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O RUÍDO GERADO PELO SISTEMA
O ruído proveniente dos transportes

é gerado principalmente pelo sistema de
propulsão do veículo (motor, turbina) e
pelo atrito com o meio (veículo/ar) e com
a via (contato pneu/pavimento), duran-
te o seu deslocamento e em função da
velocidade, e se expande na área ao re-
dor do veículo em deslocamento.

O contato roda/trilho é a princi-
pal fonte de ruído ferroviário para ve-
locidades próximas de 80 km/h. Por-
tanto, a planicidade das superfícies
do trilho e da roda é de vital impor-
tância, pois na sua ausência, as im-
perfeições geram ruído, uma vez que
são duas superfícies metálicas em
contato e sujeitas ao atrito. Qualquer
defeito, por menor que seja, na região
do contato, tanto nos trilhos como nas
rodas, deve ser investigado quando
se pretende mitigar o ruído primário
de um dado sistema ferroviário.

Mecanismos associados com a in-
teração da roda e o trilho dominam a
produção de ruído de operações fer-
roviárias em velocidades convencio-
nais e são bastante significativos nos
trens de alta velocidade. O ruído
roda/trilho pode ser dividido em três
categorias. O ruído de rolamento, que
ocorre em trilhos retos e são predomi-
nantemente causados por ondulações
na superfície das rodas e dos trilhos
que induzem uma vibração vertical
relativa. O ruído de impacto, que pode
ser considerado uma forma extrema
do ruído de rolamento, devido a des-
continuidades na superfície das ro-
das e dos trilhos, causando também

uma excitação vertical,
porém descontínua. E,
finalmente, o ruído de
esmerilhamento, que
ocorre em curvas de
raio apertado, e é usu-
almente induzido por
um mecanismo de exci-
tação lateral, Thomp-
son e Jones (6).

O ruído emitido por
um veículo ferroviário
depende do tipo de trem
em movimento, das con-
dições de operação da
via, da velocidade de
percurso, das condições
de manutenção das vias
e também do tipo de su-
perestrutura existente
(fixação direta, fixação
elástica, via em lastro,
presença ou ausência de
dispositivo para atenua-
ção de vibrações). Além da via, outro
fator que contribui para o aumento do
ruído percebido pelo usuário é o entor-
no da via, ou seja, se a via é confinada
num túnel o ruído refletido nas paredes
retorna ao veículo e ao passageiro no
seu interior, se a via está em elevado o
ruído emitido se dissipa na atmosfera.

O ruído irradiado pelo trem pode
ser transmitido por via aérea ou atra-
vés das estruturas sobre as quais a via
permanente está assentada. Neste es-
tudo, o ruído transmitido por via aé-
rea, ou ruído primário, tem maior im-
portância, uma vez que dele provém
perturbação aos passageiros embarca-

A
tualmente as políticas
ambientais estão voltadas
para o abatimento do ruí-
do gerado pelos sistemas
de transportes, principal-

mente nos modais terrestres. No se-
tor ferroviário as pesquisas de ruído
foram sendo implementadas pouco
a pouco. Com a implantação de li-
nhas de trem de alta velocidade no
Japão e na Europa, a partir dos anos
1980, não mais se pode ignorar o pro-
blema do ruído ferroviário, em fun-
ção do seu impacto ambiental, moti-
vando o aprofundamento das pes-
quisas para identificação das ori-
gens do ruído ferroviário e seus me-
canismos de atuação. Esses conhe-
cimentos propiciaram uma atuação
direta sobre a fonte do ruído, não se
atendo somente à adoção de medi-
das mitigadoras e compensatórias. A
escassez de material de pesquisa re-
lacionada com o passageiro embar-
cado nos trens metropolitanos não
significa que o tema não seja relevan-
te. Mas sim que outros tipos de trens
foram priorizados até agora, pelo in-
cômodo que causam à população: os
trens de carga e os trens de alta velo-
cidade.

Atualmente as preocupações com
as conseqüências da poluição ambi-
ental sobre o ser humano e o próprio
meio vêm gerando grande discussão e
impacto mundial e novas leis são apro-
vadas, restringindo-se cada vez mais
os níveis de poluição permitidos em
todos os segmentos, inclusive no con-
trole da emissão de ruídos.

