamento Ambiental), em parecer Manifestou-se do seguinte modo:
A aceitação por parte da CETESB da utilização dos critérios e
padrões da norma NBR 10151, visava, em primeiro lugar,
preservar as áreas urbanas do aumento excessivo dos níveis
de ruído e zelar pelas áreas já degradadas acusticamente, não
permitindo o aumento dos níveis de ruído, o que deterioraria
ainda mais a qualidade e vida da população residente ao longo
das áreas lindeiras à rodovia. A norma foi aceita, uma vez que,
independentemente da sua aplicabilidade ou não a fontes
móveis, a mesma estabelece padrões e critérios de níveis de
ruído para áreas habitadas visando o conforto da
comunidade.
...faz-se necessária a implantação e barreiras acústicas, onde
se observou a ultrapassagem dos padrões estabelecidos pela
norma NBR 10151 (CETESB, Parecer 271/2005, p.1-2).

Com o objetivo de propor soluções para minimizar o impacto acústico
nas áreas lindeiras ao Rodoanel, a DERSA, em pareceria com o IPT,
monitoraram o ruído na região do conjunto Tamboré. A iniciativa fez
parte de uma série de ações com o propósito de controlar os impactos
por ruído ao longo do traçado.
Entre as propostas sugeridas para mitigar o problema de ruído na
região, estava a principio, o uso isolado de barreiras acústicas. No
entanto, os estudos concluíram que para alcançar as metas de redução
estabelecidas pela norma e devido a topografia da região, a execução
desses artefatos exigiria que tivessem alturas elevadas, implicando não
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só em custos elevados, mas também em grande impacto visual e até em
eventuais problemas de segurança viária.
Na tentativa de solucionar o problema, foi concebida uma estratégia de
mitigação em que o pavimento de concreto de cimento Portland – que
hoje recobre a rodovia – seria revestido com uma camada asfáltica CPA
(Camada Porosa de Atrito). O propósito era o de reduzir de 4 a 9 dB(A)
as emissões ruidosas totais, por meio da restrição do atrito dos pneus
sobre as pistas. Estabelecidos os níveis de abatimento passíveis de
serem obtidos pela intervenção sobre o pavimento, seriam
dimensionadas as barreiras acústicas a fim de que se alcançassem as
metas de reduções previstas. Medição conduzida por empresa
especializada, contratada pelo empreendedor, detectou a extensão dos
problemas relacionados a ruído no Trecho Oeste do Rodoanel, o que
permite visualizar a situação específica do Residencial Tamboré em
relação às demais áreas afetadas. É o que mostra a tabela 12.
Tabela 12 – Ruído de fundo no Rodoanel Trecho Oeste (Diurno)
Estacas de
Referência
Início

Fim

1218

1238

REALIZADAS
Município

Bairro

Embú

1370

Cotia

2505

2535

Osasco

V. Alegre

Jardim
S.Maria

Osasco

dos
Metalúrgicos

2665

2780

2680

2810

Carapicuíba
Carapi-

dBA

Residencial
Clínica de
Autistas

Bairro
2640

PELA CETESB
Dia Hora

1350

2590

Equipamento
Social

REALIZADAS
PELA F.H. AIDAR
ENG.
Dia

Hora

dBA
55,0
42,6

42,0

46,9(1
)

C.H.

50,6

o

1 de Maio
Rua Walter
Vieira Marques
Ida Reb.
Garcia x Darci
Iamashi (2)
C.H. São
Cristovão
(Taxistas)(3)
COBA(4)

50,5
58,9
52,9

62,4

44,0
52,0

55,4

51,6
50,5
61,3

57,0
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cuíba

4470

4605

4545

63,9

Barueri

4613

Tamboré

Parque
Imperial

Barueri

71,0

71,9

Residencial

48,0

48,5

(5)

46,0

Tamboré

Escola

69,5

55,9

59,0

57,9

o

Obs: (1) c/ passagem de avião; (2) c/ tráfego de ônibus; (3) do estac. Até 8 andar (CETESB) e ext.
ao estac. (F.H.Aidar Eng., c/ medição alterada por movimentação de máquinas);
(4) c/ circ. de
automóveis na rua auxiliar (F.H.Aidar);
(5) Rodoanel x Av. Ceci, Av. Campinas – 62m / 54m,
emboque túnel 2 (CETESB); F.H. Aidar Eng. Idem, exceto av. Campinas

Fonte: DERSA

Confrontados os níveis de medição apurados com aqueles
estabelecidos pela norma (Tabela 11), parece prevalecer certo
consenso de que os critérios previstos na legislação brasileira (NBR10151/2000) representam limites muito rígidos para a nossa realidade,
tendo em vista a desconsideração que faz de variáveis diversas, tais
como a sonoridade pré-existente no ambiente e as alterações locais na
forma de uso e ocupação do solo.
Com relação a este último aspecto, as medições colhidas para a área
enfocada permitem mais uma vez considerar a razoabilidade dos níveis
preconizados pela Federal High-Way Administration (USA) em relação
aos brasileiros, que traduzem limites bem mais tolerantes. O quadro a
seguir esclarece – em linha com os critérios descritos para as
normativas internacionais – os parâmetros dessa legislação ao mesmo
tempo em que permite entrever (ligeira retomada do tema tratado mais
atrás) que parte expressiva da problemática em questão, poderia ser
enfrentada com base em simples adequação de critérios de validade.
Como o indica a tabela 12 a seguir.
Tabela 13 - Ruídos externos a áreas lindeiras às rodovias: níveis aceitáveis
Níveis (dBA)
Categ.
Leq

Tipo de Ocupação da Área

L10

(descrição)

A

57

60

Áreas onde a serenidade e quietude sejam extraordinária/
significativas, que proporcionem utilidade pública importante
quando a preservação dessas qualidades for essencial para
manutenção da pretensa utilidade

B

67

70

Áreas de lazer (recreações, práticas de esporte, parques),
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motéis, hotéis, shoppings, edifícios comerciais, indústria,
depósitos, postos de abastecimento de combustível,
restaurantes, lojas.
C

72

75

Áreas em desenvolvimento, propriedades ou atividades não
incluídas nas categorias A e B.

D

---

---

Áreas não desenvolvidas

52

55

(interior)

(interior)

Áreas residenciais, hotéis, motéis, salas para reuniões,
escolas, igrejas, bibliotecas, hospitais e clínicas.

E

Fonte: Federal High-Way Administration (2003).

