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Resumo 
 
Este projeto irá analisar os índices de atenuação de ruído através da inserção de 

barreiras acústicas em áreas que fazem parte do entorno de grandes estádios 

inseridos na cidade de São Paulo. O estudo de Caso será direcionado para a 

área onde está sendo construído o Estádio do Itaquerão na Zona Leste de São 

Paulo Capital, e tem como objetivo traçar diretrizes projetuais no que tange a 

área de acústica aplicada a arquitetura de estádios. O projeto é constituído por 

um projeto para implantação de barreira acústica, isolando o ruído que vem do 

estádio para a via mais próxima. O critério de análise para a eficiência da barreira 

acústica se faz através de gráficos relativos a níveis de intensidade sonora e 

frequências. O trabalho tem como objetivo analisar a relação entre entorno, 

níveis de intensidade sonora, altas e baixas frequências. Os levantamentos de 

níveis sonoros foram realizados no local e outro estádio da Cidade de São Paulo, 

visto que o estádio encontra-se em obras na data presente. 

 
Palavras-chave – Acústica, Conforto Ambiental, Arquitetura de Estádios 
 
 
 
Introdução 
 

O Brasil se prepara para sediar a Copa do Mundo em 2014 e questões urbanas 

relativas ao conforto e segurança  humana devem ser consideradas como 

premissas.  

O Estádio do Itaquerão em São Paulo capital foi escolhido para inaugurar a Copa 

de 2014 e está localizado em uma área próxima ao pátio de manobras dos trens 

do metrô no bairro de Itaquera, as figuras 1 e 2 apresentam respectivamente a 

perspectiva tridimensional do estádio e a delimitação urbanística da área.  
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Figura 1 – Perspectiva do Estádio do Itaquerão 

Fonte: www.portal 2014.org.br 

 

 

Figura 2 – Delimitação urbanística da área 

Fonte: Google Eart 
 
 
 
 
 
 

http://www.portal/
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A análise de níveis de atenuação de ruído através de barreiras acústicas em 

áreas próximas a Estádios, podem contribuir para futuros projetos de arquitetura 

e urbanismo, com relação a especificação de materiais, definição da implantação 

e influenciar na volumetria dos edifícios que forem projetados nestas áreas. Outro 

fator relevante, está relacionado com os altos níveis de intensidade sonora 

registrados em áreas próximas a estádios durante os jogos e logo após os jogos, 

fator este que pode reduzir o bem estar e sossego dos moradores da região. 

Segundo CORBELLA (2009), a fonte de ruído poderá ser controlada através de 

obstáculos (painéis acústicos) na escala urbana, que poderão ser locadas em 

ruas ou rodovias atenuando o ruído das rodovias ou vice versa. Estes isolantes 

acústicos reduzem a energia do som transmitido para os ambientes vizinhos. 

 
Objetivos 
 

O presente projeto tem o objetivo de contribuir para futuros estudos de 

isolamento sonoro em áreas próximas a Estádios na Cidade de São Paulo, bem 

como gerar recomendações para o processo projetual arquitetônico e urbanístico 

de tais áreas.  

Mesmo constituindo uma hipótese, visto que os levantamentos sonoros serão 

realizados em estádios já construídos e que possuem características 

diferenciadas com relação ao projeto do Estádio Itaquerão, será um ponto de 

partida para futuros estudos que poderão ser realizados tendo em vista uma 

situação real.  

 
Metodologia  
 

Todos os materiais à serem utilizados foram fornecidos pela Universidade 

Bandeirante de São Paulo, a citar: 

a) Decibelímetro para levantamento dos níveis de intensidade sonora (dB). 

b) Máquina Fotográfica para levantamento fotográfico. 
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c) Laboratório de Informática para formatação do trabalho. 

O método utilizado será através de uma proposta para implantação de barreira 

acústica conforme situação real urbanística levantada no Estudo de Caso, e 

constatação de sua viabilização através de gráficos e constatações bibliográficas 

relativos a propagação sonora através de barreiras acústicas. 

 
Desenvolvimento 
 
A seguir serão descritas as etapas necessárias para o desenvolvimento do 
trabalho. 
 
1.0. Coleta de dados 

 

Inicialmente, foi realizado uma visita técnica na área para reconhecimento do 

local e levantamento fotográfico apresenta a as figuras 03 e 04, após esta etapa 

com o auxílio da internet foi delimitado todas as áreas que fazem parte do 

entorno.    

