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Proposta de Metodologia: Simulação Computacional de Ruído Ferroviário 

SIMMEC/EMMCOMP 2014 
XI Simpósio de Mecânica Computacional  e II Encontro Mineiro de Modelagem Computacional 
ABMEC, Juiz de Fora, MG, 28-30 de maio de 2014 

1 INTRODUÇÃO 

Para estudar o ruído ambiental ferroviário, que são os ruídos provenientes de ferrovias 
sobre seu entrono, é necessário saber como medir, ter critérios de avaliação e realizar predição 
de ruído ambiental. 

No Brasil, a medição do ruído ambiental ferroviário geralmente é feita por exigência de 
órgãos ambientais ou em casos quando há a reclamação (ou mesmo ações judiciais) de 
moradores vizinhos as empresas ferroviárias.  

Como no Brasil não há uma regulamentação própria para a medição de ruído ambiental 
ferroviário, o responsável técnico utiliza critérios de outros países fundamentados em artigos 
científicos, documentos técnicos e resoluções. 

A predição de ruído ambiental ferroviário é uma ferramenta para entender quais os efeitos 
que serão observados no futuro em uma determinada situação. Normalmente, a predição passa 
a ser desenvolvida e estudada somente quando a medição e os critérios de avaliação já estão 
consolidados. 

Neste contexto, por falta de normas/legislação, no Brasil o método de medição, os 
critérios de avaliação e a predição de ruído ambiental ferroviário não são os mesmos 
utilizados por diferentes profissionais acadêmicos e comerciais. Com isto, por exemplo, 
trabalhos diferentes podem obter conclusões opostas no estudo de uma mesma situação 

1.1  Objetivo 

O objetivo específico deste trabalho é propor metodologia para realizar predição de ruído 
ambiental de passagens de composições ferroviárias, tomando como base normas, dados e 
textos científicos existentes sobre o assunto. Para o desenvolvimento deste objetivo foi 
necessária etapa experimental com o propósito de caracterizar níveis sonoros de passagens de 
composições ferroviárias que tipicamente circulam na malha ferroviária brasileira. 

1.2   Justificativa 

A necessidade de se ter métodos para efetuar a predição de ruído ambiental ferroviário 
dentro da realidade brasileira é de grande importância tanto para uma padronização de como 
realizar tal atividade, quanto para propor técnicas que possam auxiliar aos profissionais de 
forma efetiva em trabalhos futuros. 

A padronização é indicada para que todos os estudos sigam um mesmo procedimento de 
forma que não haja diferenças ao avaliar uma mesma situação e é fundamental para 
fiscalização de órgãos ambientais. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1   Fontes de Ruído Ferroviário 

Segundo Thompson (2009) as principais fontes de ruído da passagem de composição 
ferroviária são: a rolagem (entre roda e trilho), a curva squeal (“curve squeal”), a tração 
motora e o ruído aerodinâmico. O mecanismo de geração de ruído da rolagem é a interação, 
durante o deslocamento, entre roda e trilho devido à rugosidade do conjunto roda-trilho. O 
ruído devido à curva squeal é gerado pelo contato das bordas das rodas com as bordas dos 
trilhos.  O ruído da tração motora é proveniente da operação do motor (a diesel ou elétrico), 
do sistema de transmissão, do sistema de exaustão e da ventilação da composição ferroviária. 
Por último, o ruído aerodinâmico é causado pelo escoamento turbulento do ar sobre a 
composição ferroviária. O ruído aerodinâmico somente é considerável aos outros ruídos 
provenientes da composição ferroviária para velocidades acima de 100km/h, conforme pode 
ser verificado na Fig. 1. 

 

Figura 1. Fontes de ruído ferroviário e função da velocidade da composição ferroviária. Fonte: Vedrami e 
Paul (2009) 

Existem algumas outras fontes de vibração e ruído ferroviário específicos como buzinas 
de composições ferroviárias e sinais sonoros fixos nas estruturas das linhas férreas, existentes 
e acionados intermitentemente por questão de segurança. 
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2.2  Termos e Descritores de Ruído Ambiental 

A seguir são apresentadas as definições dos termos técnicos e descritores de ruído 
ambiental utilizados neste trabalho e constantes no Projeto de Revisão NBR 10.151 (ABNT, 
2012). 

