
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niterói 
2017 

ALINE FREITAS MARINS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACÚSTICA APLICADA AO CONTROLE DE RUÍDO EM 
EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS POR MEIO DE 

ENCLAUSURAMENTO ACÚSTICO 

 

 



 

 
Niterói 
2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACÚSTICA APLICADA AO CONTROLE DE RUÍDO EM 
EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS POR MEIO DE 

ENCLAUSURAMENTO ACÚSTICO 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado 
ao Centro Universitário Anhanguera Niterói, 
como requisito para a obtenção do título de 
graduado em Engenharia Mecânica.   

Orientador: Ana Silva 

 

 

 

ALINE FREITAS MARINS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ALINE FREITAS MARINS 

 

 

ACÚSTICA APLICADA AO CONTROLE DE RUÍDO EM 
EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS POR MEIO DE 

ENCLAUSURAMENTO ACÚSTICO 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado 
ao Centro Universitário Anhanguera Niterói, 
como requisito para a obtenção do título de 
graduado em Engenharia Mecânica.  

 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

Prof(ª). Titulação Nome do Professor(a) 

 

 

Prof(ª). Titulação Nome do Professor(a) 

 

 

Prof(ª). Titulação Nome do Professor(a) 

 

Niterói, __ de dezembro de 2017 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho a Deus que me 

concedeu durante todo esse período força 

e perseverança. E aos meus pais que 

sempre me apoiaram para que fosse 

possível a conclusão desse curso.  



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço primeiramente a Deus, por ter me dado vida, saúde e sobretudo por 

ter me concedido a capacidade de concluir o curso de Engenharia Mecânica. 

Não posso deixar de agradecer aos meus pais, Maria e Rogério, pelo amor, 

apoio e força que sempre me deram, possibilitando a minha formação pessoal e 

profissional. Ao meu irmão Renan, pois se não fosse pela sua insistência eu não 

teria conseguido a bolsa de estudos. A vocês dedico esta conquista, pois sem vocês 

não seria possível que esse sonho se tornasse realidade. 

Quero agradecer o Prof. Laerte Correa, pelas orientações, incentivo e 

paciência durante a realização deste trabalho, e por me fazer acreditar que daria 

certo mesmo quando eu desanimava. 

Aos colegas de curso, que se tornaram amigos, que fizeram com que essa 

caminhada fosse menos difícil, um ajudando ao outro nos trabalhos, nas matérias e 

no que fosse possível. 

A Arquiteta Paula Cristina e ao Engº Luvercy, que contribuíram para o meu 

crescimento profissional, pessoal e que de alguma forma me ajudaram durante o 

curso e na execução desse trabalho. 

Agradeço aos professores do curso de Engenharia Mecânica do Centro 

Universitário Anhanguera Niterói, os quais contribuíram para a minha formação 

acadêmica. 

Enfim, a minha família e a todas as pessoas que de alguma forma colaboraram 

para que eu pudesse alcançar mais essa conquista: Muito Obrigada! 
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RESUMO 

 

O controle de ruído é a área da acústica que trata os ruídos que ultrapassam os 
níveis admissíveis para um ambiente. O ambiente de trabalho é um local onde as 
pessoas passam a maior parte do tempo. Foram reunidos conhecimentos 
relacionados a cabines acústicas, aplicadas em equipamentos industriais, 
sequenciando os materiais e elementos necessários para o enclausuramento 
acústico que atendam as normas vigentes. Para que haja prosseguimento da 
pesquisa realizada neste trabalho, pode ser feito um aperfeiçoamento no estudo de 
cabines acústicas com aplicação no setor industrial, para o aprimoramento dos 
procedimentos para o dimensionamento de enclausuramentos acústicos. Além de 
um estudo comparativo dos isolantes acústicos mais utilizados, para obter mais 
informações em relação à absorção de ruído, para que se tenham dados numéricos 
suficientes para alcançar resultados antes mesmo do projeto de tratamento acústico 
finalizado. 
 

 

Palavras-chave: Acústica; Controle de Ruído; Isolamento Acústico; 

Enclausuramento. 

  



 

 

FREITAS MARINS, Aline. Acoustics applied to the noise control in industrial 
equipment by acoustic enclosure. 2017. 39p. Trabalho de Conclusão de Curso de 
Graduação em Engenharia Mecânica – Centro Universitário Anhanguera Niterói, 
Niterói, 2017. 

ABSTRACT 

Noise control is the area of acoustics that treat noise that exceeds the permissible 
levels for an environment. The work environment is a place where people spend 
most of their time. Knowledge related to acoustic booths, applied in industrial 
equipment was gathered, sequencing the materials and elements necessary for the 
acoustic enclosure that meet the current norms. In order to continue the research 
carried out in this work, an improvement can be made in the study of acoustic booths 
with application in the industrial sector, for the improvement of the procedures for the 
dimensioning of acoustic enclosures. In addition to a comparative study of the most 
used acoustic insulation, to obtain more information on noise absorption, so that 
sufficient numerical data are available to achieve results even before the finished 
acoustic treatment project. 
 

 

Key-words: Acoustics; Noise Control; Soundproofing; Enclosure. 
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INTRODUÇÃO 

 

O estudo das fontes sonoras, propagação e fenômenos relacionados sofridos 

pela onda mecânica sonora, denomina-se acústica e é chamado de som toda onda 

mecânica que se propaga num campo ondulatório, no meio material, como o ar, 

desde que essa onda apresente intensidade suficiente e sua frequência encontre-se 

dentro de um certo intervalo. A cada dia, aumenta a sensação de desconforto com 

som. O controle de ruído industrial envolve várias medidas que visam obter um nível 

de ruído aceitável em determinado ambiente. 

