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1. INTRODUÇÃO 

A  poluição  sonora  é  considerada  pela  Organização  Mundial  de  Saúde (OMS) como 

um problema de saúde pública e, por definição, é o conjunto de todos os  ruídos  

provenientes  de  uma  ou  mais  fontes  sonoras,  manifestadas  ao  mesmo tempo em 

um ambiente qualquer (FIORINI, 2014). 

 

Atualmente,  segundo  a  OMS,  depois  da  poluição  do  ar  por  emissões gasosas e 

da poluição das águas por diluição dos efluentes industriais e domésticos,  a  poluição  

sonora  é  o  tipo  de  poluição  que  atinge  o  maior  número  de pessoas  no  planeta.  

Esta  forma  de  poluição  impacta  significantemente  a  qualidade de  vida  das  pessoas  

e  provoca  alterações  auditivas,  orgânicas,  psicológicas  e sociais (DA PAZ, 2004). 

 

A Lei nº 6.938/811, que institui a Política Nacional do Meio Ambiente, em seu art. 3º, III, 

define a poluição como a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades 

que direta ou indiretamente: 

a) prejudiquem a saúde; 

b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas; 

c) afetem desfavoravelmente a biota; 

d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente; 

e) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos.   

 

Portanto, a poluição sonora é a degradação da qualidade ambiental fruto de som puro 

ou da conjugação de sons. As atividades sonoras serão consideradas poluidoras por 

presunção legal, na medida em que se situarem fora dos padrões admitidos em lei, nas 

resoluções do CONAMA e nas normas técnicas recomendadas. 

 

Sabe-se que o ruído não produz apenas efeitos sobre o bem estar das pessoas, mas 

atua diretamente  na  saúde  da  população. Torna-se necessário, portanto, discutir a 

poluição sonora e seus aspectos e impactos na saúde humana e no ambiente, além de 

apresentar formas de prevenção e controle desse tipo de poluição. 

 

Em  Açailândia/MA, o  transporte  ferroviário  é  utilizado para fins de escoamento da 

produção mineral, transporte de passageiros e agrícolas. Ao  longo  da  linha  férrea,  

que atravessa a área urbana e rural do município, existem situações distintas  no  que  

tange  a  distância  entre  a  linha  férrea e as edificações existentes. Neste relatório, 

avaliou-se os  níveis  de  ruído  emitidos diariamente  pela Estrada de Ferro Carajás 

(EFC) de  acordo com os níveis de ruído estabelecidos em legislação vigente. 

 

2. Informações Gerais 

2.1 - IDENTIFICAÇÃO DO SOLICITANTE 

2.1.1 Razão Social: Justiça nos Trilhos 

2.1.2 C.N.P.J: 35.457.039/0001-17 

2.1.3 Endereço: Rua Beijamin Constant, nº126, Jacu, Açailândia-MA 

2.1.4 E-mail: jnt@justicanostrilhos.org  

 

2.2 Responsável pelo laudo: 

 
1 BRASIL, 1981. 
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João Paulo Alves da Silva  

Qualificação profissional: Gestor Ambiental - Diploma registrado sob o nº 

195911|1967017|127 

Telefone de contato: (99) 99172-2417 

Email: joao.alves@acad.ifma.edu.br 

 

3. Objetivos 

 

3.1 Geral 

O presente relatório tem como objetivo  avaliar  os  níveis  de  ruído  emitidos diariamente  

pela Estrada de Ferro Carajás (EFC) que passam em assentamentos rurais de 

Açailândia – MA. 

 

3.2 Especifíco 

Realizar  a  coleta  dos  níveis  de  ruído  emitidos  pelos trens  durante  as  passagens    

nos assentamentos rurais de Açailândia, situados próximos à linha férrea para, 

posteriormente, compará-los  com  os  valores  limites  indicados  por  normas  nacionais 

e  pela  Lei  Municipal  da cidade de Açailândia – MA, podendo-se, assim, analisar se 

os valores correspondem com o parâmetros estabelecidos em lei. Ainda, correlacioná-

los com os danos que podem causar às comunidades. 