6.1 Metodologia de Plano de Mitigação
De posse do programa de monitoramento elaborado na etapa de
avaliação das zonas impactadas, os trabalhos da fase de implantação
efetiva das medidas mitigadoras foram pensados para serem elevados a
efeito por meio da implantação de estações de leitura de campo,
visando o monitoramento do ruído lindeiro. Os pontos escolhidos
receberam números de identificação e foram objeto de descrição,
caracterizando as condições locais e objetivo particular da medição. As
coordenadas de cada estação foram, por sua vez, determinadas por
meio de equipamento GPS, sendo os pontos de leitura igualmente
associados a marcos notáveis do Rodoanel.
Definidas as estações, procedeu-se à leitura dos níveis de sonoridade
(Leq) das áreas lindeiras, distinguindo-se as seguintes categorias:
• Leituras regulares: efetuadas periodicamente, prevendo-se
freqüência mensal de pelo menos 6 meses, ou até que o regime
de tráfego estivesse satisfatoriamente caracterizado como fonte
geradora de ruídos;
• Leituras especiais: efetuadas em dias ou épocas correspondentes
aos picos de tráfegos como, por exemplo, vésperas de feriados
prolongados.
Desse modo, no decorrer de 6 meses seguidos, as leituras dos níveis de
ruídos nas áreas lindeiras deram origem a um banco de dados que, à
medida em que as informações iam sendo disponibilizadas, orientavam
o prosseguimento dos estudos até o momento em que fosse possível
avaliar a necessidade ou não de medidas mitigadoras. Esses dados
foram processados eletronicamente e apresentados tanto na forma de
planilhas como na de gráficos relacionais, confrontando o nível de
sonoridade e tempo decorrido. Na primeira etapa, os pontos críticos
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foram definidos em função da previsão do ruído lindeiro. Na segunda
etapa, com base na detecção do ruído lindeiro efetivamente medido, as
áreas foram finalmente classificadas quanto à necessidade ou não da
adoção de ações mitigadoras, sendo caracterizadas de açodo com uma
das seguintes hipóteses:
• Definição das áreas consideradas não-críticas, levando a uma
reclassificação do enquadramento anteriormente feito;
• Definição das áreas confirmadas como críticas, confirmando a
classificação anteriormente estabelecida.
Ao enquadrar as áreas sob monitoramento de acordo com a intensidade
dos fenômenos de ruído, os estudos puderam produzir e fornecer as
respectivas memórias e justificativas para ações de mitigação. No caso
em que a condição crítica das áreas pôde ser confirmada, foram
retomados os estudos das respectivas alternativas disponíveis para
mitigação, formuladas ainda na etapa anterior, de forma a escolher,
justificar e detalhar aquelas cujos resultados melhor atenderam as
conveniências do empreendedor em face das exigências de abatimento.
Todos os dados e resultados alcançados até a 2ª etapa foram
consubstanciados em relatório intermediário. Na medida em que as
medidas mitigadoras pudessem ser implantadas, os estudos
prosseguiriam com a realização de séries mensais de leituras de
verificação do nível final de ruído lindeiro, atividade que deveria perdurar
por cerca de 3 meses após conclusão da adoção daquelas medidas.
Desta feita o objetivo das leituras seria o de verificar a eficácia das
soluções adotadas. Em continuação, os estudos prosseguiriam,
contemplando a compilação e análise dos resultados, tudo devidamente
consubstanciado em relatório (final), contando o empreendedor com os
subsídios indispensáveis para recebimento das obras mitigadoras.
A seqüência das atividades pode ser visualizada na forma de
fluxograma abaixo.
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Esquema de Plano de Mitigação (Rodoanel em operação)

1a Etapa

RUÍDO LINDEIRO:
DEFINIÇÃO DAS
ESTAÇÕES DE
LEITURA:
- No de idetificação
- Descrição do local e
objetivo da leitura
-Coordenadas (GPS)

COMPILAÇÃO E
ANÁLISE DOS
RESULTADOS
-Enquadramento
definitivo das áreas

DEFINIÇÃO DE
ÁREAS NÃO
CRÍTICAS
(reclassificação)

DEFINIÇÃO DE
ÁREAS
CRÍTICAS
(confirmação da
classificação
anterior)

RUÍDO LINDEIRO:
EXECUÇÃO DAS
LEITURAS
-Séries regulares
-Séries especiais

RELATÓRIO
(intermediário)

SELEÇÃO E
DETALHAM.
DAS
SOLUÇÕES
MITIGADORAS
Formulação de
alternativas para
mitigação
(1a Etapa)

IMPLANTAÇÃO
DAS OBRAS
OU DAS
MEDIDAS
MITIGADORAS

LEITURA DE
VERIFICAÇÃO
DO NÍVEL
FINAL DE
RUÍDOS
LINDEIROS

COMPILAÇÃO
E ANÁLISE
DOS
RESULTADOS

RELATÓRIO
(final)

Figura 6 – Esquema de Plano de Monitoramento de Ruídos

FIM
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Figura 07 - Visão da área alvo do projeto de mitigação, o Residencial Tamboré (a
direita)

6.2

A Definição das Barreiras Acústicas

As barreiras acústicas possuem como limite teórico de atenuação de
ruídos algo em torno de 24 dB (Kotzen,1999), porém, o valor da cifra
dependerá, sobremaneira, da distância existente entre a fonte e o
receptor. Nesse sentido, não se deve esperar como resultado de
intervenções mitigatórias, levadas a efeito por meio da instalação de
barreiras físicas, marcas de ganhos de abatimento superiores a 20 dB,
passível de ocorrência apenas na hipótese da fonte e receptor estarem
a uma distância reduzida da barreira. Na hipótese de maior distância
entre barreira e receptor, a atenuação não deverá exceder a 15 dB.
As simulações que balizaram o dimensionamento da barreira de ruído
para os esforços de mitigação no Rodoanel Trecho Oeste, junto ao
residencial Tamboré, foram realizadas com software de mapeamento de
ruído, de origem alemã, denominado “Soundplan” (IPT, 2007). O
“software” cuja lógica de funcionamento assemelha-se àquela do
CadnaA, anteriormente descrito nessa dissertação, torna possível que
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se delimite a dispersão espacial dos níveis de ruídos locais, com base
nas características das fontes emissoras, do terreno (inclusive relevo e
distâncias envolvidas), da propagação em si das vibrações bem como
da acústica particular dos objetos situados entre a fonte e o receptor.
A arquitetura do “software” torna a questão dos critérios adotados para a
medição dos ruídos de grande importância, desde que captações
efetuadas em pontos diferentes produziriam níveis diferentes de registro,
de tal sorte que a média oferecida como referência para o grau de
deterioração ambiental local poderia – na hipótese de mau uso dos
dados – ser deliberadamente alterada para mais ou para menos. No
caso em exame, o mapeamento geral decorreu de captações colhidas
junto à fachada externa das residências alcançadas impactadas, de
modo a simular a existência de barreiras físicas, ou obstáculos de
diversas dimensões, que pudessem se interpor entre a zona emissora (a
rodovia) e a zonas receptoras (as residências).
A figura de nº 9 indica os limites da área cujos trabalhos de mitigação
foram considerados, situados entre o Residencial Tamboré e o Parque
Imperial, em direção à Rodovia Régis Bittencourt.

Figura 9: Limite das Barreiras Acústicas
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A partir dos princípios físicos elencados, o “software” calcula o efeito
mitigatório das barreiras – em termos de ganhos de abatimento – bem
como calcula a característica construtiva das mesmas para que tais
efeitos sejam alcançados.
A calibração do processo é de fundamental importância. Por meio dele
são comparados os valores calculados com os valores medidos em
pontos determinados de referência, a fim de fazer corresponder a
modelagem à condição física real observada. No caso do Rodoanel
junto ao Residencial Tamboré, foram medidos os níveis de ruídos em 3
pontos de referência, em relação aos quais foram comparados os
valores simulados e medidos.
Em relação aos parâmetros de modelagem, foram adotados os
seguintes critérios para a determinação dos níveis locais de ruído:
a) As informações de natureza física com que se alimentou o
programa computacional foram informações topográficas cedidas
pelo empreendedor, em formato CAD, e mapas cedidos pela
administração do condomínio;
b) Os valores de referenciais utilizados para o enquadramento legal
basearam-se em critérios adotados pelo Ministério dos
Transportes da Alemanha, contidos na RLS 90 (Der
Bundesminister für Verkehr, 1990), tendo em vista que inexiste
normatização nacional para a emissão de ruído por tráfego
rodoviário (tais valores de referência foram depois ajustados com
base em medições realizadas). Essa norma prevê o uso de
velocidade referencial de veículos na faixa de 75 km/h e distância
de 25 m entre a faixa de rolamento e o medidor. Os dados de
entrada do sistema foram aqueles referentes ao fluxo de veículos
no eixo rodoviário de emissão, da ordem de 60.488 veículos/dia,
sendo 27% de veículos pesados;
c) Outro elemento importante para o modelo diz respeito ao
algoritmo de propagação, que estabelece o fundamento
matemático para o deslocamento das vibrações. No caso, foi
utilizado aquele adotado pela norma ISO 9613-2 (1996);
Para a definição de limites aceitáveis de emissão incidentes sobre a
comunidade, foram considerados os limites previstos pela norma
brasileira NBR 10151 (ABNT, 2000), que estipula para áreas
residenciais níveis de tolerância da ordem de 50 dB, no período diurno,
e de 45 dB para o período noturno. Foram definidos para a coleta de
informações, 17 pontos receptores, todos situados em avenidas internas
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ao condomínio, mais expostas aos impactos sonoros à partir do eixo
rodoviário. Os pontos de recepção foram posicionados a 2,8 m do nível
do solo, em posição frontal à fachada das residências à distância de 1,5
m de distancia. Os receptores foram identificados pelas suas respectivas
localizações (rua, quadra e lote), a fim de oferecer um mapa de
informações que pudesse posteriormente parametrizar as simulações do
“software”.
Um melhor ajustamento do modelo, com o intuito de calibração, permitiu
extrair, dentre os 17 pontos estudados, 3 deles que sintetizavam a
amplitude amostral média dos resultados colhidos.
Tabela 14: Pontos medidos de ruído junto ao Residencial Tamboré