O ruído gerado pela atividade industrial pode causar consequências internas 

na própria indústria, expondo os funcionários a níveis prejudiciais. A exposição à 

equipamentos com ruídos excessivos pode causar problemas desde a desatenção 

nas tarefas até problemas auditivos graves. Mais do que isso, o ruído acima do 

permitido pode significar interferência sobre a comunidade, prejudicando também a 

vizinhança. 

O ambiente industrial propicia diversos problemas relacionados à acústica e o 

conforto acústico, que não recebe a preocupação que merece. As estratégias de 

controle de ruído devem ter por objetivo reduzir o ruído existente a níveis aceitáveis 

de acordo com o ambiente de trabalho. Isso envolve a aplicação de medidas para 

reduzir o nível de ruído gerado por uma fonte, ou transmitido pelo ar, ou através da 

estrutura onde está a fonte sonora. Essas medidas podem incluir modificações nas 

máquinas, nas operações das máquinas e no layout dos ambientes de trabalho. 

O controle de ruído é a área da acústica que trata os ruídos que ultrapassam 

os níveis admissíveis para um ambiente. O ambiente de trabalho é um local onde as 

pessoas passam a maior parte do tempo. Existem diversos tipos de tratamentos 

acústicos que podem ser feitos para que esses problemas não persistam. 

O tratamento acústico mais indicado para equipamentos industriais são as 

cabines de enclausuramento acústico, pois se obtêm bom resultado de absorção de 

ruído sem comprometer a funcionalidade do equipamento (operação e manutenção). 

Deve-se levar em conta não só a absorção que se quer alcançar, mas também a 

funcionalidade do equipamento. 

O enclausuramento acústico de equipamentos industriais é uma solução 

bastante eficaz para o controle de ruído. Este sistema leva em conta o ruído emitido 
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pelo equipamento e a absorção se quer alcançar para que seja amenizado o ruído 

final, fazendo com que a emissão seja aceitável de acordo com a legislação e 

normas aplicadas naquele ambiente. Apesar de existir informações na literatura para 

tal sistema, essas referências estão em literaturas distintas.  

O propósito desta pesquisa é reunir as informações sobre enclausuramento 

acústico em um só documento. A metodologia que foi empregada para a pesquisa 

foi uma revisão de literatura utilizando as informações disponíveis em livros, sites 

especializados e normas. 

De acordo com a norma brasileira existem determinados níveis de pressão 

sonora aceitáveis para o conforto acústico em cada tipo ambiente. Nas indústrias 

existem muitos equipamentos que ultrapassam os níveis permitidos de ruído, 

podendo causar diversos problemas às pessoas que estão em volta. Quais os 

materiais utilizados para isolamento acústico, de modo a atenuar o nível de pressão 

sonora? 

O objetivo geral desta pesquisa é reunir conhecimentos relacionados a 

cabines acústicas, aplicadas em equipamentos industriais, sequenciando os 

materiais e elementos necessários para o enclausuramento acústico que atendam 

as normas vigentes. 

Objetivos específicos: Apresentar, através de literatura disponível, quais as 

fontes de ruídos identificadas no setor industrial e quais são os problemas que as 

mesmas podem causar. Listar quais são os tratamentos acústicos utilizados para as 

fontes de ruídos no setor industrial e suas características. Elencar quais os principais 

materiais utilizados no isolamento acústico no setor industrial. 
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1. PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DA ACÚSTICA 

 

1.1 ACÚSTICA BÁSICA 

 

A acústica estuda todos os fenômenos relacionados à formação, propagação 

e consequências do som. (BISTAFA, 2006). Neste capítulo serão apresentados 

conceitos básicos necessários para o estudo da acústica e definições importantes 

para fundamentar a pesquisa feita nesse trabalho. 

 

 

1.1.1 Ondas sonoras 

 

O som é a energia emitida de uma origem em forma de ondas, por uma 

vibração, que se propaga no ar, na água ou no solo. Por tanto o som não se propaga 

no vácuo por não ter meio material para que isso aconteça. A sensação fisiológica 

do som é sentida através do fenômeno chamado ressonância, fenômeno onde o 

corpo recebe emergia por excitações com frequência igual a sua frequência natural 

de vibração. Isso ocorre quando ondas, através de movimentos vibratórios se 

expandem no espaço em três dimensões, por meio de compressões e rarefações, 

chegando ao tímpano. Pelas palavras de Costa, (2003): “A onda sonora apresenta 

uma série de qualidades que servem para caracterizá-la completamente. Assim, é 

possível distinguir num som a altura, a intensidade e o timbre”. 