Designações de tempo e local. 

Tempo de Medição: tempo durante o qual é efetuada a medição. 

Período Horário: período de tempo ao longo de um dia ao qual se refere à avaliação do 
ruído. 

Ponto de Medição: local onde o microfone de medição é posicionado. 

Designação de níveis sonoros. 

Nota: as curvas de ponderação em freqüência “A” e no tempo “F” (0,125s) são 
normalizada pela norma IEC 61672-1. 

 LAeq,T: nível de pressão sonora contínuo equivalente na curva de ponderação “A” em 
um determinado intervalo de tempo “T”, conforme a Eq. 01. 
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Onde: 

A em freqüência da curva “A”; 

dB é a expressão de nível em decibel; 

L é a denominação de nível (Level); 

p é a pressão sonora média quadrática; 

p0 é a pressão sonora de referência (p0 = 20µPa); 

T é o tempo de integração. 

 LAFmax: máximo nível de pressão sonora na curva de ponderação “A” e na ponderação 
no tempo “F” (Fast / 0,125s) em um determinado intervalo de tempo “T”. 

 Ld: nível de pressão sonora contínuo equivalente na curva de ponderação “A” em um 
determinado intervalo de tempo “T” representativo e compreendido dentro do período horário 
Diurno (day). 

 Le: nível de pressão sonora contínuo equivalente na curva de ponderação “A” em um 
determinado intervalo de tempo “T” representativo e compreendido dentro do período horário 
Vespertino (evening). 
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 Ln: nível de pressão sonora contínuo equivalente na curva de ponderação “A” em um 
determinado intervalo de tempo “T” representativo e compreendido dentro do período horário 
Noturno (night). 

 Ldn: nível que caracteriza nível de pressão sonora contínuo equivalente na curva de 
ponderação “A” em um intervalo de tempo de 24h, sendo determinado pelo resultado da soma 
logarítmica ponderada dos resultados de Ld e Ln conforme a Eq. 02. 
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Onde: 

“d” é o número de horas do período diurno e “n” é o número de horas do período noturno 
(d + n = 24). 

 Lden: nível que caracteriza nível de pressão sonora contínuo equivalente na curva de 
ponderação “A” em um intervalo de tempo de 24h, sendo determinado pelo resultado da soma 
logarítmica ponderada dos resultados de Ld, Le e Ln conforme a Eq. 03. 
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Onde: 

“d” é o número de horas do período diurno, “e” é o número de horas do período 
vespertino (ou entardecer) e “n” é o número de horas do período noturno (d + e + n = 24). 

Designação de som. 

Som Total (Ruído Total): som totalmente existente numa dada situação e num dado 
instante, usualmente composto pelo som resultante de várias fontes sonoras, próximas e 
distantes. 

Som Específico (Ruído Ferrovia): componente do som total que pode ser especificamente 
identificado e que está associado a uma determinada fonte. 

NOTA: para o estudo em questão, o som específico é aquele produzido pela passagem de 
composições ferroviárias. 

Som Residual (Ruído Ambiente): som remanescente numa dada posição e numa dada 
situação quando é (são) suprimido(s) o(s) som(ns) específico(s) em consideração. 

Som Impulsivo (Ruído Impulsivo): som caracterizado por impulsos de pressão sonora de 
duração inferior a 1,0s e que se repete em intervalos superiores a 1,0s. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1  Medição de Ruído Ambiental 

Não há normas específicas para medição de ruído ambiental ferroviário, sendo essa 
medição realizada seguindo normas de ruído ambiental em geral, para todos os tipos de fontes 
sonoras. Internacionalmente a medição de ruído ambiental é padronizada pela norma ISO 
1996 – Parte 1 (ISO, 2003) e Parte 2 (ISO, 2007) e no Brasil pela norma NBR 10.151 (ABNT, 
2000), a qual segue as orientações daquela.  

A seguir são apresentados os procedimentos para medição de ruído ambiental 
estabelecidos pela norma NBR 10.151 (ABNT, 2000). 