Níveis de ruído no interior
dos trens metropolitanos,
caso São Paulo
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dos. Esse ruído normalmente ocorre em
função do contato roda/trilho, do sis-
tema de propulsão do trem, dos siste-
mas auxiliares (compressores, ventila-
dores, sistemas alimentadores, bateri-
as), da velocidade de operação, do tipo
de freios, e, no caso de trens de alta
velocidade, do ruído aerodinâmico,
quando analisamos o aspecto veículo
X função da superestrutura da via per-
manente, bem como, da infra-estrutu-
ra na qual o sistema está implantado –
via elevada, superfície ou túnel.

No Brasil, a Norma da ABNT,
NBR 13068 (1), estabelece os níveis
máximos admissíveis interna e ex-

ternamente ao carro, nas condições
estática e dinâmica, junto às estações
e entre elas, na área destinada aos
passageiros e dentro da cabina do
operador do trem. O ruído interno
deve ser menor que os valores a se-
guir descritos:
Salão de passageiros - O nível de pres-
são sonora ponderada (Leq) deve ser
de, no máximo, 80 dB(A).
Cabina do operador - O nível de pres-
são sonora ponderada (Leq) deve ser
de, no máximo, 75 dB(A).

O ruído externo deve atender os se-
guintes valores, nas condições estática
e dinâmica:

Estático (com o trem parado) - O nível
de pressão sonora ponderada (Leq)
deve ser de, no máximo, 80 dB(A).
Dinâmico (com o trem em movimen-
to) - O nível de pressão sonora pon-
derada (Leq) para composições par-
tindo, chegando e passando pela es-
tação deve ser de, no máximo, 85
dB(A), e, trafegando entre estações
(via elevada ou em superfície) de, no
máximo, 90 dB(A).

O PASSAGEIRO E SUA
EXPOSIÇÃO AO RUÍDO

Durante a última década, foram ob-
tidas diversas melhorias na diminui-
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ção do nível de ruído interno e externo
com a introdução de freios a disco nos
carros de passageiros. As ferrovias eu-
ropéias criaram uma norma internaci-
onal para trens de média velocidade,
160 km/h, que estabelece limites de
ruído interno de 65 dB(A), para carros
de primeira classe, e de 68 dB(A), para
carros de segunda classe, sendo que
esses valores também são adotados
para trens de alta velocidade, acima de
200 km/h, Heckl e Müller (2).

A investigação do ruído no interior
dos veículos ferroviários é recente no Bra-
sil, em 1996 Paiva e Bertoli (4) fizeram
um levantamento inicial do ruído nos
sistemas de trens metropolitanos da ci-
dade de São Paulo, concluindo que,
quanto pior a condição da via perma-
nente, maior o ruído produzido. Em con-
tinuidade aos trabalhos anteriores,
Paiva et al. (5), em 1997, fizeram a medi-
ção dos níveis de pressão sonora, máxi-
mo, mínimo e equivalente – Lmax., Lmin.
e Leq – para as linhas 1-Azul, 2-Verde e
3-Vermelha do Metrô de São Paulo.

Através desses estudos concluiu-se
que os usuários das linhas 1-Azul e 3-
Vermelha estão expostos a um nível de
pressão sonora médio de 87 dB(A) por
oito horas, se fizessem a viagem de pon-
ta a ponta das linhas, enquanto que os
usuários da Linha 2-Verde estariam ex-
postos a um nível de pressão sonora
médio de 89 dB(A) em condições iguais,
ou seja, acima do máximo admissível na
legislação nacional, que é de 85 dB(A)
para um período de oito horas, lbid. (1).

O RUÍDO NO INTERIOR
DOS TRENS

Com base nos estudos mencionados e
no valor de Leq acima de 85 dB(A) para
um período de oito horas de exposição,
definiu-se como problema potencial o ru-
ído excessivo no interior dos trens metro-
politanos da cidade de São Paulo, duran-
te o seu deslocamento entre estações.

O experimento desta pesquisa con-
sistiu em realizar medidas do nível de
pressão sonora dentro de algumas com-
posições da Cia. do Metropolitano de
São Paulo, Metrô, e da Cia. Paulista de
Trens Metropolitanos, CPTM, durante
a corrida dos trens em operação comer-
cial, com os passageiros embarcados.
As linhas alvo deste estudo foram:

Metrô de São Paulo - Linha 1-Azul, de
Jabaquara até Tucuruvi; Linha 2-Ver-
de, de Ana Rosa até Vila Madalena.
CPTM – Linha C, de Osasco até
Jurubatuba.

