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Em andamento 

Desenvolvimento de um bloqueador de ruídos para áreas residenciais                             

1. RESUMO 

Nas grandes metrópoles do mundo a poluição sonora é de fato um grande 

desafio a ser enfrentado pela Engenharia moderna porque envolve o ruído 

causado pelos carros, pessoas, obras públicas, entre outros, o ruído pode se 

propagar pelo ar em diferentes direções, frequências e amplitudes, o que 

dificulta o seu isolamento de maneira eficiente. No presente projeto 

desenvolveremos um aparelho capaz de emitir um Ruído Branco, pois este tem 

uma densidade espectral que contém todas as frequências audíveis, podendo 

anular a densidade espectral de um ruído aleatório externo obtendo um 

resultado interno muito satisfatório. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 A poluição sonora gerada pela sociedade moderna é um problema que causa 

estresse e muitos incômodos, afetando a saúde das pessoas gerando 

hipertensão e a alterações no sono de seus habitantes, além de irritabilidade. 

Este é um desafio para os engenheiros em geral de se obter um isolamento 

acústico de uma área específica (casa, apartamento e escritório), sem causar 

grandes mudanças na estrutura dos ambientes e a um custo viável para os 

usuários. 

 

3. OBJETIVO 

Desenvolver um sistema para bloquear os ruídos externos aleatórios, ou seja, 

da banda audível que são divididas em três faixas: 

• Baixas frequências – as quatro oitavas de menor frequência (31,25, 

62,5, 125, 250 Hz); 

• Médias frequências – as três oitavas centrais (500, 1000 e 2000 Hz); 



• Altas frequências – as três oitavas de maior frequência (4000, 8000 e 

16000 Hz). 

 

4. METODOLOGIA 

Trata-se de uma pesquisa exploratória com levantamento bibliográfico acerca 

da poluição sonora, ruído branco e sistemas anti-ruído, desenvolvendo-se um 

dispositivo para bloquear os ruídos externos com a realização de testes 

preliminares para averiguar sua eficácia e identificar eventuais problemas de 

acionamento e detecção do ruído.  

 

5.DESENVOLVIMENTO 

Devido às características do som de se propagar em várias direções, este 

projeto é baseado no sistema do princípio de interferência de ondas 

desenvolvido pelo físico alemão Paul Lueg em 1933 que utiliza um tubo para 

condicionar o som em uma direção e um ou mais microfone para a captura dos 

ruídos indesejados que seriam amplificados e emitidos através de um conjunto 

de alto-falantes que produziriam um anti-ruído resultando no cancelamento do 

som original. 

                            

 Figura 1: Simulação do sinal do ruído e anti-ruído 

Para se conseguir o cancelamento do ruído, nas condições técnicas do projeto 

de uma onda senoidal pura com uma densidade espectral obtida através da 

utilização de um tubo, o ajuste seria feito pela distância entre o microfone e os 

alto-falantes. 

 

 



 

Figura 2: Sistema de cancelamento de ruído de Paul Lueg 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Com a pesquisa de artigos científicos nota-se a complexidade de bloquear os 

ruídos aleatórios existentes no ambiente das grandes cidades devido a 

assimetria dos espectros de potência que podem ser classificados como: 

• Ruído de Banda Larga – este distribui sua energia de maneira uniforme 

pelas faixas de frequência (ruídos gerados por automóvel, ruído de 

obras, etc). 

• Ruído de Banda Estreita – este concentra a grande parte de sua energia 

em múltiplos de faixas de frequências específicas gerando um som 

quase periódico (máquinas rotativas, compressores, etc). 

E ainda pode se ter a mistura das duas bandas, constituindo um desafio 

relevante para a Engenharia moderna. 

 

7. FONTES CONSULTADAS 

MENIN, L. D. Redução ativa do ruído acústico. Disponível em: 

http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/33083/000787164.pdf?sequen

ce=1. Acesso em: 28 ago 2016.  

LACERDA, A. B. M. et al. Ambiente urbano e percepção da poluição sonora. 

Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/asoc/v8n2/28606. Acesso em: 28 ago 

2016.  



 

 