Equipamentos de Medição: para medição de ruído utiliza-se sonômetro (medidor de nível 
de pressão sonora) e calibrador acústico de classe 2 ou superior,  devendo os mesmos possuir 
certificado de calibração emitido a menos que dois anos pela Rede Brasileira de Calibração 
(RBC) ou pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial 
(INMETRO). 

Ponto de Medição: o ponto de medição deve ser posicionado externamente a pelo menos 
2 (dois) metros dos limites da propriedade que contém a fonte sonora objeto de avaliação, a 
1,2 metro do solo e a 2 (dois) metros de quaisquer outras superfícies refletoras como muros, 
paredes etc. Na ocorrência de reclamações, as medições devem ser efetuadas nas condições e 
locais indicados pelo reclamante, devendo ser atendidas as demais condições. 

Não devem ser efetuadas medições na existência de interferências audíveis advindas de 
fenômenos da natureza (por exemplo: trovões, chuvas fortes etc.). 

Tempo de Medição: o tempo de medição deve ser definido de forma a permitir a 
caracterização adequada dos ruídos em avaliação. 

3.2  Predição de Ruído Ambiental Ferroviário 

Segundo Fafaiol e Alarcão (2009), a previsão dos níveis de pressão sonora em áreas 
externas adjacentes a fontes de ruído requer a análise da propagação do som no ar livre. A 
energia gerada por fontes sonoras sofre atenuações ao se propagar na atmosfera desde o 
emissor até ao receptor ao longo dos caminhos de transmissão. Os principais fatores 
causadores de atenuação do som são: distância percorrida (divergência geométrica e absorção 
atmosférica), tipo de solo, presença de obstáculos (efeitos de reflexões e difrações), vegetação 
e condições meteorológicas (variação da temperatura e da umidade, efeito dos ventos e 
turbulência). 

A atenuação do nível de pressão sonora devida à divergência geométrica depende do tipo 
da distribuição das fontes de ruído consideradas. No caso da passagem de composição 
ferroviária, por ser estreita numa direção e comprida na outra se comparada com a distância a 
um receptor, essa fonte sonora pode ser considerada como distribuição linear (fonte linear). 
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Da fonte linear as ondas sonoras propagam-se segundo uma geometria cilíndrica 
(bidimensional). O nível de pressão sonora é o mesmo para todos os pontos situados à mesma 
distância da fonte linear, e decresce em 3dB por duplicação da distância. 

Para uma fonte linear localizada em espaço livre, com um nível de potência sonora por 
metro (Lw/m), o nível de pressão sonora (Lp) a uma distância r da mesma é dado pela Eq. 03. 

8)log(10 −−= r
m
LL w

p      (03) 

Se a fonte linear estiver localizada junto a uma superfície rígida infinita, então a Eq. 04 é 
válida. 

5)log(10 −−= r
m
LL w

p      (04) 

Para obtenção da potência sonora (Lw/m) de ferrovias (passagens de composições 
ferroviárias) existem diversos bancos de dados como o alemão Schall03 e o holandês RLM2. 
Entretanto, no Brasil não existe um banco de dados de potência sonora de ferrovias para as 
composições ferroviárias que tipicamente circulam na malha ferroviária brasileira. 

Em algumas situações de cálculo a fonte linear pode ser dividida em secções lineares, 
sendo cada secção representada por uma fonte pontual no seu centro. 

Da fonte pontual as ondas sonoras propagam-se segundo uma geometria esférica. O nível 
de pressão sonora é o mesmo para todos os pontos situados à mesma distância da fonte 
pontual, e decresce em 6dB por duplicação da distância. 

Para uma fonte pontual localizada em espaço livre, com um nível de potência sonora (Lw), 
o nível de pressão sonora (Lp) a uma distância r da mesma é dado pela Eq. 05. 

11)log(20 −−= rLL wp      (05) 

Se a fonte pontual estiver localizada junto a uma superfície rígida infinita, então a Eq.06 é 
válida. 