O aparelho de medição foi o deci-
belímetro “2238 Mediator”, fabricado
pela empresa dinamarquesa Brüel &
Kjaer, que fornece uma média equiva-
lente das leituras para um determina-
do período de tempo. As medições fo-
ram executadas durante o tráfego do
trem, e tomadas individualmente para
cada trecho entre duas estações.

Foram efetuadas as medições em
cada carro da composição (trem), nos
dois sentidos do percurso, ida e volta,
para aferir possíveis diferenças entre o
ruído produzido em cada uma das vias
de circulação e verificar a diferença en-
tre a transmissibilidade dos carros.

Foram medidos diferentes pontos no
interior dos carros: as proximidades
das portas, o meio e o fundo. E quando
o carro não era climatizado, isto é, quan-
do não equipado com ar condicionado,
efetuou-se também medidas com as ja-
nelas abertas e fechadas.

Dos registros consistentes, foram
apresentados os valores das medidas
de níveis de ruído equivalentes (Leq),
em função dos trechos entre as esta-
ções, para cada uma das vias, de ida e
de volta. Isto permitiu avaliar se o com-
portamento de cada via era similar ou
não, considerando um tempo de per-
curso entre as estações aproximada-
mente igual e tomada de medidas rea-
lizadas no mesmo carro.

Confrontou-se então os dados per-
tinentes às características das linhas e
de seus diversos trechos com os valo-
res apurados de nível de ruído e com
os tempos de cada medição. Posterior-
mente, foi inferida a influência de cada
tipo de via permanente nos valores de
ruído obtidos.

RESULTADOS
1) Metrô de São Paulo, Linha 1-Azul,
Jabaquara-Tucuruvi

Os carros do meio da composição
(3 e 4) se mostraram, de fato, mais rui-
dosos que os das pontas (1 e 6), com-
provando as experiências anteriores
descritas, com níveis de ruído equiva-
lente médio (Leq) acima de 85 dB(A). O

carro 6 se manteve com 1,35 dB(A) abai-
xo dos carros 3 e 4, e com 1,1 dB(A)
abaixo do carro 1.

O trecho mais ruidoso, para todos
os carros, foi registrado entre as esta-
ções de Santana e Jardim São Paulo,
onde a seção do túnel é menor que nos
demais trechos subterrâneos.

Das 88 medidas de nível de pres-
são sonora equivalente (Leq) tomadas,
apenas seis ficaram entre 79 e 80 dB(A);
a grande maioria permaneceu acima
dos 85 dB(A).

2) Metrô de São Paulo, Linha 2-Verde,
Ana Rosa-Vila Madalena

Todos os carros da composição apre-
sentaram níveis de pressão sonora equi-
valente médio (Leq) acima de 85 dB(A),
sendo que o menor Leq verificado foi de
88,09 dB(A) no carro 2, trafegando pela
via 1 e o maior foi de 94,14 dB(A) no
carro 6, trafegando pela via 2.

O trecho mais ruidoso em todas as
corridas foi entre as estações Sumaré e
Vila Madalena, Leq médio = 98,02
dB(A), por ser o trecho mais longo per-
mite que o trem atinja maior velocida-
de no percurso. Os trechos menos rui-
dosos também foram os dois trechos
mais curtos, impedindo o desenvolvi-
mento de velocidades mais altas: Ana
Rosa – Paraíso com Leq médio de 89,07
dB(A) e Sumaré – Clínicas com Leq
médio de 90,10 dB(A).

Das 42 medidas de nível de pres-
são sonora equivalente (Leq) tomadas,
nenhuma ficou abaixo dos 80 dB(A) e
a maioria apresentou valores muito
acima dos 85 dB(A).

Com o trem da série Milênio, os car-
ros mais ruidosos foram, pela ordem:
carro 3, com nível de pressão sonora
equivalente médio (Leq) igual a 93,02
dB(A); carro 1, com Leq igual a 91,84
dB(A) e carro 6, com Leq igual a 91,56
dB(A).

Os níveis de pressão sonora (Leq)
no interior dos carros superou os 80
dB(A) em 83 das 84 medidas realiza-
das, sendo que em 12 delas o ruído
ficou abaixo dos 85 dB(A), mantendo-
se as outras 71 medidas acima deste
limite.

