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RESUMO 

Nas cidades onde há tráfego de comboios dentro da área urbana, surge um problema em comum: poluição 
sonora devido ao ruído ferroviário. O presente estudo faz uma abordagem em uma área 
predominantemente residencial localizada às margens da linha férrea, em Maringá - PR, com o objetivo de 
avaliar a qualidade de conforto acústico nesta vizinhança. Foram feitas a coleta e o processamento de 
dados referentes aos níveis de pressão sonora, de acordo com a NBR 10.151, e entrevistas com a 
população local para conhecer sua percepção do ruído e o incômodo causado. Os dados obtidos se 
mostraram acima do limite estabelecido pela norma, e uma parcela considerável da população se mostrou 
incomodada não apenas com o ruído, mas também com a vibração. O trabalho traz ainda sugestões de 
providências que podem ser tomadas pela administração municipal e pela concessionária de ferrovia a fim 
de reduzir os prejuízos causados pela poluição sonora na saúde da população e restaurar os níveis de 
conforto. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Conforto acústico; Ferrovias; Maringá; Ruído ferroviário. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 
1.1 MARINGÁ E A LINHA FÉRREA 

 
A cidade de Maringá, no norte do Paraná, tem sua criação intrinsecamente ligada à 

sua linha férrea. Quando a Companhia Melhoramentos Norte do Paraná promoveu o 
planejamento territorial e colonização da região, na década de 1940, o engenheiro Jorge 
de Macedo Vieira ficou encarregado de traçar o plano piloto do município, tendo como 
base apenas o levantamento topográfico da região (REGO, 2001). Para o projeto, 
portanto, Vieira (influenciado pelo ideal inglês das cidades-jardim) tomou como partido a 
já existente linha férrea São Paulo-Paraná, que percorria o espigão no sentido leste-oeste 
(REGO, 2001).  

Nas décadas subsequentes, principalmente entre as décadas de 1950 e 1960, o 
crescimento da cidade foi vertiginoso, conforme ilustrado no Gráfico 1: 
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Gráfico 1: Evolução populacional do município de Maringá 

Fonte: IBGE, 2010 

 

Dado este crescimento populacional ao longo do tempo, a implantação da linha 
férrea e do pátio de manobras logo se tornou um obstáculo para a expansão urbana do 
município, dificultando a ligação entre a região norte e a área central (MAROSTICA et al., 
2003). Segundo Beloto et al. (2009), igualmente, a desativação do trem de passageiros na 
década de 1980 fez com que o pátio ferroviário fosse considerado uma barreira urbana, 
atrapalhando o tráfego de veículos. Desta forma, na década de 1990, a antiga estação 
ferroviária foi demolida, tendo início uma série de obras para o rebaixamento dos trilhos 
na região central da cidade.  

O rebaixamento do leito da ferrovia foi iniciado no ano de 1995, e no final de 1999 
foi entregue o túnel no trecho entre as avenidas Pedro Taques e Paraná, permitindo a 
implantação da Avenida Horácio Raccanello sobre a laje de cobertura (MENEGUETTI, 
2001 apud MENEGUETTI; REGO; BELOTO, 2009) e a criação da centralidade 
denominada “Novo Centro” na região da antiga estação. Ao longo das décadas de 2000 e 
2010, foram empreendidos outros túneis sob avenidas de grande fluxo, como as avenidas 
19 de Dezembro e Tuiuti.  

Atualmente, a ferrovia está sob concessão da empresa de logística Rumo/ALL, que 
a utiliza para transporte de carga. O túnel, no entanto, possui dimensões suficientes para 
a futura implantação de uma linha de transporte de passageiros. O projeto, chamado 
“Trem Pé-Vermelho”, é há muito discutido e ligaria treze cidades das regiões 
metropolitanas de Maringá e Londrina.  

 
1.2 IMPACTOS DO RUÍDO FERROVIÁRIO NA POPULAÇÃO 

 
O transporte ferroviário, conforme apontam Tumavice et al. (2016), apresenta 

diversas vantagens em relação a outros meios de transporte, tais como a capacidade de 
transportar grandes quantidades de carga ou passageiros, a eficiência por não causar 
congestionamento e a emissão reduzida de gases poluentes do ar. Nas cidades 
contemporâneas, no entanto, o transporte ferroviário também provoca um sério efeito 
colateral: a poluição sonora causada pelo ruído (WIEBE et al., 2011 apud TUMAVICE et 
al., 2016). 

