
 

 

 

TÍTULO: ACÚSTICA - POLUIÇÃO SONORA DA VIA URBANA, NA CIDADE DE SÃO BERNARDO DO
CAMPO
TÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: ENGENHARIAS E ARQUITETURAÁREA: 

SUBÁREA: ARQUITETURA E URBANISMOSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: CENTRO UNIVERSITÁRIO ANHANGUERA DE SÃO PAULOINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): ANDRÉ ALBERTI DA SILVAAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): ANA MARTA ARAGÃO GRIMMORIENTADOR(ES): 



Acústica - Poluição Sonora da via Urbana, na cidade de São Bernardo do 

Campo. 

 
Resumo 

 
Este projeto analisa o impacto da poluição sonora das vias Urbanas dentro dos imóveis. O 
estudo de caso será direcionado em três Vias da cidade de São Bernardo do Campo/SP, 01 
via em zona comercial, 01 via em zona residencial e 01 via em zona mista e tem como 
objetivo é traçar projeto referente à acústica adequada aplicada nas calçadas dos imóveis. O 
estudo é constituído por um projeto para implantação de barreira acústica, isolando o ruído que 
vem das ruas para dentro dos imóveis. O critério de análise para a eficiência da barreira acústica 
se faz através de gráficos com os níveis de intensidade sonora.  
 
Introdução 
 
Atualmente a poluição sonora tem contribuído no declínio da qualidade de vida das pessoas, 
caracteriza-se pelo ruído, é o motivo de estudo em diversos países, com grande 
preocupação já que a poluição sonora é a terceira poluição que afeta a população, ficando 
atrás da poluição do ar e da água, com base nos dados da Organização Mundial de Saúde – 
OMS. A análise de níveis de atenuação de ruído através de barreiras acústicas nas 
calçadas pode contribuir para futuros projetos de arquitetura e urbanismo, e contribuir já 
para as edificações construídas com a inserção de barreiras de Vegetação.  
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. 
Além disso, diminuir o impacto da poluição sonora resulta em melhor qualidade de vida para 
o ser humano. Uma vez que a poluição sonora gera menor capacidade de audição, debilita 
o individuo em seu organismo, no trabalho, em casa e no lazer, causando estresse, falta de 
concentração, distúrbio do sono, perda de rendimento e eficiência, perda de atenção, entre 
outros males. 
 
 
Objetivos 
 
Os ruídos gerados por fontes sonoras diminuem ao se propagar no ar livre. Para essa 
atenuação o projeto tem o objetivo de contribuir para futuros estudos de isolamento sonoro 
por meio de barreira de Vegetação nas calçadas de Edificações a serem construídas, na 
Urbanização e Edificações já existentes na Cidade. 
Mesmo constituindo uma hipótese, visto que os levantamentos sonoros serão realizados em 
3 vias escolhidas, as outras vias da cidade possuem as mesmas características, pois estão 
divididas em zona comercial, residencial e mista. Será um ponto de partida, tendo em vista 
uma situação real. 
 
Na parte de Urbanização - Vias menos inclinada - Para manter a velocidade, é necessário 
aumentar a potência do motor, aumentando sua rotação, aumentando também o barulho do 
veiculo. Um planejamento sempre pensando em vias menos inclinadas ajuda diminuir a 
poluição sonora, porque terá menos aceleração. 
As barreiras acústicas - nas paredes ou fachadas das edificações. O ruído dos veículos 
situa-se entre duas barreiras paralelas. Notavelmente os níveis sonoros em sua parte 
posterior, refletem o ruído para a calçada. 
 



Efeito da Vegetação - GERGES (1992) conclui-se que para uma atenuação de 2 dB em 
1kHz é necessário uma área de árvores densas à 10 m de distância da fonte e com uma 
largura de 20m. Quando a grama for densa e houver folhagens no solo, essa atenuação 
pode aumentar para 4 dB. Mesmo oferecendo pouca atenuação em função da área que 
ocupa, a vegetação pode servir como uma barreira visual.  
 
 
 
Abaixo exemplos de barreiras acústicas: 
 

 
Figura 1 – Tipologia de Barreira acústica com painéis metálicos 
 
 
 
 

 
Figura 2 – Tipologia de barreira acústica com painéis translúcidos 
 
 
 

 
Figura 3 – Tipologia de barreira acústica com Vegetação 
 
 
 



Metodologia e Desenvolvimento 
 
Os materiais utilizados estão sendo fornecidos pela Universidade: 
- Decibelímetro para levantamento dos níveis de intensidade sonora (dB). 
- Laboratório de Informática para o trabalho. 
 
As condições para a realização do trabalho estão divida em três vias da cidade de São 
Bernardo do Campo/SP, são elas:  
01 via no Centro (zona comercial),  
01 via no Bairro Nova Petrópolis (zona residencial)  
01 via no Bairro Assunção (zona mista). 
- Os níveis sonoros serão levantados nos pontos escolhidos das três vias em questão, 
conforme especificado na ABNT – BR10151, na calçada livre de barreiras. 
 
Inicialmente, foi realizada uma visita técnica nas vias escolhidas para reconhecimento do 
local, e levantamento fotográfico para a apresentação final. 
Foram realizadas medições de nível de intensidade sonora em dBs utilizando-se um 
programa ‘App’ que mede o nível sonoro, este apenas para o estudo preliminar, visto o 
artigo em andamento. Serão levantados estes dados com o decibelímetro da Instituição que 
resultará o artigo final, onde será proposta a barreira de Vegetação para as calçadas de 
novas edificações e as já construídas, e a barreira metálica ou translucida será sugerida a 
prefeitura da cidade a aplica-la em projetos futuros. 
 
Para realização do artigo final será utilizada a ferramenta computacional Acústico. Este 
Software foi criado pelo Laboratório de Conforto Ambiental da Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo da Universidade de São Paulo sob a coordenação da Prof. Dra. Márcia Alucci e 
permite a inserção de dados e parâmetros de conforto acústico. O software também vai 
simular diversas configurações para barreiras acústicas das três áreas escolhidas. A figura 
04 demonstra um exemplo como os dados de entrada são configurados no software. Este 
programa permite configurar todas as características  para diferentes barreiras acústicas. 

 
Figura 04: Dados de Entrada do Software Acústico 



O relatório final, conforme demonstra a figura 05, vai permitir avaliar os níveis de intensidade 
sonora das 3 vias que serão estudadas. A figura abaixo demonstra um exemplo da tela que 
o software fornece com os dados de saída. 

 
Figura 05: Relatório Final do Software Acústico 

 
 
 
 
 
 
 
Resultados Preliminares 
 
O Artigo inicial colocou a importância do envolvimento do poder público com projetos de 
Urbanização ligados a acústica como aqui também escrito, e da população, quanto à 
poluição sonora para assim conscientizarmos deste mal dos mais perigosos. Após definição 
de todos os parâmetros de projeto para implantação de barreira acústica, serão analisadas 
as fontes bibliográficas sobre a viabilização e eficiência da configuração em questão. 
Conforme SOUZA ( 2010),  a eficiência da barreira acústica depende de 6 fatores principais, 
Frequência dos sons, Proximidade da fonte e barreira, Altura da barreira, Massa da 
estrutura, Estanqueidade e Movimentação do ar. 



O que por hora mostra a importância da pesquisa, com métodos acessíveis que ajudarão de 
modo coletivo, além de contribuir para o verde da cidade, incentivando o plantio destas 
barreiras de Vegetação que trará com ela outros benefícios, como por exemplo o visual das 
ruas, das fachadas Verdes e a saúde como um todo. 
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