8)log(20 −−= rLL wp      (06) 

A norma ISO 9613 – Parte 1 (1993) e Parte 2 (1996) apresentam um método de 
engenharia para o cálculo da atenuação do som durante a sua propagação no ar livre. 

O método permite prever o nível sonoro contínuo equivalente ponderado em A (LAeq) a 
partir de fontes de emissão sonora conhecidas. 

As equações deste método são válidas para fontes sonoras pontuais. Entretanto, como 
mencionado anteriormente uma fonte linear pode ser dividida em secções lineares, sendo cada 
uma das quais representadas no seu centro por uma fonte pontual. 

O nível sonoro contínuo equivalente por bandas de oitava (Leq,Hz) num local receptor, 
(para as oito bandas de oitava entre os 63Hz e os 8kHz) é dado pela Eq. 07. 
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][, dBCADLL metcwfeq −−+=     (07) 

Onde: 

Lw é o nível de potência sonora por bandas de oitava, em dB, produzido pela fonte sonora 
pontual, relativo à potência de referência de 10-12W ; 

Dc é o fator de correção de diretividade, em dB, se a fonte não emite som igualmente em 
todas as direções. Para uma fonte omnidirecional radiando em espaço livre, Dc = 0dB; 

A é o termo de atenuação por banda de oitava, em dB, devida à propagação da fonte 
sonora pontual ao receptor (Equação 08); 

Cmet é o fator de correção das condições meteorológicas médias da região sob estudo, o 
qual depende das estatísticas meteorológicas locais relativas ao regime dos ventos e a 
gradientes de temperatura. Valores típicos para Cmet situam-se entre 1dB e 3dB. 

][dBAAAAAA miscbargratmdiv ++++=    (08) 

Onde: 

Adiv é a atenuação devida à divergência geométrica (Eq. 05 ou Eq. 06); 

Aatm é a atenuação devida à absorção atmosférica (valores tabelados em função da 
temperatura, umidade relativa, freqüência e distância da fonte sonora ao receptor); 

Agr é a atenuação devida ao efeito do solo (valores tabelados em função do tipo de solo, 
freqüência e distância da fonte sonora ao receptor); 

Abar é a atenuação devida à difração por obstáculos como um muro (valores tabelados em 
função da geometria do obstáculo, posição do obstáculo e distância da fonte sonora ao 
receptor); 

Amisc é a atenuação devida a outros efeitos diversos (por exemplo: vegetação, áreas 
industriais, áreas residências, etc.).  

Por último, as reflexões da onda sonora são consideradas através da construção de fonte 
imagem, e os cálculos da propagação sonora da fonte imagem são realizados igualmente aos 
cálculos da fonte real descritos anteriormente. 

4 METODOLOGIA 

4.1  Equipamentos de Medição de Ruído 

Os equipamentos principais utilizados nas medições de ruído foram 02 (dois) medidores 
de nível de pressão sonora, 02 (dois) calibradores de nível de pressão sonora, 01 (um) 
anemômetro e 01 (um) termo-higrômetro. Todos esses equipamentos possuem calibração por 
normas adequadas ao seu uso. Na Tab. 01 estão apresentadas as características dos 
equipamentos principais para medição de ruído. 
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Tabela 1. Lista dos equipamentos principais para medição de ruído 

Equipamento Fabricante Modelo Nº de Série 
Normas de 
Calibração 

Data da 
Última 

Calibração 

Medidor de 
Nível de 

Pressão Sonora 
B&K 2250L 3003182 

IEC 60651 

IEC 60804 
23/08/2013 

Calibrador de 
Nível de 

Pressão Sonora 
B&K 4231 3006591 IEC 60942:2003 23/08/2013 

Medidor de 
Nível de 

Pressão Sonora 
B&K 2250L 3003519 

IEC 60651 

IEC 60804 
23/08/2013 

Calibrador de 
Nível de 

Pressão Sonora 
B&K 4231 3006437 IEC 60942:2003 23/08/2013 

Anemômetro Lutron 
AM 

4202 
L639703 - 25/01/2013 

Termo-
Higrômetro 

Minipa 
MTH 

1362 

MB 

1362000706
- 28/01/2013 

4.2  Procedimentos de Medição Adotados 

Para medições de ruído ambiental ferroviário foi considerada uma linha férrea 
denominada neste trabalho por “E”, na qual o fluxo de composições ferroviárias é 
predominantemente de trens de carga que tipicamente circulam na malha ferroviária brasileira. 
Na linha férrea E foi selecionado um local de medição em área aberta rural ou urbana (sem 
edificações e topografia plana). Neste local de medição foram estabelecidos 03 (três) pontos 
de medição de ruído ambiental a distâncias de 25m, 50m e 75m da linha férrea 