Conforme definição de Sapata et al. (2010), “o ruído pode ser considerado como 
sons sem harmonia, sensações auditivas indesejáveis pelo homem, ou, sons que 
excedam os níveis estabelecidos pelas normas”. Segundo Alarcão e Coelho (2008), o 
ruído de tráfego ferroviário é resultante da soma da vibração da carroceria do comboio, do 
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ruído de tração (motores, engrenagens e refrigeração), do ruído de rolamento (interação 
entre as rodas do comboio e o trilho) e do ruído aerodinâmico (relativo à velocidade). 

A norma ISO 3095:2013 define que o ruído ferroviário inclui diferentes fontes, como 
o ruído de rolamento, ruído de impacto, ruído de tração, ruído aerodinâmico, ruído de 
curvatura, ruído de frenagem, ruído da buzina e ruído de equipamentos auxiliares e outros 
componentes. A norma indica, ainda, que o nível de ruído para qualquer trem depende 
fortemente do design da pista de rolamento, das condições de operação e do tipo e 
condição dos trilhos, e destaca que o ruído de rolamento é uma das principais fontes que 
contribuem para o ruído significativo ao longo da pista. 

Estudos apontam que, além de danos ao ouvido e perda auditiva, a exposição 
prolongada a ruídos intensos pode provocar distúrbios do sono, stress, náuseas, dores de 
cabeça, mau humor, ansiedade, falta de concentração, doenças cardiovasculares, 
doenças endócrinas e doenças psiquiátricas (STANSFELD e MATHESON, 2003).  

Na região do Novo Centro, em Maringá, muitas vezes mal se perceberia a 
passagem dos trens, não fosse a vibração que pode ser sentida. Nos trechos onde os 
trens ainda passam em nível, no entanto, é possível perceber um uso predominantemente 
residencial nas vizinhanças, e é comum que o conforto acústico em áreas residenciais 
próximas a linhas férreas seja prejudicado pelo ruído. Desta forma, este trabalho buscou 
caracterizar este ruído ferroviário em uma área residencial de Maringá e avaliar seu 
impacto no cotidiano da população local. 

 
2 DESENVOLVIMENTO 

 
2.1 MATERIAIS E MÉTODOS 

 
Para a coleta dos dados relativos aos níveis de pressão sonora, foi utilizado o 

método determinado pela NBR 10.151 – “Acústica - Avaliação do ruído em áreas 
habitadas, visando o conforto da comunidade - Procedimento”. O local escolhido para 
avaliação está situado às margens da linha férrea em uma área de uso 
predominantemente residencial na porção leste da cidade, efetivamente classificada na 
Lei de Uso e Ocupação do Solo do município (Lei Complementar 888/2011) como Zona 
Residencial Três (ZR3) (Figuras 1 e 2). 

 

 
Figura 1: Localização da área escolhida no mapa de Maringá 

Fonte: Google Maps, 2017; elaborado pelos autores 
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Figura 2: Avenida Horácio Raccanello e linha férrea 

Fonte: Acervo dos autores, 2017 

 
As medições, portanto, foram efetuadas no dia 21 de novembro de 2017, na Rua 

Garibaldi em pontos a aproximadamente 1,2 metros de altura do piso e afastados 2 
metros de superfícies refletoras como muros e paredes. Foram estipuladas duas 
distâncias da linha férrea para as medições: 20 metros, sendo esta a distância entre o 
eixo da ferrovia e a calçada, e 40 metros, para poder avaliar qual a redução do ruído no 
dobro da distância (Figura 3).  