 

4. Justificativa 

 

A  linha  do  trem  que  passa  pelas áreas urbanas e rurais  corta  diversos bairros 

residenciais como: Vila Ildemar, Piquiá de Cima e Piquiá de Baixo, além de 

assentamentos rurais como:  Francisco Romão, Novo Oriente, João do Vale e 

adjacentes e o acampamento Agroplanalto,  gerando  transtornos à população local 

como vibrações que provocam rachaduras nas casas e  problemas sociais e de saúde 

provocados  pelos  ruídos  que são  emitidos  pelo  atrito  das  rodas  com  os trilhos, 

pelo choque entre os vagões e pelo estridente buzina. Além de provocar desconforto, a 

exposição ao ruído excessivo causa danos à saúde da população que vive  nos  

arredores  da  linha  férrea,  podendo causar  efeitos  a  curto  e  a  longo  prazo.  Faz-

se  necessária,  portanto,  uma  avaliação sobre  os  valores  de  ruído  emitido  pelo  

trem. Considerando que o pedido de proteção sonora é uma demanda antiga das 

familias que vivem nesses assentamentos; considerando que a Vale S.A. anunciou em 

outubro de 2021 a intensão de construir muros ao arredores da linha de ferro no 

perimetro das casas dos assentamentos para evitar acidentes, o estudo pretende 

auxiliar as comunidades com subsidios que demonstrem a necessidade ou não de 

agregar à referida construção a proteção antirruído, em conformidade às legislações  

vigentes. 

 

5. Características do Local 

 

LOCALIZAÇÃO Zona Rural de Açailândia - MA 

BAIRROS/ASSENTAMENTOS: Ass. Francisco Romão, Agroplanalto e Novo 

Oriente 

CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA: Área mista 

HORÁRIO DE PASSAGEM DOS 24h - todos os dias (incluindo domingos e 

mailto:joao.alves@acad.ifma.edu.br
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TRENS: feriados) 

FONTES EMISSORAS DE RUÍDO: Estrada de Ferro Carajás (EFC) 

RESPONSÁVEL TÉCNICO: João Paulo Alves da Silva 

 

6. Definições 

Para fins de aplicação do presente relatório, considera-se: 

 

I – Período Diurno – O tempo compreendido entre 07:00 e 22:00 horas do mesmo dia, 

exceto aos domingos e feriados constantes do calendário oficial do município, quando 

esse período será entre 08:00 e 19:00 horas; 

 

II – Período Noturno – O horário complementar ao período diurno, sendo o tempo 

compreendido entre 22:00 horas de um dia e 07:00 do dia seguinte, respeitando a 

ressalva de domingos e feriados onde o término do período noturno não deve ser antes 

das 09:00 horas; 

 

III – Ruído – Todo som que gera ou possa gerar incômodo; 

 

IV – Som – fenômeno físico capaz de produzir a sensação auditiva no homem; 

 

7. Normas de referência 

 

• NBR 10151 – ABNT - Medição de Ruído em áreas habitadas.  

• NBR 7731 – Guia para execução de serviços de medição de ruído. 

• IEC 61672– Medidores de Nível Sonoro.  

• Resolução nº 01 de 08/03/1990 do Conselho Nacional de Meio Ambiente 

(CONAMA).  

• LEI N.º 5.715 DE 11 DE JUNHO DE 1993 - Estabelece  padrões  de  emissão  

de  ruídos e vibrações bem como outros  condicionantes  ambientais  e dá outras 

providências. (Maranhão) 

• Lei  nº  320, de  23  de  outubro  de  2009  -  Dispõe  sobre  o  controle da poluição 

sonora e os limites máximos de intensidade da emissão de sons e ruídos 

resultantes de atividades urbanas e rurais no município de Açailândia. 

 

8. Metodologia 

 

As medições foram realizadas em pontos indicados pelas comunidades em 

conformidade com o disposto no item 5 da NBR 10151 / 2000. Todos os valores medidos 

do nível de pressão sonora foram aproximados ao valor inteiro mais próximo. 

O tempo de medição foi escolhido de forma a permitir a caracterização do ruído em 

questão. A medição envolveu uma sequência de amostras, com o equipamento 

calibrado para leitura do nível de pressão sonora em dB(A), lido em resposta rápida 

(fast) a cada 5 s, durante o tempo de medição do ruído. 