Todos os procedimentos de medição de ruído utilizados seguiram as recomendações da 
norma NBR 10.151 (ABNT, 2000) apresentadas no item 3.1 deste trabalho. 
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5 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

O procedimento de simulação sonora deve atender os procedimentos de propagação de 
ruído em ambientes externos estabelecidos na norma ISO 9613 - Partes 1 e 2, conforme 
apresentado no item 3.2. 

Na modelagem do ambiente físico de simulação devem ser considerados os seguintes 
itens: 

• Fonte sonora: a passagem de composição ferroviária é modelada por uma fonte 
sonora linear posicionada ao longo do eixo da ferrovia e a 2,5m do solo. 

• Topografia: para representação do relevo devem-se considerar as curvas de níveis 
até uma distância mínima de 1000m do eixo da ferrovia, em cada um dos seus 
lados, e o tipo de absorção sonora do solo. 

• Obstáculos acústicos: edificações, muros, barreiras acústicas e outros obstáculos 
significantes a propagação do ruído devem ser considerados. A modelagem desses 
obstáculos é realizada com as informações de sua geometria e absorção sonora de 
sua superfície externa. 

• Condições ambientais: a média anual de temperatura e umidade do ar da região de 
simulação deve ser considerada, assim como a direção predominante de ventos, 
sempre que essa informação estiver disponível. 

• Receptores: pontos de simulação sonora devem ser posicionados no(s) local(is) de 
medição sonora e em outros locais onde se deseja avaliar o ruído proveniente da 
ferrovia. 

Mapas Acústicos de níveis de ruído podem ser confeccionados de forma a facilitar a 
visualização do ruído proveniente da ferrovia simulado no seu entorno. 

Conforme já dito, no Brasil não existe um banco de dados de potência sonora de ferrovias 
para as composições ferroviárias que tipicamente circulam na malha ferroviária brasileira. 
Com isto, os níveis sonoros da ferrovia na simulação (potência sonora da fonte linear) em 
espectro de banda de oitava são determinados conforme as etapas do procedimento a seguir. 

• Medição sonora (níveis globais e espectro sonoro) de passagens de composições 
típicas da malha ferroviária em avaliação, considerando o local de medição em 
terreno plano sem obstáculos acústicos e um ponto de medição a 50m (ou 
distância mais próxima desta) do eixo da ferrovia. 

• Utilizar como potência sonora da fonte sonora linear a média logarítmica do 
espectro sonoro medido para as bandas de oitava de 63Hz a 8kHz. 

• Calibrar a simulação sonora posicionando um receptor no ambiente de simulação 
a mesma distância do eixo da ferrovia que do ponto de medição, ajustando níveis 
globais de LAeq simulado da passagem de 01 (uma) composição ferroviária com a 
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média logarítmica níveis globais LAeq medidos durante as passagens de 
composições no ponto de medição 

Para aplicação do modelo de simulação de ruído ambiental proposto para ferrovias, foi 
realizada a predição ruído ambiental da linha férrea “E” (pontos de medição E05, E06 e E07). 

Os procedimentos e padrões de cálculos estabelecidos pela norma ISO 9613 – Partes 01 e 
02 estão implementados no software comercial CadnaA 4.1, o qual foi utilizado na simulação 
de ruído em questão. 

O ambiente físico de simulação abrange um trecho de aproximadamente 500 (quinhentos) 
metros da linha férrea E e a área do seu entorno. A área delimitada para a simulação foi 
definida levando-se em consideração uma distância de 1000 (mil) metros a partir do eixo da 
ferrovia, em ambos os lados da mesma. Nas simulações de propagação de ruído foi 
desconsiderada a presença de ventos e supostas temperaturas e umidades do ar, homogêneas 
em todo o modelo, iguais a 20ºC e 50%, respectivamente. 