 

 
Figura 3: Localização dos pontos de medição 

Fonte: Google Maps, 2017; elaborado pelos autores 

 
O sonômetro utilizado é da marca 01dB, modelo Solo. Este aparelho, além de fazer 

a ponderação na curva A (LAeq), também monitora o espetro do ruído. As medições foram 
feitas para um trem pertencente à empresa ALL/Rumo, concessionária da ferrovia, 
composto de duas locomotivas GE modelo Dash BB40-9WM, de propulsão a diesel-
elétrica e potência de 4000 hp (Figura 4), rebocando 75 vagões graneleiros tipo Hopper 
fechado, de cerca de 13,90 metros de comprimento cada (Figura 5). 
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Figura 4: Locomotivas modelo Dash BB40-9WM 

Fonte: Acervo dos autores, 2017 

 

 
Figura 5: Vagões tipo Hopper 
Fonte: Acervo dos autores, 2017 

 
Para cada ponto escolhido, foi feita leitura do ruído de fundo durante 10 minutos, e 

então leitura do ruído durante a passagem do trem (Figura 6). 
 

 
Figura 6: Leitura do ruído de fundo 

Fonte: Acervo dos autores, 2017 

 
Observou-se o trânsito de, em média, 235 carros e 63 motos por hora, sendo a 

velocidade máxima permitida da via de 50 km/h. Quanto ao trem, este trafegava em baixa 
velocidade, por estar completando o aclive na saída do túnel e também por estar 
chegando ao pátio de manobras. Dado seu tempo de passagem e o comprimento 
estimado do comboio, avalia-se uma velocidade média de 10 km/h. 

Para as medições, foram também utilizados os seguintes equipamentos de apoio: 
trena de 30 metros, cronômetro, máquina fotográfica e tripé. Ademais, foi aplicado um 
questionário simples a 15 moradores das proximidades, sobre sua percepção do ruído, 
com as seguintes perguntas: 
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1. Qual sua idade? 
2. Há quanto tempo mora no local? 
3. O ruído causado pela passagem do trem é incômodo? 
4. O ruído atrapalha o sono? 
5. Você sente os impactos da vibração causada pela passagem do trem? 
6. A vibração causada pela passagem do trem já provocou danos em sua 

residência? 
7. De todos os efeitos causados pela passagem do trem, qual mais lhe incomoda? 
 

2.2 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
A Tabela 1 apresenta o resumo dos dados encontrados, na forma do nível de 

pressão sonora equivalente (LAeq), para as distâncias de 20 metros e 40 metros.  
 

Tabela 1: Níveis de ruído (LAeq) identificados  

Distância Ruído de fundo (dBA) Ruído com passagem do trem (dBA) 

20 metros 64,3 69,7 

40 metros 60,8 69,1 
Fonte: Dados da pesquisa, 2017 

 
Foi possível observar, ainda, um pico de 76,1 dB durante a passagem do trem a 20 

metros de distância e um pico de 81,7 dB durante a passagem do trem a 40 metros de 
distância. Nota-se, igualmente, que a passagem do trem causa um aumento de 5,4 
decibéis no LAeq para a distância de 20 metros e 8,3 decibéis para a distância de 40 
metros.  

Esta variação, menor do que a esperada, pode ser explicada pelo fato do trem não 
ter apitado durante sua passagem pelo local. Analisando o espectro do ruído, no entanto, 
percebemos que este é mais intenso nas faixas de frequência de 20 Hz a 200 Hz 
(Tabelas 2 e 3). A exposição a estes ruídos de baixa frequência muitas vezes passa 
despercebida ao ouvido humano, mas um estudo recente realizado pela Universidade 
Ludwig Maximilian, na Alemanha, indica que a exposição prolongada a ruídos de baixa 
frequência leva a um aumento dos níveis intracelulares de Ca2+, o que causa alterações 
na sensibilidade coclear (KUGLER, 2014).  

 
Tabela 2: Ruído nas faixas de frequência de 20 Hz a 200 Hz (20 metros de distância)  

Frequência (Hz) Ruído (dB) 

20 79,2 

25 79 

31.5 83,4 

40 83,5 

50 79 

63 77 

80 76,3 

100 73,9 

125 72,4 

160 68,3 

200 65,7 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017 
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Tabela 3: Ruído nas faixas de frequência de 20 Hz a 200 Hz (40 metros de distância)  

Frequência (Hz) Ruído (dB) 

20 67,3 

25 68,8 

31.5 72 

40 76,2 

50 72,8 

63 79,3 

80 84,6 

100 79,1 

125 73,7 

160 68,2 

200 70,5 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017 

 
De acordo com regulamentação da NBR 10.151, apresentado na Tabela 4, os 

níveis de critério de avaliação para áreas mistas predominantemente residenciais é de 55 
dB(A) no período diurno. Para ambas as distâncias, o ruído causado pelo trem e até 
mesmo o ruído de fundo se encontram superiores ao permitido pela norma, e, portanto, 
fora dos padrões seguros para a saúde.   