Localização

Medidos dB(A)

Av. Andradina Q 22 L 23
Av. Andradina Q 22 L 24
Av. Campinas Q 16 L 1
Av. Campinas Q 16 L 4
Av. Campinas Q 17 L 2
Av. Campinas Q 17 L 4
Av. Campinas Q 17 L 6
Av. Campinas Q 17 L 7
Av. Campinas Q 17 L 8
Av. Campinas Q 21 L 4
Av. Campinas Q 21 L 5
Av. Campinas Q 21 L 6
Av. Limeira Q 18 L 9
Av. Limeira Q 18 L 11
Av. Limeira Q 18 L 13
Av. Limeira Q 18 L 16
Balão Av. Campinas

63
61
68
64
64
66
66
68
68
63
63
66
60
60
61
59
66

Fonte: IPT (2007).
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60

52,9

50
41,2
40
% 30
20
10

5,9

0
55-59

60-64

66-69

dB(A)
Figura 10: Freqüência da ocorrência de ruído junto ao Residencial Tamboré

A modelagem de barreiras para a cobertura contra ruídos da região do
Residencial Tamboré foi elaborada tomando-se por base a planta da
rodovia para o trecho, fornecida pelo empreendedor, e que continha
informações sobre as curvas de nível das áreas mais elevadas em
relação ao condomínio; informações contidas nas plantas do próprio
condomínio, medições realizadas pelo IPT e também fotos aéreas da
região.
Todos os dados e informações alimentaram o “software” Soundplan que,
operando de forma mais econômica, porém similar ao Cadana A
descrito anteriormente, foi capaz de projetar diversas especificações de
barreiras que dessem conta de trazer os níveis de ruído para aqueles
próximos a faixa de enquadramento da NBR 10151 ou 50dB(A) para o
ruído diurno.
No entanto, medições realizadas com a rodovia fechada, a fim de
recolher os níveis de ruído de fundo, detectaram valores da ordem de 58
dB(A) para os mesmos. Como a norma menciona que o ruído medido
de fundo deva servir como piso para casos em que os níveis de ruído
corrente o supere, a meta de abatimento ficou fixada em iguais 58
dB(A). Trabalhou-se, desse modo, com duas metas de mitigação: 50
dB(A), seguindo as disposições originais da NBR10151 e 58dB(A), de
acordo com o novo critério derivado estabelecido.
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Na simulação da altura da barreira, foi considerado inicialmente o efeito
de uma única barreira acústica posicionada entre a pista externa da
rodovia e o condomínio. Em seguida, buscou verificar-se o efeito
proporcionado por uma segunda barreira desta feita posicionada no
canteiro central, entre as pistas. A curvatura sobre as quatro pistas
representaria a construção de um túnel, solução essa não cogitada pelo
plano de mitigação. O gráfico apresentado na figura 11 indica os
resultados coletados de níveis de ruídos, variando o numero de pistas
cobertas, com o receptor situado no primeiro andar da residência. O
ruído de fundo considerado, encontra-se aqui abaixo daquele
efetivamente medido (58 dB), o que proporciona, para todos efeitos,
maior elasticidade para a validade dos dados colhidos.
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Nível de Ruído dB(A)

70

65

sem barreira
sem barreira -10

60

acostamento
1 faixa
2 faixas

55

3 faixas
Ruído de Fundo

50

Limite FHWA

45

40

Figura 11: Receptores no primeiro andar de uma amostra de residências
Fonte: IPT (2007)

Medições foram realizadas para o plano térreo dos imóveis, de modo
que fosse possível estabelecer comparativos relacionados ao grau de
afetação. No nível do solo os impactos revelaram-se ainda mais
severos, como o demonstra a figura 12.
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N ível d e R u íd o d B (A )

70

65

sem barreira
sem barreira -10

60

acostamento
1 faixa
2 faixas

55

3 faixas
Ruído de Fundo

50

Limite FHWA

45

40

Figura 12 - Receptores no Térreo de residências do Tamboré
Fonte: IPT (2007).

A cobertura de pistas ou seu isolamento por meio de barreiras
apresentaram resultados progressivamente mais satisfatórios na medida
em que se incluiu um numero maior de pistas cobertas, conforme Tabela
14. Na hipótese mais favorável, a de vir a ser considerado o limite de 57
dB(A), da norma norte americano da FHWA, apenas um receptor ficaria
não atendido, quando coberta apenas uma faixa da via.
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Tabela 15: Percentual de residências não impactadas por ruído no residencial
Tamboré

Proteção

Limite 53 dB(A)
Sem barreira Acost. 1 Faixa

2 Faixas

3 Faixas

Térreo

0

11

71

82

93

1o Pavimento

0

7

64

75

79

Sem barreira Acost. 1 Faixa

2 Faixas

3 Faixas

--x--

50

82

82

82

1o Pavimento --x--

50

82

86

86

Proteção
Térreo

Nível atual

Fonte: DERSA (2007).

Não menos interessante, por traduzir os resultados últimos do modelo, é
a identificação das alturas mínimas de barreira exigidas para a mitigação
de ruídos aos níveis dos parâmetros da norma NBR 10151, efetuados
pelo Soundplan. São informações apuradas em primeira aproximação,
que indicam a dimensão dos obstáculos físicos de interposição
necessária entre a estrada e área atingida pelo incômodo de ruído, afim
de que sejam obtidos resultados significativos de níveis de abatimento,
atuando tanto junto à pista interna como na pista externa da rodovia.
Tabela 16: Altura das barreiras, em metros
Situação Pista Interna Pista Externa

Fonte: DERSA (2007).

