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1. Resumo 

Segundo a WHO (World Health Organization, 2010) a poluição sonora é o segundo 

maior poluente, ficando apenas atrás da poluição do ar. O aumento do incomodo 

causado pelo ruído é perceptível, e tem causado prejuízos ao homem, como 

redução de capacidade de trabalho, diminuição da percepção, desconforto, 

distúrbios e reações psíquicas negativas. A presente pesquisa, em face do acima 

exposto, propõe avaliar como o ruído urbano interfere na qualidade de vida de 

moradores do entorno de vias com tráfego intenso de veículos. Busca-se através de 

questionários identificar quais as fontes sonoras mais citadas pelos moradores, e 

reações psicossociais relacionadas ao ruído urbano como irritabilidade, insônia, dor 

de cabeça, baixa concentração, entre outros. Posteriormente caracterizar os níveis 

de ruído através de medições de campo em três andares (primeiro andar tipo, um 

andar intermediário e, o último andar tipo) dos edifícios selecionados e qualificar a 

partir da análise das normas que determinam os níveis máximos aceitáveis de 

exposição ao ruído. 

2. Introdução  

A poluição sonora é hoje, depois da poluição do ar, o problema ambiental que afeta 

o maior número de pessoas (World Heath Organization). O constante crescimento 

urbano aumenta a demanda por profissionais da saúde que pesquisem sobre o ruído 

gerado e seus efeitos sobre o homem. Dentre os malefícios causados por meio 

deste crescimento desordenado estão a perda da sensibilidade auditiva e distúrbios 

do sistema nervoso.  

Dessa forma, o projeto de pesquisa se propõe a discutir como o ruído externo 

interfere na qualidade de vida dos moradores em edifícios, à princípio em duas vias 

de grande tráfego de veículos: a Avenida Rebouças e o Elevado Presidente João 

Goulart, popularmente conhecido como ‘Minhocão’. Para esta pesquisa, será 

necessário um recorte entre estas duas vias para a viabilidade da pesquisa dentro 

do cronograma estabelecido. 

3. Objetivos 

O projeto tem a finalidade de quantificar e qualificar o ruído advindo da via, em 

horários de maior permanência dos moradores em suas residências para traçar uma 

relação da perturbação causada pela poluição sonora e a qualidade de vida destas 

pessoas.  



 

 

O presente projeto de pesquisa se propõe, por meio de estudos do comportamento 

do som, questionários, medições do campo e outros meios de pesquisa, caracterizar 

o ruído urbano em São Paulo, tomando como base uma das grandes avenidas da 

cidade, o Elevado Presidente João Goulart situado no centro da Capital. 

A pesquisa também visa analisar as normas vigentes que determinam o isolamento 

acústico dos novos edifícios e comparar os valores obtidos com os níveis máximos 

aceitáveis. 

4. Metodologia 

O projeto inicia-se com um levantamento de definições básicas acerca do som e do 

ruído para o entendimento do fenômeno acústico. Consiste também em um 

levantamento de métodos de cálculo de ruído e níveis sonoros, e também das 

normas e legislações (federais, estaduais e/ou municipais) que existem atualmente 

para buscar controlar o ruído e o desconforto acústico nos grandes centros urbanos. 

A via selecionada como recorte para esta pesquisa foi o Elevado Presidente João 

Goulart e, o critério para esta escolha se deu pelo o maior número de edifícios 

residenciais implantados à margem de toda a via. Serão eleitos dois ou três edifícios 

residenciais com aproximadamente o mesmo gabarito (e quantidade de andares), 

fachadas com proporção de vedos opacos e transparentes distintos e, tipologia 

formal diferentes (planta em H, em L, em I, por exemplo).  

Com base na via selecionada, iniciar as análises qualitativas e quantitativas nos 

edifícios com questionários e medições in loco.  O questionário foi elaborado para 

identificar quais ruídos mais incomodam e quais são as reações psicossociais. Os 

entrevistados serão questionados sobre: o andar em que residem; qual período que 

estão em casa; se quando estão em casa o barulho incomoda, se sim, qual barulho 

mais incomoda, sendo eles: animais, trânsito, vizinhos, construção civil, bares e 

casas noturnas, outros, ou nenhum; e por fim, o que o barulho provoca: irritabilidade, 

baixa concentração, insônia, dor de cabeça, não provoca nada, outros. 

Posteriormente à coleta de dados dos questionários, a base metodológica inclui a 

caracterização subjetiva e objetiva dos níveis e intensidade dos ruídos urbanos, 

através de medições em três andares do edifício (primeiro andar tipo, um andar 

intermediário e, o último andar tipo). 



 

 

5. Desenvolvimento 

Conforme Novaes (2012), o tráfego rodoviário é o maior causador de estresse e está 

diretamente relacionado às fontes mais intensas de ruídos o que justifica esta 

investigação. 

Segue abaixo o cronograma de desenvolvimento deste trabalho. 
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1. Levantamento Bibliográfico                                 

2. Estudos do compor. do som                                 

3. Entrevistas                                 

4. Medições                                 

5. Análise e Redação Final                                 

 

6. Resultados Preliminares 

A pesquisa encontra-se na fase de seleção dos edifícios, refinamento do 

questionário que será aplicado para cada unidade de apartamentos e elaboração de 

carta de apresentação para o zelador e/ou síndico responsável por cada edifício alvo 

das medições. 
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