A frequência é o número de oscilações completas de uma onda em um 

determinado tempo, sua unidade é o hertz (Hz), unidade do Sistema Internacional de 

Medidas (SI) que indica quantas oscilações ocorreram em 1 segundo. Através desse 

fenômeno é possível distinguir se um som é agudo ou grave. O ouvido humano 

normalmente é capaz de perceber ondas que variam entre 20Hz até 20.000Hz, onde 

o tímpano capta e o cérebro interpreta essas vibrações. (BISTAFA, 2006) 

O tempo que a onda leva para completar um ciclo é chamado de período e a 

unidade de medida SI é o segundo. A frequência e o período estão inversamente 

relacionados. O comprimento de onda e a velocidade do som, que são expressos 

em metros (m) e metros por segundo (m/s), respectivamente, também estão 

associados à frequência. (BISTAFA, 2006) 
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Uma onda sonora improvavelmente estará limitada a somente uma 

frequência. Por isso é feita a divisão da energia da onda nas frequências que 

compõem o som, essa fragmentação é chamada de espectro. O estudo da 

repartição em frequência das energias que formam o som é conhecido como análise 

espectral. Quando não é possível perceber a fonte do ruído, a análise espectral 

auxilia a definir sua origem, pois a fonte emissora e o meio onde a onda se propaga 

é uma característica do espectro. (COELHO, 2017) 

O espectro sonoro é dividido em faixas de frequências audíveis para auxiliar 

na análise do ruído. Essa divisão é feita em oito partes, chamadas oitavas, as 

frequências utilizadas para representar cada faixa são as centrais. Para uma análise 

mais precisa, cada oitava pode ser dividida em três, conforme mostrado na tabela 1. 

(COELHO, 2017) 

 

Tabela 1 – Frequência em terças 1/3 e 1/1 oitava [Hz] 

Oitavas Terças 

63 

50 

63 

80 

125 

100 

125 

160 

250 

200 

250 

315 

500 

400 

500 

630 

1000 

800 

1000 

1250 

2000 

1600 

2000 

2500 

4000 

3150 

4000 

5000 

8000 

6300 

8000 

10000 

Fonte: Coelho (2017, p. 3) 
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1.1.2 Fenômenos ondulatórios 

 

Normalmente o som se propaga em forma de ondas esféricas a partir de um 

ponto e para que isso aconteça é necessário que haja meio material. Porém, a 

presença de obstáculos no percurso da onda e a irregularidade do meio causada por 

ventos ou variações de temperatura, podem alterar essa característica. (GERGES, 

1992) 

Na atmosfera existe uma variação de concentração de partículas, alguns 

pontos concentram mais partículas havendo uma compressão da onda, e nos pontos 

onde há uma menor concentração ocorre a rarefação. (COELHO, 2017) 

Quando uma onda encontra um obstáculo, e a mesma incide sobre esta 

barreira e volta para o meio, ocorre o que é chamado de reflexão. A partir deste 

fenômeno formam-se outros dois: o eco e a reverberação. A diferença entre os dois 

é o intervalo de tempo da reflexão da onda. O eco acontece quando o espaço de 

tempo é suficiente para diferenciar o som emitido do som refletido. Se o tempo não é 

suficiente para discernir o som refletido do original, acontece a reverberação. 

(COELHO, 2017) 

Outra propriedade da onda é a difração, capacidade da onda de modificar o 

movimento devido à presença de objeto em sua direção. Isso é possível perceber 

quando uma barreira está próxima a uma fonte sonora, modificando o formato e a 

direção da onda incidida, fazendo com que a mesma ultrapasse este bloqueio. 

(COELHO, 2017) 

 

 

1.1.3 Níveis Sonoros 

 

Toda fonte sonora gera uma quantidade de energia em uma unidade de 

tempo chamada potência sonora, que é medida em watts. Essa é uma medida 

básica da quantidade de energia sonora, independente do meio ambiente. Em 

determinado local do ambiente a energia sonora irá gerar uma pressão sonora, essa 

grandeza não depende somente da potência sonora da fonte, mas também da 

distância entre a fonte sonora e o ponto de medição. (BISTAFA, 2006) 
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A pressão sonora é o fenômeno físico que determina a intensidade de 

determinado som. Para avaliar os transtornos e problemas causados por uma fonte 

de ruído, é utilizada a pressão sonora. Conforme dito por Bistafa, (2006): “A pressão 

sonora é uma grandeza física fortemente correlacionada com a sensação subjetiva 

de intensidade do som; ou seja, o quão intenso é determinado som que escutamos”. 

A intensidade sonora é definida como a quantidade média de energia, na 

unidade de tempo, que atravessa uma área unitária perpendicular à direção de 

propagação da onda. Como a energia de intensidade de tempo é potência (watts), 

então a unidade de intensidade sonora é watt por metro quadrado (w/m²). 

(GERGES, 1992) 

Como as unidades de intensidade sonora são potência por unidade de área, 

então para uma onda esférica, ao multiplicarmos a intensidade sonora, à distância r 

da esfera pulsante, pela área da superfície esférica que envolve a esfera pulsante 

nessa distância (4πr²). (GERGES, 1992) 

Não é possível medir diretamente a potência sonora de uma fonte sonora. 

Mas a potência sonora pode ser calculada através de medidas de pressão sonora 

em laboratório ou de medidas de intensidade sonora em qualquer ambiente. 

(BISTAFA, 2006) 

O ouvido humano percebe uma grande variedade de intensidade acústica, 

capaz de ouvir desde um sussurro até um som que possa causar dor. Devido a essa 

sensibilidade, criou-se uma escala logarítmica que pudesse expressar números de 

ordens de grandeza tão distintas. A unidade de medida dessa escala é o decibel 

(dB). (BISTAFA, 2006) 

A intensidade acústica é a energia passando por uma área por unidade de 

tempo para fonte onidirecional. Conforme foi dito, o estímulo físico que se relaciona 

com a sensação de som é pressão sonora. As escalas para quantificação de 

intensidade acústica e de pressão sonora foram descritas em forma logarítmica, a 

potência sonora é também quantificada da mesma forma. (GERGES, 1992) 
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1.1.4 Som e Ruído 

 

O som é um termo geral usado para qualquer onda sonora emitida, porém 

existe a diferença entre som e ruído. Como diz Bistafa, (2006): “O som é a sensação 

produzida no sistema auditivo; e ruído é um som sem harmonia, em geral de 

conotação negativa”. 