1

0

0

2

6

6

3

8

8

4

9

9

5

14

14

6

18

18
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No essencial, o modelo apresenta duas situações extremas: uma
representada pela ausência de barreiras acústicas (situação 1) e outra –
apontada como de máxima efetividade – pela edificação de barreira com
18 metros de altura. A progressão das situações visa apontar as
exigências crescentes de dimensionamento, à medida que se transita de
uma situação mitigatória nula para outra de efetivo enquadramento
legal.
Num plano mais geral, o modelo associou níveis diferenciados de
mitigação com os requisitos técnicos para alcançá-los. A perspectiva
permitiu identificar a influência de cada barreira sobre a atenuação do
ruído em cada pista, levando-se em consideração os níveis para o
período diurno em dB(A). Os receptores considerados estavam situados
– segundo critério de quadra e lote – respectivamente na Av. Andradina
(Q 21 L7), Av. Campinas (Q 16 L1) e Av. Limeira (Q 17 L11). A tabela 17
sumariza essas medições.
Tabela 17: Barreira e Geração de Ruído na Pista

Receptor S/ Barreira Barreira I Barreira E Barreira I+E
1

67

51

61

51

2

65

53

63

53

3

63

48

56

48

Fonte: DERSA (2007).
Legenda: E - Pista Externa; I – Pista Interna

Os indicadores revelam a forte atenuação de ruído produzido pela
barreira na pista interna da rodovia, secundada nesta performance pela
barreira da pista externa. Contudo, pôde observar-se que é quase nula a
influência da barreira da pista externa sobre os níveis de ruídos
produzidos na pista interna.
Os levantamentos, aqui sumarizados, permitiram concluir que uma única
barreira não produziria efeitos significativos em termos de atenuação
dos níveis gerais de ruídos, propagados em direção às zonas
residenciais. Em qualquer um dos casos, para que surtisse efeito, uma
única barreira posicionada entre as pistas seria de altura tão elevada (18
m) – tendo em vista a cota mais elevada das residencias alvo de
proteção – que produziria efeitos adversos tanto em relação ao conforto
dos usuários da estrada quanto em relação à qualidade paisagística do
ambiente alvo da intervenção.
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Os dados colhidos apontam – de outra maneira – para a construção de
duas barreiras, aproveitando a contribuição de cada uma delas para o
abatimento do ruído nas respectivas pistas. A fim de apurar o resultado
do abatimento proporcionado por barreiras de diferentes alturas,
produziu-se simulação em pontos receptores distintos que levasse em
conta a construção de barreiras duplas. Os resultados são mostrados na
tabela 18:
Tabela 18 – Nível de ruído em dB(A) em função das alturas das barreiras

Receptor S/ Barr I+E (6m) I+E (8m) I+E (9m) I+E (14m) I+E (18m)
1

65

60

58

57

54

51

2

64

60

58

57

53

51

3

68

64

62

60

52

49

Fonte: Dersa (2007).
Barr - Barreira
Legenda: I – Interna; E - Externa

Depreende-se da análise dos dados trazidos pela Tabela 17, que o nível
de ruído cai de forma quase assintótica com o aumento da altura da
barreira, a indicar que a adoção de barreiras planas dificilmente
produziria o resultado desejado em termos de mitigação de ruídos. O
“design” côncavo do equipamento mostra-se de relevância para a
obtenção de resultados mais satisfatórios.
As simulações com alturas diversas de barreiras, até o limite de 14 m,
produziram atenuações não expressivas e incapazes de proporcionar
uma a redução de ruídos no nível dos 50 dB(A) exigidos pela normativa
NBR 10151 para o período diurno, para 18 dos 26 pontos receptores
analisados. Conclusivamente, nos estudos realizados, a construção de
duas barreiras de 14m deixou de solucionar o problema em poucas
residências que se pretendia resguardar.
A perspectiva de construção de duas barreiras de 18 m demonstrou
maior nível de eficácia, desde que a maioria dos domicílios (54%)
ficaram colocados no limite da norma, ou ultrapassaram-na (20%) em 1
dB(A).
Para o período noturno, o limite de ruído previsto pela norma NBR
10151 é reduzido em 5 dB(A). Esse patamar pode ser alcançado pela
mera redução do fluxo de veículos no período. Dados preliminares
apontam para a possibilidade de queda de 5 dB(A) dos níveis de ruído
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noturno, o que torna a solução da barreira dupla exeqüível para alcance
dos limites da norma.
Solução alternativa foi aquela representada pela construção de barreiras
em formato de semi túnel com altura de 6m. Seu desenho cobriria a
pista mais próxima do Residencial Tamboré, além do acostamento das
duas pistas. Por meio dessa concepção construtiva foi possível alcançar
abatimentos da ordem de 53 a 55 dB(A) em 89% dos receptores
colocados no primeiro andar das residencias. Esta solução, que poderia
ser considerada como sendo de resultados “bons”, encontra-se
representada no diagrama representado pela Figura 13.

Solução “Boa”
Cobrir a faixa mais próxima do Tamboré,
além do acostamento, das duas pistas.

6m

A menor
possível.

Nível de Ruído entre 53dB(A) e
55dB(A) em 89% dos
receptores do 1º Andar.
Para atingir o Nível de Ruído de
53dB(A) no 1º Andar é mais
prático intervir no Pavimento.

Anel Externo e Interno

Figura 13: Solução considerada satisfatória, com uma única barreira semi-túnel

Outra situação de bloqueio do ruído considerada satisfatória, em
substituição a uma barreira de 18 m (considerada a opção linear de
maior efetividade), seria a da barreira dupla, sendo uma no acostamento
contíguo ao residencial Tamboré e outra junto ao canteiro central. A
inclinação da barreira interna, nesse caso, deveria possuir inclinação de
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10 graus, a fim de que fosse amplificado o efeito semi-túnel de
contenção do ruído das pistas internas, como ilustrado na Figura 14.

Solução “Boa”

10o

Tamboré

Anel Externo

Anel Interno

Figura 14: Solução de barreira dupla considerada satisfatória

De todo modo, mesmo considerando a elevada contribuição oferecida
pelas barreiras duplas à contenção da propagação das vibrações
sonoras, as alturas das mesmas seriam ainda assim significativas (6 a
18m) exigindo a contribuição de outras opções tecnológicas – desta vez
voltadas à modelagem do pavimento e de suas propriedades de
absorção de vibrações – a fim de que o dimensionamento dos artefatos
de contenção não fosse ele mesmo fator de desconforto ambiental e
insegurança viária para moradores e motoristas.
Alternativa não analisada diz respeito à restrição à velocidade dos
veículos, tendo em vista o propósito de não se interferir nas
características próprias do empreendimento rodoviário, qual seja: o de
ser uma rodovia de alta velocidade e acesso controlado. Contudo, é
sabido que reduções da velocidade têm um resultado efetivo sobre a
emissão de ruídos, desde que as retomadas, em função das
características do relevo, não exijam maior rotação dos motores.
Uma questão final que merece ser contemplada nestas considerações,
diz respeito aos aspectos de risco implicados na construção de barreiras
de alturas elevadas. A formação de efeitos tipo túnel de vento ou mesmo
falhas no cálculo das fundações podem expor motoristas à possibilidade
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de acidentes, em conseqüência do sempre presente risco de colapso
dessas estruturas.
6.3 Mapas de Ruído: Simulação para Diferentes Situações
As simulações produzidas pelo Soundplan, tendo em vista as diferentes
situações consideradas, geraram mapas de ruído que demonstraram
visualmente a eficácia relativa de cada um dos perfis de solução em
exame. Os mapas, representados pelas figuras 15 a 21 ao mesmo
tempo em que permitem explicitar o modo como opera o software
utilizado nos estudos, oferecem também ampla visualização das lacunas
não cobertas pela técnica de mitigação adotada.
Segundo a legenda representativa dos diferentes níveis de cobertura
contra ruídos, indo da cor verde a vermelha tem-se, respectivamente,
um panorama da gradação da cobertura, das faixas mais protegidas
(verdes) às menos protegidas (azuis). Os diagramas das Figuras 15 a
21 apresentam, sucessivamente, a demonstração dos resultados visuais
da situação atual da rodovia no momento presente (situação sem
barreiras); com apenas um muro de 6 m no acostamento; com uma faixa
coberta; com duas faixas cobertas; com 3 faixas cobertas; com barreira
semi-túnel; com duas faixas cobertas apenas na pista externa. A altura
simulada da barreira foi fixada tendo em vista critérios de razoabilidade
e segurança.
O resultado dos mapas apresentados a seguir indicam que a simulação
de uma barreira de 6 m, cobrindo as 3 faixas de cada uma das pistas do
empreendimento, é aquela que contempla o atendimento de um número
maior de residências. A simulação com barreiras curvas mostrou que a
diferença de altura não se mostrou o fator de maior relevância de
desempenho no abatimento. A questão relevante pareceu mesmo
repousar sobre a cobertura de faixas, tendo em vista que o resguardo de
pelo menos duas delas demonstrou, segundo a simulação, atender pelo
menos 79% das residências.
De um modo geral, os resultados indicam que quanto mais confinada a
fonte – em termos de faixas protegidas por barreiras – melhor é o
resultado de mitigação obtido. Contudo, não sendo esse resultado de
natureza linear relativamente ao método que o produziu, há que se levar
em conta avaliações relacionadas à análise custo-benefício das opções
disponíveis para o alcance das metas de abatimento. Ainda que assim o
seja, a utilização de barreiras curvas será sempre preferível às barreiras
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retas pelo fato de requererem uma altura sempre significativamente
menor para a cobertura de um mesmo número de residências.
Quanto à precisão do modelo oferecido pelo “software” pode-se dizer
que os programas para computadores desenvolvidos segundo os
critérios de cálculo da norma alemã RLS-90, podem ser
convenientemente utilizados para o cálculo de níveis de emissão e
imissão do ruído de tráfegos em rodovias brasileiras.
Modelos matemáticos para predição de níveis equivalentes e
estatísticos de ruído de tráfego gerado em rodovias podem ser bem
desenvolvidos com as técnicas estatísticas de regressão linear. Os
níveis de ruído calculados por estes modelos são aproximadamente tão
precisos quanto os níveis calculados pelos critérios da norma alemã
RLS-90, e correspondem de maneira satisfatória aos valores medidos.
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Figura 15 – Nível de cobertura contra ruído: situação sem barreira
(resultados colhidos a 1,5 de altura do solo)