Os níveis sonoros (potência sonora) da ferrovia foram obtidos, experimentalmente, a 
partir das medições sonoras de passagens de composições ferroviárias efetuadas no ponto de 
medição E06, o qual se encontra a 50m de distância da linha férrea E. Na Tab. 02 é 
apresentado a média logarítmica dos níveis globais e espectro sonoro de passagens de 
composições medido no ponto E06, os quais foram utilizados para determinação da potência 
sonora da fonte linear na simulação. 

 

Tabela 2. Média logarítmica dos níveis globais e espectro sonoro medidos no ponto E06 durante a 
passagem de composições ferroviárias 

Ponto de Medição 
Espectro em 1/1 de Oitava [dB] 

Níveis 
Globais 

63 
Hz 

125 
Hz 

250 
Hz 

500 
Hz 

1000 
Hz 

2000 
Hz 

4000 
Hz 

8000 
Hz 

dB(A) dB 

               E06 

(Média Logarítmica dos Níveis 
Sonoros durante a Passagem de 

Composições Ferroviárias) 

84 80 66 66 69 66 63 51 73 84 

 

Com os procedimentos e dados anteriores, foram realizadas simulações de propagação de 
ruído considerando a passagem de 01 (uma) composição ferroviária, com o ruído proveniente 
deste evento representado pelo Nível de Pressão Sonora Contínuo Equivalente, LAeq, durante a 
passagem da composição. A simulação de ruído foi calibrada igualando o nível de LAeq 
simulado no ponto E06 ao valor do nível LAeq medido no mesmo ponto.  
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Além dos 03 (três) pontos de medição E05, E06 e E07, foi acrescentado no ambiente de 
simulação um receptor (ES01) a 200 (duzentos) metros do eixo da ferrovia para analisar a 
influência do ruído no entorno da linha férrea E. 

Na Tab. 03 e nas Figs. 02 e 03 são apresentados os resultados das simulações sonoras 
considerando a passagem de 01 (uma) composição ferroviária. 

 

Tabela 3. Níveis sonoros, LAeq, obtidos para os 04 (quatro) pontos de avaliação na linha férrea E, 
considerando a passagem de 01 (uma) composição ferroviária  

Ponto de 
Avaliação 

Nível de Pressão Sonora Equivalente 
(Simulado) 

(passagem de 01 composição ferroviária)

Nível de Pressão Sonora Equivalente 
(Medido) 

(média logarítmica do LAeq de passagens de 
composições ferroviárias) 

LAeq [dB(A)] LAeq [dB(A)] 

E05 

[25m]* 
76 79 

E06 

[50m]* 
73 73 

E07 

[75m]* 
69 73 

ES01 

[200m]* 
66 - 

*Distância do ponto de avaliação à via Férrea. 
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Figura 2: Resultados da simulação de ruído no entorno da linha férrea E – Visualização 3D 

 

 

Figura 3: Resultados da simulação de ruído no entorno da linha férrea E  – Mapa Acústico 
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Com os níveis sonoros globais simulados, LAeq, de uma passagem de composição 
ferroviária, é possível calcular os diversos descritores sonoros (item 2.2) que são comumente 
utilizados para avaliação do ruído ambiental ferroviário. 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com os resultados deste trabalho foi possível propor metodologia para realizar predição 
de ruído ambiental de passagens de composições ferroviárias. Além disso, com as medições 
realizadas, foi criado um banco de dados de níveis sonoros típicos das malhas ferroviárias 
brasileiras. 

Algumas propostas de trabalhos são pertinentes. 

• Estudo de outros sistemas lineares de transporte brasileiros, como o metroviário e 
rodoviário.  

• Criar e aplicar uma metodologia para avaliação subjetiva do ruído ambiental 
ferroviário.  

• Estudo e avaliação de diferentes tipos de mitigação de ruído ferroviário ambiental. 

• Estudo do ruído ocupacional ferroviário brasileiro. 
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