Um corpo que emite som e vibra é chamado de fonte sonora. Todos os sons 

são produzidos através de movimentos de partículas materiais. O som propaga-se 

desde a fonte até os ouvidos através de um meio material. Quando se cria um som 

colocam-se em vibração as partículas do meio em que o mesmo vai se propagar. 

(COELHO, 2017) 

Os seres humanos percebem o som através da detecção de vários elementos 

como volume, duração, atenuação, frequência, timbre, entre outros. O ouvido recebe 

estas informações que são transmitidas para o cérebro e são interpretadas. 

(COELHO, 2017) 

Contudo, o ouvido não responde da mesma forma a todas as frequências, 

como pode ser observado nas curvas isofônicas normalizadas abaixo. Estas curvas 

são linhas de sons de igual percepção de intensidade auditiva em função da 

frequência. (COELHO, 2017) 

 

Figura 1 – Curvas Isofônicas. 

 

 Fonte: Mateus (2008, p. 3) 
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2. RUÍDO EM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS  

 

2.1 FONTES DE RUÍDO NO SETOR INDUSTRIAL 

 

Quando a condição normal de audição é alterada em um ambiente, isso pode 

causar danos à saúde, essa alteração é dada o nome de poluição sonora. O ruído é 

o elemento que mais contribui para a existência da poluição sonora e que pode 

provocar efeitos negativos no sistema auditivo. (COELHO, 2017) A tabela 2 mostra a 

percepção sonora de acordo com o aumento do nível de intensidade sonora. 

 

Tabela 2 – Níveis de intensidade sonora. 

 

Fonte: Coelho (2017, p. 11) 

 

De acordo com a OMS (Organização Mundial de Saúde), para que um som 

não prejudique a saúde humana ele deve estar em até 50db (decibéis). Acima disso 

o som é considerado nocivo à saúde e pode causar problemas imediatos ou até 

mesmo problemas que podem levar anos para serem detectados. (COELHO, 2017) 

 

 

2.1.1 Ruído no ambiente de trabalho 

 

Através da pressão sonora que se identifica os impactos causados ao ser 

humano, e junto com a potência sonora pode ser estudado possíveis tratamentos 

acústicos que melhorem a emissão de ruído. (BISTAFA, 2006) 

Uma jornada de trabalho exposta continuamente a níveis de pressão sonora 

excessivos é uma das causas da perda de audição. A figura 2 a seguir demonstra o 

risco de perda da audição devido a exposição à ruídos elevados no local de trabalho 

ao longo dos anos, considerando que o indivíduo inicia sua vida de trabalho aos 20 
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anos e encerra aos 65 anos, trabalhando 45 anos em ambiente ruidoso. O 

parâmetro que caracteriza cada curva desse gráfico é o nível de ruído ponderado no 

ambiente de trabalho. (BISTAFA, 2006) 

 

Figura 2 – Riscos de perda da audição no ambiente de trabalho. 

 

Fonte: Bistafa (2006, p. 124) 

 

Para melhor entendimento, tem-se como exemplo: um indivíduo com 50 anos 

de idade que trabalhou 30 anos em um ambiente de ruído de 90 dB(A), tem o risco 

de 23% de perda da audição, por tanto, 23 a cada 100 trabalhadores desse grupo 

apresentarão perda de audição com 50 anos de idade. A perda da audição causa 

graves problemas que prejudicam o bem-estar do trabalhador. A compreensão da 

fala é afetada quando a perda auditiva ultrapassa 25 dB. (BISTAFA, 2006) 

Na tabela 3, apresenta a relação entre o deslocamento médio do limiar da 

audibilidade em 500, 1000 e 2000Hz e graus de incapacidade auditiva em termos de 

inteligibilidade da fala conforme estabelecido pelo Comitê de Audição da América de 

Oftalmologia e Otorrinolaringologia. (BISTAFA, 2006) 
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Tabela 3 – Deslocamento médio e Inteligibilidade da fala. 

Classe 
Grau de 
incapacidade 
auditiva 

Deslocamento médio do 
limiar de audibilidade em 
500, 1000 e 2000Hz na 
melhor orelha Inteligibilidade de fala 

Mais que 
(db) 

Não mais que 
(db) 

A 
Não 
significativo 

 25 
Sem dificuldades com voz 
fraca 

B Pequeno 25 40 
Dificuldade somente com 
voz fraca 

C Suave 40 55 
Frequentemente difícil com 
voz normal 

D Expressivo 55 70 
Frequentemente difícil com 
voz alta 

E Severo 70 90 
Entendimento possível 
somente com voz gritada ou 
amplificada 

F Extremo 90  
Geralmente não consegue 
entender voz amplificada 

Fonte: Bistafa (2006, p. 123) 

 

 

2.1.2 Norma Regulamentadora 15 - NR 15 

 

Toda atividade, diária ou não, produz certa quantidade de ruído, o que 

significa que, produz um resíduo de poluente sonoro para o meio ambiente. Da 

mesma maneira que operações que causam poluição, as operações que provocam 

ruído devem respeitar a Política Nacional do Meio Ambiente. O Conselho Nacional 

do Meio Ambiente (Conama), comandado pelo ministro do Meio Ambiente, é a 

instituição responsável por determinar, estabelecer normas e parâmetros para 

licenciamento de atividades iminentemente poluidoras. (LITWINCZIK, 2017) 