Noise levels day dB(A)

Sem Barreira
50 <=
51 <=
52 <=
53 <=
54 <=
55 <=
56 <=
57 <=
58 <=
59 <=
60 <=
61 <=
62 <=

< 50
< 51
< 52
< 53
< 54
< 55
< 56
< 57
< 58
< 59
< 60
< 61
< 62

Fonte: DERSA (2007)
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Figura 16 - Nível de cobertura contra ruído: uso de muro de 6 m
cobrindo o acostamento (resultados colhidos a 1,5 m do solo)

Noise levels day dB(A)
50 <=
51 <=
52 <=
53 <=
54 <=
55 <=
56 <=
57 <=
58 <=
59 <=
60 <=
61 <=
62 <=

< 50
< 51
< 52
< 53
< 54
< 55
< 56
< 57
< 58
< 59
< 60
< 61
< 62

Fonte: DERSA (2007).
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Figura 17 – Nível de cobertura contra ruído: situação com uma faixa
coberta por barreira curva (resultados colhidos a 1,5 m do solo)

Noise levels day dB(A)
50 <=
51 <=
52 <=
53 <=
54 <=
55 <=
56 <=
57 <=
58 <=
59 <=
60 <=
61 <=
62 <=

< 50
< 51
< 52
< 53
< 54
< 55
< 56
< 57
< 58
< 59
< 60
< 61
< 62

Fonte: DERSA (2007).
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Figura 18 - Nível de cobertura contra ruído: situação com duas
faixas cobertas por barreiras curvas (resultados colhidos a 1,5 m
do solo)

Noise levels day dB(A)
50 <=
51 <=
52 <=
53 <=
54 <=
55 <=
56 <=
57 <=
58 <=
59 <=
60 <=
61 <=
62 <=

< 50
< 51
< 52
< 53
< 54
< 55
< 56
< 57
< 58
< 59
< 60
< 61
< 62

Fonte: DERSA (2007).
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Figura 19 – Nível de cobertura contra ruído: situação com três
faixas cobertas por barreiras curvas (resultados colhidos a 1,5 m
do solo)
Noise levels day dB(A)

50 <=
51 <=
52 <=
53 <=
54 <=
55
56 <=
57 <=
58 <=
59 <=
60 <=
61 <=
62 <=

< 50
< 51
< 52
< 53
< 54
< 55
<= < 56
< 57
< 58
< 59
< 60
< 61
< 62

Fonte: DERSA (2007).
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Figura 20 – Nível de cobertura contra ruído: situação com barreira
semi-túnel (resultados colhidos a 1,5 m do solo)
Noise levels day dB(A)
50 <=
52 <=
54 <=
56 <=
58 <=
60 <=
62 <=
64 <=
66 <=
68 <=
70 <=
72 <=
74 <=
76 <=
78 <=

< 50
< 52
< 54
< 56
< 58
< 60
< 62
< 64
< 66
< 68
< 70
< 72
< 74
< 76
< 78

Fonte: DERSA (2000).
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Figura 21 – Nível de cobertura contra ruído: situação com duas
faixas cobertas por barreiras curvas apenas na pista externa
(resultados colhidos a 1,5 m do solo)

Noise levels day dB(A)
50 <=
51 <=
52 <=
53 <=
54 <=
55 <=
56 <=
57 <=
58 <=
59 <=
60 <=
61 <=
62 <=

< 50
< 51
< 52
< 53
< 54
< 55
< 56
< 57
< 58
< 59
< 60
< 61
< 62

Fonte: DERSA (2007).
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6.4 As definições de Pavimento
O projeto de mitigação de ruídos do Rodoanel Metropolitano contou com
40 ensaios de mancha de areia, também conhecido nos países de
língua inglesa como “Sand Patch” ou como “Circulo de Arena” nos de
língua espanhola (APS, 2006). O ensaio tem como propósito detectar as
características de macrotextura do pavimento, conforme preconizado
pela ASTM (American Society for Testing and Materials) e discutido na
página 41 desta dissertação.
A tabela 5 apresenta as faixas de classificação segundo o DENIT
(2006):
Tabela 19 – Classificação da textura de pavimentos

Profundidade média

Classificação da textura

Hm menor que 0,2 mm

Muito fina ou muito fechada

Hm entre 0,2mm e 0,4mm

Fina ou fechada

Hm entre 0,4mm e 0,8mm

Média

Hm ente 0,8mm e 1,2mm

Grosseira ou Aberta

Hm superior 1,2mm

Muito Grosseira ou Aberta

Legenda: Hm – altura media da mancha de areia (em mm)
Fonte: DENIT (2006).

Na maioria dos ensaios levados a efeito no trecho de interesse de
mitigação, a textura enquadrou-se na categoria de fina ou fechada
(75%), indicando a presença de um pavimento gerador de maior nível de
ruído, pela razão de não permitir a adequada absorção do som gerado
pela interação pneu-pavimento.
O teste de avaliação de irregularidade longitudinal foi realizado com a
utilização do equipamento denominado Merlin, desenvolvido na
Inglaterra, com sugestão de utilização para países em desenvolvimento.
Por meio dele, podem ser realizadas medições diretas da irregularidade
longitudinal assim como ser medida a distorção vertical do pavimento.
Para esse propósito é realizado o comparativo entre o ponto de prova e
o ponto central do pavimento, tomando por base da linha imaginaria que
une os dois pontos e sobre a qual estão os pés do equipamento.
Pelo fato de o pavimento ser rígido e não apresentar trilha de roda
devido à deformação permanente, utilizou-se avaliação visual para
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identificar a faixa de rolagem dos veículos, de modo a que se
estabelecesse exatamente o local da ocorrência da irregularidade.
A avaliação resultou na constatação da presença de manchas escuras
na pista (a direita e a esquerda) de desgaste superficial na área de
contato pneu-pavimento, com irregularidades longitudinais estimadas de
nível médio, segundo a classificação do DENIT (2006).
Tabela 20 – Condições de Superfície do Pavimento

