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INTRODUÇÃO: 

A emissão de ruídos gerados pelo tráfego rodoviário causa danos ao meio ambiente. A exposição 

dos seres humanos a altos níveis de ruído pode provocar problemas cardiovasculares, alterações 

fisiológicas e bioquímicas. 

O emprego de barreiras acústicas em rodovias é uma forma de reduzir a poluição sonora causada 

pelo tráfego. As barreiras acústicas funcionam como obstáculos entre as fontes geradoras de ruídos e 

os receptores (COSTA et al., 2013). 

Estas podem ser naturais ou artificiais (geralmente fabricadas com os seguintes materiais: 

concreto, acrílico, madeira, alvenaria de blocos, material metálico, vidro (KOTZEN e ENGLISH, 2009; 

HALIM et al., 2015). 

Para a redução dos níveis sonoros devido a presença das barreiras acústicas em até 15 dB, é 

recomendado utilizar barreira cujo material apresente densidade superficial de cerca de 20 kg/m², a fim 

de garantir sua estabilidade mecânica (TEICHMANN et al., 2017; BISTAFA, 2011). 

Segundo as especificações do DNIT 076 (2006), as barreiras acústicas devem reduzir o ruído 

devido a uma fonte sonora, garantindo a manutenção do limite legal de 60 dB. 

Os limites aceitáveis de ruído causados pelo tráfego de veículos variam em função do tipo de 

áreas habitadas. No Brasil, a NBR 10151 fixa valores máximos de ruído, conforme Tabela 1. 

Tipos de áreas habitadas 

Limites de 
nível de 
pressão 

sonora (db) 

Limites de 
nível de 
pressão 

sonora (db) 

 
Período 
diurno 

Período 
noturno 

área residencial rural 40 35 

área estritamente residencial urbana ou de hospitais ou de escolas 50 45 

área mista predominantemente residencial 55 50 

área mista com predominância de atividades comerciais 60 55 

área mista com predominância de atividades culturais, lazer e turismo 65 55 

área predominantemente industrial 70 60 

 
Tabela 1: Limites de nível de pressão sonora em função do tipo de áreas habitadas. 

Fonte: adaptado de NBR 10151:2020. 
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METODOLOGIA: 

A metodologia consistiu na revisão da literatura sobre o assunto, levantamento dos tipos e 

características das barreiras acústicas que são utilizadas ao longo das rodovias e especificações 

referentes ao ruído ambiental no Brasil. 

A revisão da literatura foi realizada por meio de pesquisa de artigos científicos em bases de dados 

do Google Acadêmico, SciELO, Portal Capes, Web of Science e outros. 

O levantamento dos tipos e características das barreiras acústicas utilizadas ao longo das 

rodovias foi realizado por meio das ferramentas Google Maps e Google Earth. 

Para o acesso às normas e especificações sobre ruído ambiental no Brasil, foi utilizado o 

ambiente remoto VPN (Virtual Private Network) da UNICAMP, sendo possível consultar a coletânea de 

normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Além disso foi também realizada 

pesquisa via Sistema Integrado de Normas Jurídicas do DF por meio do site 

http://www.sinj.df.gov.br/sinj/. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

As tipologias de barreiras acústicas empregadas são diversas e possuem tais características: 

  Barreira de concreto: são estruturas com elevadas densidade e resistência. É um material 

que requer pouca manutenção e pode ser pintado para melhores visualizações estéticas (CARNEIRO, 

2018; BARBOSA, 2015). 

  Barreira de blocos de concreto: apresenta a vantagem de rápida execução com ótima 

resistência mecânica (CARNEIRO, 2018). 

  Barreira de madeira: pode ser laminada ou prensada, é de fácil montagem e estética que 

se mistura a paisagem. Seu interior deve ser preenchido por materiais absorventes de som, como lã de 

rocha ou vidro e malhas plásticas (CARNEIRO, 2018; BARBOSA, 2015). 

 Barreira de material transparente: são constituídas por materiais como o vidro temperado, 

endurecido ou reforçado ou por chapas acrílicas transparentes fundidas ou extrusada, podendo possuir 

diversas tonalidades (CARNEIRO, 2018; BARBOSA, 2015). 