As Normas Regulamentadoras (NR) estão relacionadas à saúde e segurança 

do trabalhador, são regras exigidas a qualquer empresa, pelos órgãos públicos da 

administração direta e indireta, órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, que 

tenham funcionários registrados na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 

(LITWINCZIK, 2017) 

Na norma, Limite de Tolerância, significa a energia máxima ou mínima, junto 

com a universo e o tempo de exposição a fonte de ruído, que não acarretará 
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prejuízos à saúde do trabalhador, ao longo da sua vida de trabalho. (LITWINCZIK, 

2017) 

A Norma Regulamentadora 15 lista as atividades e operações consideradas 

insalubres para um ambiente de trabalho. São vistas como operações insalubres as 

atividades que se desempenhadas acima dos limites de tolerância prescrita nos 

anexos da norma (tabela 4). Como dito pelo Ministério do Trabalho (2017): “São 

consideradas atividades ou operações insalubres as que se desenvolvem: Acima 

dos limites de tolerância previstos nos Anexos n.ºs 1, 2, 3, 5, 11 e 12;” 

 

Tabela 4 – Limites de tolerância para ruído contínuo ou intermitente 

 

Fonte: Ministério do Trabalho (2017, Anexo I) 

 

Normalmente o ruído é um sinal não padronizado, ou seja, é formado por 

variadas frequências, que torna complexo identifica-lo. Por tanto são realizadas 

medições de ruído ambiente, para caracterização do ruído que são efetuadas 

normalmente por amostragem, através do levantamento durante pequenos períodos 
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de tempo, com o intuito de estes representarem a situação a caracterizar, 

normalmente numa perspectiva de longo prazo. Através desse estudo o ruído pode 

ser classificado como: contínuo, intermitente, impulsivo e flutuante aleatório. 

(MATEUS, 2008) 

O ruído continuo é formado por equipamentos que operam sem pausa. No 

ruído intermitente o equipamento funciona descontinuamente. O ruído impulsivo é 

que mais causa problemas, pois é aquele que é produzido por explosões, tem a 

característica de ser breve e repentino. O ruído flutuante aleatório é onde os níveis 

sonoros são elevados, aleatórios e tem grandes variações. (MATEUS, 2008) 

 

Figura 3 – Tipos de ruídos. 

 

Fonte: Mateus (2008, p. 6) 
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2.1.3 Fontes de ruído no setor industrial 

 

Os níveis de potência sonora das fontes são importantes para avaliar os 

níveis de pressão sonora. Esses dados são necessários quando se deseja 

determinar o nível de pressão sonora emitido por um equipamento, sem precisar de 

medição de ruído, em um ambiente industrial. Quando necessário os fabricantes 

disponibilizam as informações das máquinas, para que seja possível tomar 

providências para mitigação dos níveis excessivos. (BISTAFA, 2006) 

Para quantificar a potência sonora de qualquer equipamento, ainda não existe 

métodos teóricos para obter essa informação. Então a potência sonora é adquirida 

por meio de experiências laboratoriais. (BISTAFA, 2006) 

Um dos ruídos mais encontrados nos ambientes industriais são os ruídos de 

vários tipos de ventiladores, ver tabela 5. Através das características do ventilador é 

capaz de obter a potência sonora emitida pela descarga e admissão do ar do 

ventilador. (BISTAFA, 2006) 

 

Tabela 5 – Potências sonoras e incrementos de frequência. 

 

Fonte: Bistafa (2006, p. 152) 

 

Outra fonte de ruído muito encontrada na indústria é a do compressor de 

unidades refrigeradoras (tabela 6). Pode-se aceitar somente o compressor no 

momento da avaliação do ruído do sistema de refrigeração como um todo. 

(BISTAFA, 2006) 



 

 

 

24 

Tabela 6 – Ruído de compressores em unidades refrigeradoras. 

 

Fonte: Bistafa (2006, p. 157) 

 

O motor elétrico é uma fonte de ruído que deve ser analisada considerando a 

potência e a rotação do motor. O nível de potência sonora dos motores com potência 

entre 750 a 4000 kW estão listados na tabela 7. A potência sonora dos motores de 

baixa rotação deve ser reduzida 5 dB em relação os motores da tabela, e 

acrescentar 15 dB para os motores de alta rotação. Para motores com potência 

superior a 4000 kW, adicionar 3 dB aos níveis de potência sonoros listados. Os 

motores com potência entre 300 a 750 kW, reduzir 3 dB dos níveis de potência 

sonora. (BISTAFA, 2006) 

 

Tabela 7 – Níveis de potência sonora de motores elétricos grandes. 

 

Fonte: Bistafa (2006, p. 183) 
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3. CONTROLE DE RUÍDO EM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 

 

3.1 SISTEMAS DE ISOLAMENTO ACÚSTICO 

 

Para resolver um problema de ruído, todas as soluções possíveis devem ser 

consideradas e analisadas. A vantagem da redução do ruído é a eliminação das 

queixas e possíveis ilegalidades, o pagamento de insalubridade, a ausência no 

serviço, despesas médicas etc. (GERGES, 1992) A seguir serão apresentados os 

sistemas de isolamento mais utilizados como soluções acústicas: barreiras, 

venezianas e enclausuramentos. 