Conceito IRI (m/km)
Excelente

1,0 – 1,9

Bom

1,9 – 2,7

Regular

2,7 – 3,5

Ruim

3,5 – 4,6

Péssimo

Maior que 4,6

Fonte: DENIT (2006)

O índice de irregularidade (IRI) obtido nas medições efetuadas no
Rodoanel variou de 2,69 a 3,44 m/km, sendo o índice médio obtido da
ordem de 3,03 m/km com enquadramento na categoria de regular. A
presença de reparos ao longo do trecho e de trechos com desgaste de
superfície constituiu-se em fator contributivo para um índice mais
elevado, dado as interferências no desvio da superfície de rolamento.
A ação do processo dinâmico de ampliação da irregularidade pelo uso
continuado do pavimento, além de aumentar o desgaste da superfície e
a fadiga do pavimento, gera vibrações produtoras de ruído tanto no
rolamento como no veiculo.
Como apontado, o pavimento usado no Rodoanel é do tipo concreto de
cimento Portland (CCP), escolhido pela sua maior durabilidade quando
comparado ao pavimento asfáltico (CA). Contudo, pavimentos CCP são,
em geral, mais ruidosos que pavimentos de concreto asfáltico – seja os
de graduação mais densa seja os de graduação aberta – em níveis que
variam entre 2 dB(A) a 7 dB(A). Além disso, as ranhuras transversais em
relação ao eixo da via, nesse tipo de pavimento, geram níveis de ruído
superiores aos verificados nos pavimentos com ranhuras longitudinais.
Para mitigar os efeitos de ruído provenientes da interação pneupavimento, buscou-se utilizar no trecho considerado pavimento asfáltico
de tipo poroso (CPA – Camada Porosa de Atrito), que por tender a
reduzir o ruído nos intervalos de alta freqüência, proporciona o
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abatimento ampliado do nível de ruído. Nesse tipo de pavimento, a
curva granulométrica é uniforme, com agregados quase de um mesmo
tamanho, de forma a proporcionar um esqueleto mineral com muitos
vazios interconectados, com insuficiência de agregados miúdos e
materiais finos (menor que 0,075 mm) para preencher os vazios entre as
partículas maiores, visando dotar a mistura de alto volume de vazios
repletos de ar. A Tabela 20 apresenta as especificações do pavimento
CPA mais indicadas para o Rodoanel.
Tabela 21 - Especificações da aplicação de CPA a ser aplicado no Rodoanel.
Espessura do revestimento

4 cm

Faixa de trabalho

Faixa 3 da norma DNER ES/386/99,
sujeita a modificações pelo IPT/LTPUSP, com o objetivo de aumentar o
volume de vazios e aumentar a
estabilidade quanto ao fechamento da
textura superficial

Tipo de asfalto

Ligante modificado por polímero SBS,
com retorno elástico mínimo de 85%

Porcentagem de ligante na mistura

Mínimo de 85% de ligante

Porcentagem de fibras de celulose

0,3% de fibras

Agregado

Abrasão “Los Angeles”, inferior a 30%

Tipo de usina

Gravimétrica

Fonte: IPT (2007).

Com a finalidade de promover a melhor adesão entre as placas de CCP
e CPA, bem como retardar a reflexão de trincas e promover a
impermeabilização de placas e juntas do CCP, a intervenção prevê a
instalação de uma camada intermediária de asfalto entre a base e o
revestimento de concreto. Na Imprimação ligante será utilizada emulsão
asfáltica modificada por polímero SBS, com taxa de aproximadamente
0,6l/m².
Serão consideradas duas ou três alternativas de misturas asfálticas
usinadas a quente para o revestimento, no caso de impossibilidade de
execução da perfilagem. As misturas asfálticas recomendadas são o
CPA, o BBTM e o SMA.
No caso do CPA – que é um revestimento poroso, com ligante
modificado por polímero – a mistura aplicada terá um percentual de
vazios da ordem de 20% a 30%, sendo a camada (de 3 a 4 cm) dotada
de declividades transversais e longitudinais de modo a promover o bom
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desempenho da drenagem vertical e horizontal das águas pluviais. Será
ainda
aplicada uma
camada inferior,
com
características
impermeabilizantes, a fim de que se garanta a expulsão da água do
pavimento.
Na hipótese de adoção do BBTM – revestimento asfáltico delgado e
faixa granulométrica descontínua e ligante asfáltico igualmente
modificado por polímero – a porcentagem de vazios será superior a 10%
e camada variará entre 2 e 3 cm.
Sendo o pavimento utilizado o SMA (hipótese mais provável) – cuja
composição é integrada por mais elevado teor de material ligante e
fibras orgânicas destinadas a evitar o escorrimento quando da usinagem
e compressão – espera-se a aplicação de camada com espessura (a
depender da graduação da mistura) variando entre 2,5 a 4 cm.
É importante destacar a contribuição da metodologia de processo a fim
de que sejam assegurados resultados compatíveis com os esperados.
Neste particular, faz-se indispensável executar com rigor o ensaio de
materiais com o objetivo de verificar sua adequação ao projeto proposto,
de vez que a cada eventual mudança no agregado ou ligante deverá ser
executado um novo projeto de mistura, com observância das
especificações dos procedimentos executivos da camada de
revestimento.
Desse modo, o controle tecnológico contínuo e acompanhamento da
obra são chaves para que o projeto e suas diretrizes sejam
corretamente aplicadas e para identificar eventual necessidade de
alterações no projeto no decorrer da obra. Os cuidados a serem
tomados consistem na permanência de um técnico junto às obras de
pavimentação; no recolhimento de amostras de mistura asfáltica na
usina, no caminhão e no local de execução da obra, objetivando a
realização de ensaios de extração de ligante e granulometria em
laboratório; e verificação se a massa aplicada em campo corresponde
às especificações do projeto de mistura.
Após o término da obra, será ainda necessário monitorar os resultados
para avaliar se os efeitos de mitigação coadunam-se àqueles
esperados. Essa aferição estará baseada na extração de corpo-deprova da pista para determinação do volume de vazios e grau de
compactação;realização dos ensaios de mancha de areia para avaliação
da macro-textura, atrito e irregularidade; e, por fim, a medição mesma
do ruído.
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6.5 A Estratégia de Solução Composta
Principal dificuldade que cerca a adoção de uma estratégia baseada
num único recurso tecnológico, para a mitigação do ruído provocado
pela operação do Rodoanel Mario Covas – seja a construção de
barreiras seja a modificação do pavimento – esta no fato da
incompletude intrínseca a cada uma delas.
Como ficou demonstrado, a mitigação exclusivamente por meio de
barreiras implica no levantamento de verdadeiras muralhas com alturas
de 14 ou 18 m. São barreiras necessariamente duplas que, a despeito
dessas características, deixam em aberto a questão da propagação do
som a partir de suas extremidades, tendo em vista os obstáculos físicos
existentes (obras de arte rodoviárias) para sua mais prolongada
extensão horizontal.
Não fosse isso, a estabilidade mesma do artefato seria importante fator
limitante para sua adoção, uma vez que o grande fluxo de veículos em
alta velocidade junto à desembocadura de túnel poderia produzir efeitos
de aerodinâmica desfavoráveis.
A simples modificação do pavimento teria, pela própria natureza da
intervenção, capacidade limitada para proporcionar a expressiva queda
dos níveis de ruídos, exigida no esforço de mitigação (de 20 25 dB). A
literatura especializada não registra resultados superiores a 10 dB de
ganhos de abatimento pelo recurso a esse expediente, não sendo crível,
desse modo, que os resultados esperados possam exceder aos 5 dB
(TRB, 1998).
Desse modo, os estudos conduzidos com o objetivo de mitigar em pelo
menos 50% a emissão de ruídos pelo Rodoanel Mário Covas, no Trecho
junto ao condomínio Tamboré, tendeu a focalizar a oportunidade de uma
abordagem composta, com múltiplas iniciativas para permitir o alcance
da meta de abatimento.
Em primeiro plano, foi definida a instalação das barreiras acústicas, que,
para compatibilizar todos os requisitos ambientais a ela relacionados,
não deveriam exceder a altura de 6m. Essas barreiras – apontaram os
estudos – contribuiriam com apenas 10% do esforço de abatimento, se
construída em estrutura plana. Daí a necessidade de desenvolvê-la em
formato curvo, com inclinação interna de pelo menos 10 graus em
relação à vertical, a fim de que não aumente o ruído da pista externa do
Rodoanel, na perspectiva de ganhos mais expressivos de abatimento.
A altura das barreiras corresponderia praticamente à altura do túnel já
existente no local e que lhe seria subseqüente (5,5 a 6 m de altura). A
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distância entre as barreiras e as pistas seria a menor possível, sem
olvidar a segurança de usuários. Embora as barreiras curvas sejam
ainda inéditas no Brasil, não o são no exterior, podendo, inclusive,
adquirirem o formato de um túnel falso sobre a via.
As intervenções no pavimento contribuiriam com parte menos
significativa da queda esperada dos níveis de vibrações acústicas, que
secundadas por outras medidas – como barreiras vegetais e
eventualmente a limitação de velocidade – completariam o conjunto de
medidas destinadas a reduzir o ruído total. A contribuição esperada com
cada uma das intervenções pode ser visualizada por meio da tabela 7.
Tabela 21 – Contribuições ao abatimento de ruído.