  Barreira em painel metálico: geralmente são feitas de aço, alumínio e aço inoxidável. A 

maior parte destes painéis são revestidos com tinta esmalte, material galvanizado ou produtos anti 

ferrugem (CARNEIRO, 2018; BARBOSA, 2015). 

 Barreira de material compósito: constituída por dois ou mais materiais, como por exemplo, 

concreto revestido com madeira, fibra de vidro e borracha (CARNEIRO, 2018). 

  Barreira de revestimento vegetal: são compostas com estrutura metálica cujo interior 

possui um painel de lã de rocha, coberta por plantas trepadeiras (CARNEIRO, 2018). 

Na Tabela 2 estão citados alguns exemplos de barreiras existentes em algumas rodovias do 

Estado de São Paulo.  
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Localização Tipo de barreira 

Rodoanel Mario Covas SP021 
Barueri 
Tipo: Concreto pré-moldado 
Dimensão: entre 8 e 11 metros de 
altura 

 

Marginal de SP 
Tipo: Acrílico 
Dimensão: 3,1 m de altura, 
sustentado por uma base de 
concreto de 1 metro; o vidro possui 
espessura de 10 mm, sendo cinco 
vezes mais resistentes que um para-
brisa de carro. 

 

Trecho Oeste do Rodoanel 
Tipo: Concreto 
Dimensão: 6 metros de altura 

 

 

Quanto às legislações, normas e especificações sobre ruído ambiental no Brasil, destacam-se: 

Lei Nº 4.092 

A Lei Nº 4.092, de 30 de janeiro de 2008 dispõe sobre o controle da poluição sonora e os limites 

máximos de intensidade de emissão de sons e ruídos resultantes de atividades urbanas e rurais do 

Distrito Federal. 

 

Tabela 2: Exemplos de barreiras acústicas existentes em rodovias do Estado de São 
Paulo. 

Fonte: Google Earth. 
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Resolução CONAMA nº 252 

A Resolução CONAMA nº 252 dispõe sobre os limites máximos de ruído nas proximidades do 

escapamento para veículos rodoviários automotores e estabelece na condição parado, nível de ruído 

mínimo de 92 dB e máximo de 103 dB para veículo de passageiros ou de uso misto com mais de 9 

lugares. 

ABNT NBR 16425-1 

A ABNT NBR 16425-1:2016 estabelece: instrumentação eletroacústica a ser utilizada em 

medições de níveis de pressão sonora provenientes de sistemas de transportes. 

ABNT NBR 10152 e ABNT NBR 10151 

A ABNT NBR 10152:2020 estabelece procedimento para execução de medições de níveis de 

pressão sonora em ambientes internos a edificações e fixa os níveis de ruído compatíveis com o conforto 

acústico em ambientes diversos. A ABNT NBR 10151:2020 estabelece procedimento para medição e 

avaliação de níveis de pressão sonora em ambientes internos e externos às edificações, em áreas 

destinadas à ocupação humana, em função da finalidade de uso e ocupação do solo. 

DNIT 076/2006 

A Norma DNIT 076/2006 – ES define a sistemática para ser usada no tratamento acústico das 

áreas lindeiras da faixa de domínio, por meio de cercas vivas ou barreiras acústicas vegetais ou 

artificiais, objetivando a redução do desconforto auditivo ocasionado pelos ruídos originados pelo tráfego 

rodoviário. 

 
CONCLUSÕES: 

Pode-se concluir nesta pesquisa que os tipos de barreiras mais presentes nas rodovias são: de 

concreto, os quais podem garantir maiores estabilidades, absorverem o impacto e garantir também uma 

comunhão entre benefício e estética nas rodovias; a de acrílico, que de certa forma são mais frágeis, 

mas possuem certos benefícios; e a de revestimento vegetal, sendo uma espécie de barreira natural, 

mas possuindo uma estrutura metálica. 

Além do tipo de material que as barreiras apresentam, a sua geometria também acaba se 

tornando fator fundamental e providencial para elas. Com isso, após estudos, foi visto que a barreira 

acústica em forma de “T” apresenta os melhores resultados possíveis entre as demais, atenuando o 

ruído. 

As Leis de ruído ambiental que mais se destacam no Brasil são: a Resolução CONAMA nº 252, 

sendo uma forma reguladora do controle do máximo ruído possível proveniente dos veículos 

automotores e a ABNT NBR 10151, sendo uma forma de guia para medição desse nível de pressão 

sonora. 
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