 

 

3.1.1 Barreiras Acústicas 

 

Barreiras acústicas podem ser usadas para evitar que a energia de impacto 

se propague livremente através dos equipamentos. (BISTAFA, 2006) São proteções 

entre a fonte que produz o ruído e o receptor e são muito importantes para o 

controle de grandes fontes de ruído. Os materiais são selecionados de acordo com a 

necessidade e perfil do ambiente a ser tratado, e são construídos formando uma 

espécie de antera de proteção. (ACÚSTICAS, 2017) 

As barreiras são utilizadas em tratamentos acústicos de rodovias, ferrovias, 

geradores de energia, chillers, entre outros. (ACÚSTICAS, 2017) 

 

Figura 4 – Barreiras Acústicas. 

 

                           Fonte: Acústicas (2017) 
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3.1.2 Venezianas Acústicas 

 

A veneziana acústica é um tratamento acústico que permite a passagem de ar 

por entre as frestas, mantendo a passagem de ar entre o lado interno e externo, mas 

também, proporciona uma alta redução de ruído. Além da função de atenuação de 

ruído, permite um melhor acabamento fachada externa do local tratado. 

(ACÚSTICAS, 2017) 

Esta solução acústica é fabricada em aço galvanizado dobrado, com material 

que absorve o ruído no interior. (ACÚSTICAS, 2017) 

 

Figura 5 – Venezianas Acústicas. 

 

     Fonte: Acústicas (2017) 

 

 

3.1.3 Enclausuramento acústico 

 

Enclausuramento acústico em equipamentos tem a função de confinar a fonte 

de ruído, esse tratamento pode ser parcial ou total, em máquinas de pequenas, 

médias ou grandes dimensões. (ACÚSTICAS, 2017) 

O enclausuramento é uma das opções mais utilizadas, pois não afeta a 

operação e pode ser aplicado em equipamentos já instalados. Esse sistema consiste 

em ambientes fechados por materiais que refletem a onda sonora e também 

materiais que absorbem esta reflexão dentro do enclausuramento. (GERGES, 1992) 

No setor industrial, especificamente, a cabine de enclausuramento é a 
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ferramenta de controle de ruído mais apropriada para atenuar o nível sonoro emitido 

pela fonte, pois abrange a fonte em questão, diminuindo o ruído e impedindo que se 

propague para o exterior, prejudicando os trabalhadores. (CREMONESI, 2013) 

O controle de ruído pode ser feito parcialmente, protegendo somente os locais 

que emitem mais ruído no equipamento, como por exemplo, os motores, pistões, 

transmissões, entre outros, de acordo com as características e dimensões da fonte. 

Esse tipo de tratamento pode ser aplicado com barreiras acústicas. Porém o meio 

mais eficaz de reduzir o ruído é o enclausuramento total do equipamento. 

(CREMONESI, 2013) 

Antes de escolher o enclausuramento como método de tratamento acústico o 

processo de produção da máquina deve ser estudado, para que o mesmo não seja 

prejudicado com a instalação do enclausuramento. Deve ser considerado, também 

que, o operador não poderá permanecer dentro do enclausuramento enquanto o 

equipamento estiver em funcionamento, por tanto deve ser previsto meios 

alternativos de operação no exterior do enclausuramento. O enclausuramento deve 

ser planejado para que não seja difícil executar qualquer manutenção ou reparo no 

equipamento. (CREMONESI, 2013) 

O revestimento das cabines deve ser feito de chapa de aço, o que leva a um 

aumento da reverberação e do nível de ruído no interior. Quando uma fonte de ruído 

é confinada, o ruído gerado por essa fonte está preso dentro do gabinete, tornando-

o reverberante, causando um aumento no nível de som de até 9 dB. Logo, é 

necessário revestir a parte interna da cabine com materiais de absorção acústica, 

absorvendo parte desse ruído reverberante, reduzindo para um valor próximo ao 

produzido pela fonte sem o enclausuramento. (CREMONESI, 2013) 

A espessura do enclausuramento e a densidade do material interno devem 

ser selecionados de modo que o isolamento de som desejado seja alcançado. O 

desempenho desses materiais está diretamente relacionado à variação de 

frequência. É importante conhecer o espectro de som para selecionar corretamente 

o revestimento interno e a espessura da cabine. (CREMONESI, 2013) 
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Figura 6 - Enclausuramento acústico 

 

     Fonte: Brasil (2017) 

 

As entradas de ar precisam ser tratadas acusticamente, para que seja 

possível a ventilação do enclausuramento. (CREMONESI, 2013) Por isso é instalado 

um componente chamado silenciador resistivo também conhecido como atenuador 

de ruído. Este é usado na saída e na entrada de ar do enclausuramento, para que 

além de manter a circulação do ar interno, para que não haja superaquecimento do 

equipamento isolado, o ruído seja transmitido para o ambiente externo com o nível 

de pressão sonora reduzido. (GERGES, 1992) 

 

Figura 7 - Enclausuramento acústico e componentes 

 

              Fonte: Gerges (1992, p. 546) 
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Os atenuadores são revestidos internamente com material de absorção 

sonora e podem ter um formato retangular ou circular. Os materiais mais utilizados 

são a lã de vidro e a lã de rocha. Para que a absorção do ruído seja ainda maior são 

colocadas divisórias internas. (GERGES, 1992) 

 

Figura 8 - Atenuador de ruído retangular 

 

          Fonte: Gerges (1992, p. 340) 

 

 