Tipo de Intervenção

Ruído (em dB) Abatimento (em %)

Nula

75

0

Barreira Semi-Túnel

51

30

Pavimento Poroso

48

5

Barreira Vegetal e outras

47

2

Fonte: DERSA (2007).

O conjunto de medidas propostas para a mitigação de ruído na área
objeto de intervenção traduz-se naquelas elencadas acima, com
destaque para a implantação de barreira acústica dupla - dispostas na
pista externa e pista centra – e desenho curvo.
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7 CONCLUSÕES
Os esforços para o abatimento de ruído em área limítrofe ao Trecho
Oeste do Rodoanel, compreendida pelo bairro do Tamboré, demonstrou
que o impacto de ruído produzido por obras horizontais de grande porte
derivam de um conjunto e fatores os quais precedem ou integram os
respectivos empreendimentos.
O primeiro deles é da ordem de políticas públicas. O zoneamento
regional e mais particularmente o planejamento do uso e ocupação do
solo nas grandes regiões metropolitanas constituem pré-condições
essenciais para que se mantenha sobre controle a problemática da
poluição sonora nos grandes centros urbanos.
Um e outro se completam no sentido de conferir maior racionalidade e
harmonia às demais políticas setoriais como a de habitação e de
infraestrutura. No entanto, uma elevada integração das políticas públicas
de diferentes níveis de governo – como a que se exige para o controle
da poluição sonora e mesmo outras fontes poluidoras – não estão
normalmente presentes nas condições de crescimento acelerado que
têm lugar nos países em desenvolvimento, cujas metrópoles expandemse sob impulso de fatores demográficos e de oportunidades econômicas
de difícil apreensão com anos de antecedência.
O resultado são necessidades de mobilidade ampliadas não passíveis
de serem atendidas senão com “trade-offs” que desfavoreçam alguns
dos agentes envolvidos. A questão da poluição sonora derivada de
empreendimentos rodoviários possui raízes na história da própria
sociedade, guardando por essa razão no Brasil forte potencial de
manifestação. Restringir essa potencialidade depende da instituição de
uma efetiva cultura de planejamento integrado no país.
Sendo fenômeno de natureza multicausal, a questão do ruído em
rodovias não poderá prescindir de um rigoroso planejamento no âmbito
das diretrizes de projeto do empreendimento. A rodovia deve desde sua
concepção orientar-se para uma modalidade de infraestrutura que tenha
por meta a baixa emissão de ruído, na linha do que vem sendo chamado
de “estradas silenciosas”. Soluções de prancheta restringem em muito o
recurso a soluções de mitigação mais custosas.
O traçado e o tipo particular abordagem construtiva respondem por
ganhos ponderáveis desse tipo de concepção de projeto uma vez que a
topografia e aspectos construtivos, como túneis e pavimentos, têm forte
impacto sobre a forma como as comunidades circundantes são
atingidas.
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Contudo, soluções de projeto – ainda que de menor custo no mais longo
prazo – podem apresentar-se de difícil assimilação nas condições
contratuais e de estrutura de custos que pautam obras de envergadura.
Nesse caso, a mitigação planejada pode demonstra-se de maior
viabilidade aspectos em aspectos secundários de manifestação do
fenômeno de ruído.
Nesta questão é que se centrou a tematização desta dissertação já que
a mitigação de ruído é processada de maneira dinâmica Concorrendo
em seu favor diferentes tecnologias que, enquanto tais, estão
submetidas a continuados melhoramentos e mudanças. A mitigação do
ruído não se processa nesse sentido segundo um padrão do tipo “once
for all”, mas por ganhos incrementais em que a dosagem de que cada
fator contributivo joga papel importante.
Dois são os principais componentes de uma estratégia de mitigação
bem sucedida: o pavimento e a barreira. Na eficiência do primeiro conta
o perfil da textura e estrutura granulométrica, no desempenho do
segundo as características geométricas e capacidade reflexo-absortiva
dos materiais.
Efeitos de absorção vibracional do pavimento e dos materiais mais
interiores das barreiras modulam-se à resposta refletiva de suas
paredes em relação à incidência sonora, para produzirem ambos –
pavimento e barreiras – efeitos sinérgicos cujos resultados são
abatimento pronunciado do ruído.
Assim sendo, a particular combinação dos fatores de desempenho
associados às estruturas de pavimento e de barreira – mix de recursos –
é a responsável pelas soluções de ótimo produzidas em esforços de
abatimento; vale dizer, soluções em que se encontram melhor
equilibradas as resultantes nem sempre convergentes originadas da
conjugação daqueles fatores.
Exemplificando, a instalação de pavimentos mitigadores porém de baixa
performance poderá exigir barreiras altas o suficiente para comprometer
o usufruto da paisagem ou mesmo a segurança dos usuários da rodovia.
Em contrapartida barreiras subdimensionadas poderão cobrar
compensatoriamente pavimentos mais custosos ao longo de sua vida
útil ou medidas administrativas de tráfego (redução de velocidade ou de
discriminação de veículos).
O planejamento dos esforços de mitigação não poderá prescindir nesse
caso do uso de “softwares” dedicados que permitam a simular efeitos de
propagação em face da particular fisionomia topográfica do terreno e da
sonoridade medida nos pontos de emissão.
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As definições estabelecidas na fase de planejamento constituem o cerne
do que poderia ser considerada uma abordagem estratégica na
mitigação de ruído em os gestores antecipam os meios de melhor
produtividade e de menor custo por decibel abatido, até que tenha que
se recorrer a providência que de algum modo afete a operacionalidade
da rodovia, como no caso da imposição de limites de velocidade mais
restritivos.
Mais que a falta de planejamento regional e urbano, a falta de
planejamento no controle de ruído em linha com as projeções de
carregamento do tráfego, representa uma insuficiência de administração
pública e privada pela qual paga toda sociedade na forma de queda da
qualidade de vida e da saudabilidade dos seus cidadãos.
O planejamento, no entanto, não ocorre no vácuo institucional. Se se
mostra insuficiente é por que insuficiente revela-se também o arcabouço
de normas legais em que deveria processar-se.
Infelizmente o ruído de tráfego não obteve ainda da sociedade o mesmo
reconhecimento de gravame à saúde pública que mereceu as emissões
atmosféricas, embora seja talvez de até maior nocividade que essas em
razão dos danos trazidos à saúde mental e dos efeitos produzidos sobre
os níveis de “stress”da população. Até que ponto doenças do sistema
circulatório, violência urbana, baixa produtividade intelectual e laboral
não estariam relacionadas níveis de ruído, diretos ou de fundo, devido à
circulação de automóveis?
A quase omissão do poder público no disciplinamento dos níveis de
ruído produzidos por veículos evidencia-se pela inexistência até os dias
de hoje de normatização específica para a emissão de ruídos