 
Tabela 4: Nível de critério de avaliação NCA para ambientes externos, em dB(A) 

Tipos de áreas Diurno Noturno 

Áreas de sítios e fazendas 40 35 

Área estritamente residencial urbana ou de hospitais e de 
escolas 

50 45 

Área mista, predominantemente residencial 55 50 

Área mista, com vocação comercial e administrativa 60 55 

Área mista, com vocação recreacional 65 55 

Área predominantemente industrial 70 60 

Fonte: NBR 10.151, 2000 

  
Na Tabela 5, temos a distribuição dos entrevistados de acordo com a faixa etária. 

Observa-se que foram entrevistados moradores de diversas idades, tendo o mais jovem 
25 anos e o mais velho 73 anos. 

 
Tabela 5: Distribuição dos entrevistados de acordo com a idade 

Idade Quantidade % 

25 a 35 anos 3 20 

36 a 50 anos 4 26,67 

51 a 65 anos 5 33,33 

66 a 73 anos 3 20 

Total 15 100 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017 
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Na Tabela 6, temos a distribuição dos entrevistados de acordo com o tempo de 
moradia no local. Em termos simples, um quarto dos moradores está no local há pouco 
tempo, ou seja, até três anos, e o morador mais antigo está no local há 35 anos. 

 

Tabela 6: Distribuição dos entrevistados de acordo com o tempo de moradia no local 

Tempo Quantidade % 

Até 3 anos 4 26,67 

4 a 10 anos 3 20 

11 a 20 anos 6 40 

21 a 35 anos 2 13,33 

Total 15 100 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017 

 
A Tabela 7, por sua vez, traz a distribuição dos entrevistados de acordo com o 

incômodo causado pelo ruído. Quase metade dos entrevistados relatou sentir incômodo, 
enquanto 20% admitiram não mais se incomodar, por terem se acostumado ao ruído. 

 

Tabela 7: Distribuição dos entrevistados de acordo com o incômodo causado pelo ruído 

O ruído é incômodo? Quantidade % 

Sim 7 46,67 

Não 5 33,33 

Não mais 3 20 

Total 15 100 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017 

 
A Tabela 8 traz as respostas dos moradores quando perguntados se o ruído 

atrapalha o sono. Os sete moradores que se mostraram incomodados com o ruído de 
acordo com a tabela anterior foram os mesmos que reconheceram ter a noite de sono 
perturbada pelo ruído. 

 

Tabela 8: Distribuição dos entrevistados de acordo com o impacto do ruído no sono 

O ruído atrapalha o sono? Quantidade % 

Sim 7 46,67 

Não 8 53,33 

Total 15 100 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017 

 
Por outro lado, a Tabela 9 diz respeito à percepção que os moradores têm da 

vibração causada pela passagem do trem. A maioria respondeu sentir o estremecimento. 

 

Tabela 9: Distribuição dos entrevistados de acordo com a percepção da vibração 

Sente vibração durante a passagem do 
trem? 

Quantidade % 

Sim 10 66,67 

Não 1 6,67 

Ás vezes 4 26,67 
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Total 15 100 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017 

 
De acordo com a Tabela 10, três entrevistados afirmaram já terem sofrido prejuízo 

econômico devido a vibração. Foram relatadas trincas em paredes, fissuras nos cantos de 
janelas e quebra de objetos delicados, como taças. 

 

Tabela 10: Distribuição dos entrevistados de acordo com as consequências da vibração 

A vibração já causou danos em sua 
residência? 

Quantidade % 

Sim 3 20 

Não 12 80 

Total 15 100 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017 

 
Por fim, a Tabela 11 traz a opinião dos entrevistados quanto ao pior incômodo. O 

incômodo mais citado foi o ruído gerado pelo apito. Outro incômodo bastante citado, 
embora não tenha relação alguma com conforto ambiental, foi a poeira que é levantada e 
espalhada conforme a passagem dos trens. 