O trecho mais ruidoso em todas as
corridas apresentou-se entre as esta-
ções Sumaré e Vila Madalena, com Leq
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igual a 97,72 dB(A) e velocidade mé-
dia de 50,41 km/h, e o trecho menos
ruidoso em Clínicas-Sumaré, com Leq
igual a 85,95 dB(A) e velocidade mé-
dia de 25,61 km/h.

3) CPTM, Linha C, Osasco-Jurubatuba
O carro mais ruidoso foi o do meio

da composição, e o menos ruidoso foi
o carro 1, ou seja, o carro motor. O car-
ro 1 apresentou 5,26 dB(A) abaixo da
média do nível de pressão sonora equi-
valente (Leq) do carro 2.

O trecho mais ruidoso foi verifica-
do entre as estações Vila Olímpia e Ci-
dade Jardim, e o trecho menos ruidoso
entre as estações de Cidade Jardim e
Hebraica/Rebouças, não havendo re-
gistro de diferença entre o ruído pro-
duzido nas vias 1S e 2S.

Todos os carros da composição
apresentaram níveis de pressão sono-
ra equivalente (Leq) abaixo dos 80
dB(A), com valor médio de 75,5 dB(A)
– nível menor, de 72,29 dB(A) no carro
1, e maior, de 77,43 dB(A) no carro 2,
de acordo com o exemplo do carro 2.

Os casos mais críticos dentre todas
medições estão destacados na tabela
apresentada.

CONCLUSÕES
Concluindo, tanto para a Linha 1-

Azul do Metrô de São Paulo como para
a Linha C da CPTM, os carros do meio
da composição se revelaram mais rui-
dosos do que os carros das pontas. A
exceção ficou por conta da Linha 2-Ver-
de do Metrô de São Paulo, que também
apresentou flutuação maior nos níveis
de ruído para um mesmo trecho.

Os níveis de pressão sonora verifica-
dos na Linha C da CPTM ficaram muito
abaixo dos níveis verificados nas Linhas
1-Azul e 2-Verde do Metrô de São Paulo.
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Tabela - Maiores valores medidos em cada trecho avaliado
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CARRO 4

METRÔ-CMSP

LINHA 2 – VERDE

CARRO 6

MILÊNIO E MAFERSA

CPTM

LINHA C

CARRO 2

ESPANHOL

Número  % Número % Número %

 0  0 0 0 8 100

 6 27 0 0 0 0

 16 73 21 100 0 0
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As médias obtidas a partir de todos
as medições resultaram nos valores
apresentados a seguir:
Linha C: 70 ‘ Leq médio ‘ 80
Linha 1-Azul: Leq médio ∃  85
Linha 2-Verde: Leq médio ∃  90

Segundo a classificação dos ní-
veis de conforto acústico, na Linha
C, a situação é de desconforto para o
passageiro embarcado, sem risco
para a saúde, enquanto nas Linhas
1-Azul e 2-Verde do Metrô de São
Paulo os passageiros estão expostos
a níveis de ruído inaceitáveis, com
risco de danos à saúde e perda de
audição. Para que os sistemas sejam
considerados confortáveis, o nível de
pressão sonora equivalente (Leq)
deve ficar abaixo dos 65 dB(A).

Desta forma, como medida emer-
gencial, dever-se-ia tentar baixar os
níveis de ruído dos trens do Metrô
de São Paulo para menos de 85
dB(A), atuando sobre o material ro-
dante, uma vez que os níveis de pres-
são sonora se encontram em uma
faixa muito alta por toda a extensão
das linhas, independente de seus
pontos críticos.

A modernização da frota, com ins-
talação de ar condicionado nos trens,
além do isolamento acústico, traria
como benefício adicional o conforto
térmico, minimizando a sensação de
desconforto durante o trajeto, uma
vez que, com o fechamento das jane-
las basculantes, o ruído interno se
torna menor.
Finalizando, este trabalho permitiu:
a) o conhecimento da acústica aplicada
a um meio de transporte pouco investi-
gado no Brasil até agora, a ferrovia;
b) a constatação da necessidade da
evolução de parâmetros para um pro-
jeto de transporte de passageiros; e

c) verificar quão prejudicial pode ser o
ruído de transporte, quando fora de
seus limites admissíveis, à saúde do
ser humano.

Leq < 80dB(A)

80 < Leq < 85 dB(A)

Leq > 85 dB(A)
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