3.2 MATERIAIS DE TRATAMENTO ACÚSTICO 

 

O tratamento acústico é essencial em equipamentos que operam com ruído 

acima permitido, para que a empresa esteja de acordo com as normas e legislações 

brasileiras. (ACÚSTICAS, 2017) 

A diversidade dos maquinários, suas dimensões e a potência sonora gerada 

de cada tipo de equipamento, demandam um estudo para cada tipo específico de 

tratamento, para que se obtenha bons resultados. Do mesmo modo, os materiais 

que serão aplicados como isolantes ou absorventes acústicos variam de acordo com 

necessidade de cada indústria e suas características. (ACÚSTICAS, 2017) 
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3.2.1 Isolamento e Absorção acústica 

 

A habilidade de um material impedir que o som ou ruído ultrapasse de um 

espaço para o outro é chamada de isolamento acústico. Existem dois tipos, 

isolamento de ruído aéreo e isolamento de ruído de impacto, cada um deve ser 

tratado de forma diferente. (CORPORATIVA, 2013) 

O ruído aéreo é aquele produzido por vozes, trânsito, aviões ou música, esse 

tipo de ruído pode ser tratado com barreiras, como paredes, divisórias, portas ou 

janelas. O isolamento é determinado pela massa do material, quanto maior o peso 

maior a taxa de isolamento. (CORPORATIVA, 2013) 

Outro tipo de ruído é o ruído de impacto gerado a partir de vibrações que 

afetam a estrutura. Para esse ruído deve ser feito um sistema de amortecimento, 

empregando, por exemplo, piso flutuante, para evitar que o impacto alcance a 

estrutura principal. (CORPORATIVA, 2013) 

Absorção sonora é a propriedade que os materiais porosos e fibrosos têm de 

transformar uma parcela do som que incide sobre eles em calor, o restante é 

refletido de volta para o ambiente. A quantidade absorvida do som determina o 

coeficiente de absorção sonora do material, este coeficiente é medido em laboratório 

seguindo normas nacionais/internacionais. (CORPORATIVA, 2013) 

Coeficiente de redução de ruído (NRC - Noise Reduction Coefficient) mede o 

desempenho da absorção sonora do material e é representado pela média dos 

coeficientes de absorção nas frequências nas faixas centrais perceptíveis ao ouvido 

humano (250, 500, 1000, 2000 Hz). (CORPORATIVA, 2013) 

Coeficiente de absorção sonora ponderado (αw) é uma aproximação da 

absorção média dos materiais que são utilizados na avaliação de ambientes comuns 

e para outros com características especiais, utiliza-se os resultados de absorção em 

função da frequência. (CORPORATIVA, 2013) 
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3.2.2 Lã de Rocha 

 

Fabricada a partir de fibras minerais de rocha vulcânica, resultando em um 

efetivo material para isolamento térmico e acústico, e para proteção contra o fogo. 

Alta resistência à temperatura e ao fogo: o ponto de fusão das fibras é acima de 

1100ºC e a temperatura máxima recomendada para operação contínua é de 750ºC. 

(METÁLICOS LTDA, 2017) 

Outras qualidades da lã de rocha são: a baixa condutividade térmica, 

temperatura de operação de -200°C até 750°C em modo constante, não queima 

nem emite fumaça tóxica, absorção total do ruído em qualquer frequência e não 

causa corrosão em contato com outros materiais. (METÁLICOS LTDA, 2017) 

Na tabela 8, apresenta os coeficientes de absorção acústica de acordo com a 

variação da frequência (Hz), para a lã de rocha de 51mm de espessura. 

 

Tabela 8 – Coeficientes de absorção acústica 

Espessura 
(mm) 

Frequência (Hz) 

125 250 500 1000 2000 4000 NCR 

51 0,17 0,52 0,86 0,91 0,6 0,52 0,72 

Fonte: Acústicos (2017) 

 

 

Figura 9 – Lã de rocha 

 

Fonte: Metálicos Ltda (2017) 
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3.2.3 Lã de Vidro 

 

A lã de vidro é um material de ótimo desempenho de absorção acústica, pois 

sua estrutura é fibrosa. Além disso, possui propriedade de isolante térmico. É muito 

usada em equipamentos industriais, dutos de ar condicionado, caldeiras, entre 

outros. Segundo Metálicos Ltda, 2017: “Devido a sua versatilidade a lã de vidro TEL 

aplicada em acústica atua como um ótimo absorvente sonoro, sendo indispensável 

sua aplicação nos melhores sistemas de absorção acústica”. 

A atenuação do ruído acontece, pois quando a onda sonora passa pela lã de 

vidro a mesma é neutralizada e ocorre uma perda de energia. Isto é chamado de 

absorção sonora. Com a utilização desse tipo de absorvente ocorrerá uma redução 

de nível de ruído, tornando o ambiente mais agradável. Conforme citado por 

Metálicos Ltda, 2017: “Locais onde esteja presente uma condição de desconforto 

acústico pode provocar irritação e fadiga em seus ocupantes, com prejuízos 

sensíveis ao desempenho e satisfação na execução de todo tipo de atividade”. 

Na tabela 9, indica a performance acústica de acordo com a variação da 

frequência (Hz), para a lã de vidro nos variados tipos. 