 

 

Figura 1  

Fonte: Arquivo dos autores 
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Figura 2 

Fonte: Arquivo dos autores 

 

Foram realizadas medições de nível de intensidade sonora em dBs utilizando-se 

o equipamento decibelímetro.  Foram levantados níveis sonoros que variaram de 

60dB a 80dB. 

 

2.0. Definição da área prevista para implantação da barreira acústica 

 

A figura 05 apresenta a área prevista para implantação da barreira acústica. O 

critério para escolha da barreira está relacionado a fachada norte que apresenta 

uma maior abertura por onde o ruído pode escoar. (ver figura 09). A fachada sul 

também apresenta a mesma abertura, porém se encontra muito distante da via 

mais próxima. 

Na figura 06 pode ser observado que  existe um desnível de aproximadamente 

30,00m do estádio com relação a Rua Dr. Luís Aires. Este desnível tem influência 

em na questão de redução de ruído urbano, no que tange as altas e baixas 

frequências. 
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Figura 3 – Implantação geral da intervenção 

Fonte: Google Eart 

 

 

 

 

Figura 4 – Corte Esquemático 

Fonte: Elaborados pelos autores 
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3.0. Tipologia da barreira acústica adotada. 

 

Foi proposto para a barreira acústica a tipologia já adotada pela Prefeitura do 

Município de São Paulo para o Rodoanel e região metropolitana, ou seja, placas 

metálicas com controle acústico. Porém em função da transparência a tipologia 

com painéis translúcidos também poderia ser aplicada para o projeto. 

 

 

Figura 5 – Tipologia de Barreira acústica com painéis metálicos 

 

Figura 6 – Tipologia de barreira acústica com painéis translúcidos 

 

A figura 09 simula a implantação da barreira acústica em visualização 

tridimensional, percebe-se que se os painéis  especificados forem translúcidos 

será garantida a visualização do estádio para o veículos que trafegam na via. 

 



 8 

 

Figura 7 – Proposta tridimensional para implantação da barreira 

Fonte: Google Eart 

 

 

Resultados Parciais 
 
Após definição de todos os parâmetros de projeto para implantação de barreira 

acústica, inicia-se a análise das fontes bibliográficas sobre a viabilização e 

eficiência da configuração em questão. 

Conforme SOUZA ( 2010),  a eficiência da barreira acústica depende de 6 fatores 

principais, a citar: a) Frequência dos sons: Os sons de alta frequência tem a 

tendência de serem refletidos para o alto, ao passo que, os sons de baixa 

frequência sofrerão o fenômeno acústico da difração do som, ou seja, quando o 

som faz uma curva diante de algum obstáculo. b) Proximidade da fonte e 

barreira: Quando mais próximo da barreira for da fonte sonora, maior será a 

eficiência da barreira. c) Altura da barreira: Quanto mais alta a barreira, maior 

será sua eficiência. d) Massa da estrutura: Os elementos mais sólidos são mais 

eficazes. e\ Estanqueidade: A barreira deverá ser estanque para evitar que os 

sons de baixa frequência se propaguem. f) Movimentação do ar: O vento pode 

influenciar na eficiência da barreira. 

Segundo CARVALHO (2000), o gráfico da figura 00 apresenta uma relação entre 

a frequência,  isolamento sonoro e  distância em centímetros da barreira sonora. 

Fazendo uma análise do gráfico com a situação de projeto proposto da barreira 

acústica, percebe-se que para a distância de 70,00 metros existe uma atenuação 
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de ruído de aproximadamente 25 dB para altas frequências, conforme também 

demonstra o gráfico.  

 

 

Figura 8 – Gráfico 

Fonte: (CARVALHO, 2009) 

 

A figura 00 estabelece a variação de difração sobre uma barreira a diferentes 

frequências, ou seja, as altas frequências (sons agudos) tem a tendência de se 

dissipar. Porém as baixas frequências (sons graves) sofrem o fenômeno da 

difração do som. 

 

 

Figura 9 

Fonte: (CARVALHO, 2009) 
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Considerações Finais 
 
Para a finalização da pesquisa será realizado o levantamento com aos níveis 

sonoros e as frequências de um Estádio na Cidade de São Paulo com o objetivo 

de simular a emissão de ruído por um estádio em funcionamento, assim será 

possível obter um resultado mais preciso da viabilidade da barreira sonora 

proposta. 
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