 

Tabela 11 - Distribuição dos entrevistados de acordo com o pior incômodo 

Qual o pior incômodo? Quantidade % 

Ruído (apito) 6 40 

Vibração 3 20 

Poeira 4 26,67 

Todas as anteriores 1 6,67 

Nada 1 6,67 

Total 15 100 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017 

 
3 CONCLUSÃO 

Este trabalho se propôs de verificar os níveis de ruído provocados pelo transporte 
ferroviário em uma área predominantemente residencial da cidade de Maringá e também 
avaliar seu impacto na vizinhança. Para isso, foram aplicados o método descrito pela NBR 
10.151 e entrevistas com moradores locais. Os valores obtidos ficaram entre 69,1 dB(A) e 
69,7 dB(A). Embora haja decaimento dos níveis de ruído conforme o aumento da 
distância, ambos os valores estão acima do permitido pela norma. Analisando-se o 
espectro do ruído, ainda, é possível perceber que os níveis de ruído são mais intensos 
nas faixas de frequência mais baixas. 

O maior motivo de reclamação e incômodo dos moradores com a passagem do 
trem, de fato, é o barulho dos apitos, principalmente durante a madrugada. Durante a 
coleta de dados in loco para este trabalho, os apitos foram acionados a uma distância de 
três quadras dos pontos de medição. Tivessem sido acionados a uma distância mais 
próxima, os níveis de ruído encontrados seriam ainda mais intensos. Entende-se a 
necessidade do apito, principalmente na entrada e saída de túneis, como forma de alerta 
a eventuais pedestres ou animais que estejam cruzando a linha, visto a dificuldade de se 
frear um trem em casos de emergência. Quando o nível de ruído provocado é prejudicial à 
saúde, no entanto, são necessárias medidas que reduzam este impacto ambiental.  



 

XI EPCC 
Anais Eletrônico 

29 e 30 de outubro de 2019 

Em Maringá, a Lei Complementar 218/1997 dispõe sobre o controle, fiscalização e 
penalização de atividades que gerem poluição sonora. Segundo esta lei, que obedece às 
recomendações da NBR 10.151, quando o nível de intensidade sonora medido dentro dos 
limites da propriedade onde se dá o incômodo ultrapassa os níveis fixados, cabe à 
Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente do Município (SEUMA) articular-se com 
os órgãos competentes, visando a adoção de medidas para eliminar ou minimizar os 
distúrbios sonoros. 

Segundo estudos de Tumavice et al. (2016), relativos à medidas de mitigação de 
ruído ambiental ao longo das ferrovias da Lituânia, a medida mais efetiva adotada foi a 
substituição de janelas nos edifícios de alvenaria, com a instalação de vidros duplos 
isolantes. Os autores pontuam, no entanto, que esta medida não protege os ambientes 
externos. A melhor solução, embora tenha custo mais elevado, seria a instalação de 
barreiras acústicas ao longo da fonte sonora. Barreiras feitas de materiais naturais como 
gabião também se mostram eficientes. 

Tumavice et al. (2016) destacam também a importância da manutenção dos trilhos, 
uma vez que trilhos em mau estado, com partes corrugadas, podem aumentar o ruído em 
até 20 decibéis. O simples esmerilhamento ou a substituição dos trilhos resolveria esta 
questão. Dudkin, Andreeva e Sultanov (2017), igualmente, afirmam que em trechos em 
curva, onde o atrito das rodas com os trilhos provoca ruídos de alta frequência, o 
problema pode ser eliminado com a lubrificação da superfície do trilho que entra em 
contato com a roda. Ainda segundo os autores, o problema da vibração, por sua vez, 
pode ser minimizado com o isolamento dos trilhos através da instalação de tapetes de 
controle de vibração, que amortecem o impacto.  

Diante do constante avanço da urbanização na cidade de Maringá, e da 
perspectiva de ampliação do uso da linha férrea para o transporte de passageiros, é 
imprescindível que a questão da poluição sonora ferroviária seja discutida. As propostas 
para mitigação do ruído devem ser amplamente discutidas e aplicadas, a fim de reduzir e 
evitar os seus impactos negativos na saúde e no cotidiano da população.  
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