Para cada ponto escolhido, foi feita a leitura do ruído de acordo com os intervalos 

previstos na metodologia. 

 

8.1 Equipamento 
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A avaliação de nível de pressão sonora foi conduzida utilizando um decibelímetro, tipo 

2, atendendo  os  requerimentos  da norma  IEC  61672-1  (que  substitui  a  IEC  60651)  

para  medidores  de  Nível  de  Pressão  Sonora  da classe 2 e a especificação ANSI 

S1.4, tipo 2. 

 

Instrumento: Decibelímetro Digital  

Faixa: 30 a 130 dB  

Fabricante: INSTRUTHERM 

Série: 210316960 

Modelo: DEC-490 

 

8.2 Indicador utilizado: 

 

O indicador utilizado foi a NBR 10.151 da ABNT – Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (2019), que fixa os limites em dB(A) de aceitabilidade do ruído em 

comunidades. 

 

8.3 Procedimentos: 

 

A fim de colocar os instrumentos em condições para se efetuar as avaliações foram 

verificados alguns aspectos, como:  

 

- Foi realizada uma inspeção prévia nos equipamentos verificando-se sua integridade  

eletromecânica (estado do display, montagem do microfone, regularidade mecânica e 

elétrica dos comandos);  

 

- Adotou-se para cada ponto de medição um afastamento de  aproximadamente  1,20m  

do  piso  e  2,00  m  de  quaisquer  superfícies  refletoras,  como muros, paredes etc. 

 

8.4 Medições 

 

Após a verificação de todos os procedimentos necessários para a utilização dos 

equipamentos na avaliação, conforme descrito acima, iniciamos as medições 

considerando-se as condições normais e habituais das atividades da empresa. 
 

Medições Pontuais (Decibelimetria):  

 

Para as medições foram considerados:  

- Altura do microfone: 1,20 m;  

- O microfone esteve provido de protetor de vento;  

- Os dias das medições estavam ensolarados;  

- Não houve evidencia de interferência de outras fontes nos níveis de ruído da fonte 

em avaliação;  

- Área sem circulação de veículos em seu entorno;  

- Fonte única de ruído na Estrada de Ferro Carajás (EFC); 

- Operou-se no circuito de compensação "A" e circuito de resposta rápida (FAST). 

 

 

Dias e horários para medição: 
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• Segunda, quarta, quinta, sexta  e sábado: uma leitura em cada intervalo de 

horário: 

 

a) 00h00 às 06h00; 

b) 07h00 às 10h00; 

c) 11h00 às 13h00; 

d) 15h00 às 19h00; 

e) 21h00 às 22h00. 

 

• Domingo e terça (feriado): uma leitura em cada intervalo de horário: 

 

a) 00h00 às 06h00; 

b) 07h00 às 09h00; 

c) 11h00 às 13h00; 

d) 15h00 às 19h00; 

e) 21h00 às 22h00. 

 

 

9. Resultado das medições 

 

Foram consideradas as fontes internas e externas para avaliação dos níveis de pressão 

sonora da Estrada de Ferro Carajás (EFC) e entorno.  

Para melhor caracterização da avaliação em estudo, as análises foram feitas 

considerando dois períodos de medição:  

 

DIURNO: 07h00 às 22h00 

NOTURNO: 18h00 às 07h00 

 

• Exceto domingos e feriados: 

 

DIURNO: 09h00 às 22h00 

NOTURNO: 18h00 às 07h00 
 

 

A Tabela abaixo apresenta os Níveis de Critério de Avaliação (NCA), conforme NBR- 

10151/19 da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. 