produzidos por fontes móveis. Entende-se o fenômeno do ruído em sua
dimensão mais restrita como que se referindo ao incômodo de
vizinhança do tipo do produzido por bares e restaurantes.
Não se trata naturalmente de falta de rigor, já que o instrumento legal de
aplicação – basicamente uma única normativa – estabelece limites
reconhecidamente severos à emissão de ruídos. Porém ao não
apreendê-lo em sua complexidade, a normatização existente deixa
aberta lacunas que tem servido de motivo a questionamentos judiciais e
a soluções paliativas que apenas aumentam a gravidade do problema.
Como resultado constrói-se hoje edifícios residenciais junto às margens
de grandes rodovias no perímetro urbano sem qualquer preocupação
coma questão do ruído.
Instituir, portanto, normas, parâmetros e responsabilidades quanto a
emissão de ruído parece ser tarefa urgente da cidadania e do Estado.
Um longo caminho de debates e conflitos permitiu aos países mais
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desenvolvidos estabelecer critérios mais eficazes de ordenamento da
matéria sobre o ruído, urbano e rodoviário.
Enquanto a Europa tem optado pelo controle, por meio de uma maior
coesão dos parâmetros associados aos diferentes fatores intervenientes
na produção do ruído devido a fontes móveis – construtoras fabricantes
de automóveis, indústrias de pneumáticos, empresas imobiliárias e
autoridades públicas municipais – impondo-lhes padrões de
desempenho compatíveis com o grau de contribuição, os Estados
Unidos vem adotando modelo mais flexível orientado a mitigação.
No modelo americano a imputação de custos aos empreendimentos
parece ser a preocupação central motivo porque o regramento é claro
em discernir a exclusão do ruído não relacionado à operação da rodovia
ou do empreendimento, condicionando muitas vezes as medidas de
abatimento à sua viabilidade econômica (conceito de “feasible”). Nos
alguns casos as regras buscam impor um nível de abatimento (10
decibéus) de modo a proporcionar uma sensação de alívio à população
afetada.
No caso brasileiro verifica-se certa tendência a reproduzir-se o modelo
europeu, ignorando-se o particular histórico e a cultura de maior
comprometimento que pauta a cidadania daqueles povos. O sistema
americano, descentralizado e mais flexível como é, poderia representar
um modelo mais ajustado às experiências e circunstâncias que cercam
as possibilidades de ganhos efetivos em relação à questão do ruído no
país.
O caso examinado demonstrou que as pressões mais fortes ao
desconforto sonoro partem dos setores de maior nível de renda.
Diferentemente do Residencial Tamboré que logrou junto ao judiciário e
a autoridades ambientais providencias no sentido do atendimento de
suas demandas, o vizinho Bairro dos Metalúrgicos, cujas medições
indicaram níveis de impactos de ruído até mais levados, pouco
pressionou os agentes responsáveis pelas medidas de mitigação.
O fato confirma constatações registradas na teoria de que a reação ao
ruído não depende apenas dos níveis de afetação (como prevê a
ABNT), mas também do peso que esse tipo de desconforto tem no
conjunto das dificuldades socioeconômicas das populações mais
carentes. O que parece coerente com o interessa na aquisição de
imóveis construídos junto a rodovias de forte movimento de tráfego,
como ocorre atualmente.
Vale notar com relação à dimensão técnica das soluções empregadas, o
papel fundamental representado pelo rigor da modelagem,
progressivamente ajustada à modificação de parâmetros tais como
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alterações das condições atmosféricas e diferentes especificações de
pavimento e da geometria de barreiras.
Quanto a esses componentes estruturais, surpreenderam os ganhos de
abatimento conseguidos com o pavimento de tipo CPA enriquecido com
fibra vegetal, material que além de proporcionar aderência ao agregado
permitiu a intensificação da resposta mitigadora do composto, que
extrapolaram os limites registrados na literatura internacional (10 db(A)).
A combinação particular de estruturas que melhor atendeu às metas de
abatimento (50 dB(A) diurnos e 45 dB(A) noturnos) consistiu no
isolamento da área de aplicação do pavimento com barreiras duplas
semi-curvas de 6 metros junto às pistas internas e externas. A clivagem
de custos, a segurança dos usuários e a preservação dos materiais
construtivos contra vandalismos foram fatores determinantes para a
escolha da opção. A definição da alternativa de conveniência será
sempre aquela que, alcançando patamares de enquadramento à norma,
gravem em menor grau o empreendimento.
Dado que nem sempre esse resultado de conciliação é factível, o que o
caso analisado parece sugerir é que a redução dos níveis absolutos de
ruído em 10 db(A), a exemplo do que é praticado em alguns Estados
norte americanos, constitui a solução mais indicada. Referido
abatimento ao proporcionar redução à metade da percepção de
incômodo devido ao ruído representa significativa contribuição ao
abatimento assumida pelo empreendimento. Outras contribuições ao
abatimento poderiam ser assumidas por demais agentes, ou em se
nome, como as devidas ao isolamento acústico, às atividades externas
ao empreendimento (chamado ruído de fundo) e, em perspectiva de
mais longo prazo, ao próprio material rodante.
Foi essa a solução de melhor rendimento abstraída dos estudos
(abatimento em níveis absolutos), que concluíram pela conveniência de
implantação de duas barreiras contínuas curvas com altura de 6m,
instaladas junto às pistas internas e externas da rodovia. Alternativas
outras deixaram de atender ao conjunto de receptores focados,
indicados representativamente nos estudos pelos pontos 3,4,5, 6 e
aquele indicado nominativamente por rua Lima Barreto 21. Essas
alternativas consistiram em barreiras curvas duplas e triplas, com metas
de abatimento para 53 dB(A) e 58 dB(A), exceto se contemplada uma
barreira com cerca de 8m, altura inexeqüível pela ótica de critérios de
segurança e conveniências de engenharia.
A sonoridade obtida com a alternativa de melhor rendimento logrou
resultados diurnos da ordem de 50, 53, 60,61 e 54 dB(A)’s,
respectivamente para cada ponto emissor acima indicado. Referidos
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valores, abatidos dos ganhos de redução proporcionados pela
reconfiguração do pavimento (algo acima de 10 db(A)). Contudo, se se
tem em vista os padrões mais restritivos definidos em norma para o
período noturno, tampouco os significativos valores abatidos permitem o
rigoroso enquadramento.
As premissas para que a poluição sonora produzida pelo tráfego de
veículos possa ser amplamente enfrentada, repousam sobre o que um
conjunto de medidas, nem todas ao alcance dos empreendimentos
colocados sob escrutínio. A revisão dos critérios de permissibilidade e
as soluções combinadas de barreira acústica e pavimento, consideradas
desde a concepção do empreendimento, constituem certamente o cerne
dessas premissas.
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