 

Tabela 9 – Performance acústica 

Frequência 
(Hz) 

PSI 60x25 
PSI 

60x50 
PSI 

40x25 
PSI 

40x50 
PSI 30x50 PSI 30x25 

PSI 
30x100 

125 0,05 0,13 0,05 0,12 0,17 0,08 0,68 

250 0,27 0,75 0,24 0,69 0,62 0,27 1,17 

500 0,68 0,96 0,58 0,98 0,90 0,50 1,10 

1000 0,94 1,03 0,78 1,02 1,08 0,87 0,98 

2000 1,03 0,88 0,87 1,05 1,07 0,98 0,99 

4000 1,05 0,96 0,87 1,06 0,97 1,04 0,91 

Fonte: Acústicos (2017) 
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Figura 10 – Lã de vidro 

 

        Fonte: Metálicos Ltda (2017) 

 

 

3.2.4 Lã de Pet 

 

A lã de pet é um produto considerado novo no mercado adquirido a partir de 

material totalmente reciclável, pois é fabricado com base em fibras de garrafas PET, 

sem acréscimo de nenhum outro componente. Pode ser usado com isolante térmico 

e acústico. Conforme Metálicos Ltda, 2017: “A Sustentabilidade é seu maior 

diferencial, uma vez que ela é produzida a partir da fibra de Poliéster (garrafas PET) 

reciclada, sem adição de resinas, sem utilização de água durante o processo e sem 

emissão de carbono na atmosfera”. 

Quando instalada corretamente, a lã de pet tem um ótimo desempenho 

acústico, podendo isolar ou absolver o ruído. Com a união de lãs de outras 

densidade e espessuras, a mesma pode ser utilizada em coberturas, fachadas, 

tubulação de ar condicionado, entre outros. (METÁLICOS LTDA, 2017) 
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Figura 11 – Lã de pet 

 

Fonte: Metálicos Ltda (2017) 

 

 

3.2.5 Revestimentos metálicos 

 

O isolamento acústico é uma técnica que protege o ambiente que o som 

ultrapasse e se mude para outro. Por este motivo, são selecionados materiais que 

forneçam eficiência e segurança do isolamento acústico, assim como sua absorção 

acústica, portanto são indicados materiais que amorteçam e amenizam o som, como 

chapas metálicas. (ACÚSTICOS, 2017) 

Indicado para revestimento e proteção de isolamentos em máquinas, com um 

bom acabamento, os revestimentos metálicos são disponibilizados em bobinas ou 

chapas em variadas espessuras. (ACÚSTICOS, 2017) 

O alumínio é um revestimento que fornece variadas utilidades, e é 

considerado o metal mais usado no mundo. Possui um acabamento excelente, 

versatilidade, praticidade, resistência e durabilidade, é um metal leve. Espessuras 

fornecidas de 0,50 a 1,00mm. Principais características: elevada resistência à 

corrosão, elevado grau de condutividade térmica, resistência mecânica. 

(TÉRMICOS, 2017) 

O aço galvanizado possibilita a utilização dos tratamentos de industrialização 

básicos como: corte, punção, dobra, estampagem, perfilação, entre outros, sem 

modificar a característica final do produto. A galvanização é um procedimento, onde 

o zinco transforma-se parte da chapa, assegurando uma vida útil com qualidade. 
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Espessura: 0,40 a 0,80mm. Principais características: ótima relação custo-benefício, 

podem receber pintura de acabamento, alta resistência mecânica. (TÉRMICOS, 

2017) 

A chapa de aço inox apresenta uma grande resistência à corrosão e 

oxidação, e é um material que realmente faz a diferença em diversos tipos de 

aplicações dentro do setor industrial, entre outras atividades, como por exemplo, 

fornos, câmaras de combustão, trocadores de calor, entre outros. Espessuras: 

0,40mm a 0,80mm. Características: resistência à corrosão, fácil limpeza. 

(TÉRMICOS, 2017) 

 

Figura 12 – Bobinas metálicas e Chapas Metálicas 

 

    Fonte: Acústicos (2017) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente pesquisa teve como finalidade apresentar conhecimentos 

relacionados a cabines acústicas, aplicadas em equipamentos industriais, 

sequenciando os materiais e elementos necessários para o enclausuramento 

acústico que atendam as normas vigentes. 

O trabalho expõe as fontes de ruídos mais encontradas no setor industrial e 

os problemas que as mesmas causam. Foram listadas fontes de ruído e a potência 

sonora emitida, os limites de ruído permitidos no ambiente de trabalho e o problema 

causado pela exposição de ruído excessivo, como resultado da revisão de literatura. 

Foram elencados os tratamentos acústicos utilizados para as fontes de ruídos 

no setor industrial e suas características. Além disso, foram relacionados os 

principais materiais utilizados no isolamento acústico no setor industrial. 

Como resultado desta pesquisa foram conceituados assuntos básicos 

relativos à acústica básica, necessários para o entendimento da pesquisa como 

ondas sonoras, fenômenos ondulatórios, a diferença entre som e ruído, níveis 

sonoros, onde demonstra a distinção entre potência sonora, intensidade sonora e 

pressão sonora. 

Para que haja prosseguimento desta pesquisa, a autora sugere que seja feito 

um aperfeiçoamento no estudo de cabines acústicas com aplicação no setor 

industrial, para o aprimoramento dos procedimentos para o dimensionamento de 

enclausuramentos acústicos. 

E também, o aprofundamento no estudo comparativo dos isolantes acústicos 

mais utilizados, para obter mais informações em relação à absorção de ruído, para 

que se tenham dados numéricos suficientes para alcançar resultados antes mesmo 

do projeto de tratamento acústico finalizado. 
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