 

 
 

Após  a  verificação  de  todos  os  procedimentos  necessários  para  a  utilização  dos 

equipamentos  na avaliação, conforme descrito acima, iniciamos as medições 

considerando-se as condições normais e habituais das atividades realizadas na EFC. 
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POSIÇÃO DOS PONTOS DE MEDIÇÃO 

Ponto Local Coordenadas  Distância*  

1 Casa das Mulheres - Francisco 

Romão 

4º35'9'' S / 47º10'21'' O 150 metros 

2 Escola Jeruzamar - Francisco 

Romão 

4º35'6'' S / 47º10'33'' O 250 metros 

3 Casa Sra. Lindalva - Francisco 

Romão 

4º35'3'' S / 47º10'26'' O

  

150 metros 

4 Casa da Sra. Adriana - Novo 

Oriente 

4º35'39'' S / 47º9'55'' O 70 metros 

5 Casa do Sr. Andreasio - 

Agroplanalto 

4º35'27'' S / 47º10'54'' O 120 metros 

 

DADOS DAS MEDIÇÕES 

Local Data Horário Laeq 

[dB(A)] 

LASmax 

[dB(A)] 

LASmin 

[dB(A)] 

NCA 

[dB(A)] 

Conforme 

(S/N) 

Francisco Romão 

(ponto 1) 

28/10/2021 Diurno - - - 55 - 

Noturno 60,75 81,7 39,8 50 N 

29/10/2021 Diurno 50,2 70,2 30,2 55 N 

Noturno 44,0 57,3 30,7 50 N 

Novo Oriente 

(ponto 4) 

30/10/2021 Diurno - - - 55 - 

Noturno 54,9 82,0 27,8 50 N 

31/10/2021* Diurno 60,4 89,1 31,7 55 N 

Noturno 61,4 82,6 40,2 50 N 

Francisco Romão 

(pontos 2 e 3) 

01/11/2021 Diurno 61,3 84,3 38,3 55 N 

Noturno 52,5 69,1 35,9 50 N 

Agroplanalto 

(ponto 5) 

02/11/2021* Diurno 54,3 78,0 30,6 55 N 

Noturno 52,35 77,4 27,3 50 N 

03/11/2021 Diurno 48,35 68,7 28,0 55 N 

Noturno 52,85 72,4 33,3 50 N 

 

Observações: Todas as avaliações foram feitas conforme A NBR 10151/2019. A NBR 10151 vinculada ao 

Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) que determina que um controle na emissão de ruídos 

devem obedecer aos padrões, diretrizes e critérios estabelecidos para atender os interesses da saúde e 

sossego público. 

______* Domingo e feriado 

10. Considerações e conclusões 

 

Este relatório foi elaborado em consonância com a resolução CONAMA Nº 001/90, 

publicada em 02/04/90 e de acordo com os procedimentos de medição estabelecidos 

pela NBR 10151/2019, que fixa as condições exigíveis para a “Avaliação de 

aceitabilidade do ruído em comunidades”, uma vez que no intem VI da referida 

Resolução preceitua que as medições devem ser realizadas em conformidade com a 

NBR mencionada. 

 

O principal objetivo deste trabalho é o fornecimento de informações do ruído recorrente 

das atividades realizadas pela empresa VALE ao longo da zona rural de Açailândia/MA. 
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Os pontos avaliados foram determinados pela comunidade, visando sinalizar que 

apesar da distância, o ruído continua a atigir as comunidades. Para isso o equipamento 

foi ultilizado de acordo com todas as orientações legais. 

 

As verificações de emissões de ruídos foram realizadas durante 7 (sete) dias, adotando-

se horários diurnos e noturnos. 

 

Nos  cinco (05)  pontos  escolhidos,  comparando-se  os  resultados  com  aqueles  que  

constam na normativa da  NBR- 10.151/19 da  ABNT,  verifica-se  que  em  todos eles  

houve  ultrapassagem  dos  limites previstos, considerando-se área mista 

predominantemente residencial com limite diurno 60 dB (A) e noturno 55 dB(A). 

Ressalta-se que por diversas vezes o ruído ultrapassou os critérios estabelecidos para 

área predominantemente industrial com limite diurno de 70 dB (A) e noturno 60 dB (A). 

 

Portanto, todas as medições encontram-se fora dos parâmetros estabelecidos nas 

normativas vigentes, tendo como causa o ruído intenso proveniente do trânsito contínuo 

de trens. 
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ANEXO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figura 3 Medição realizada no 

Novo Oriente (Fonte: arquivo 
próprio, 2021) 

Figura 2 Medição realizada no 
Francisco Romão (Fonte: arquivo 
próprio, 2021) 

 

Figura 1 Medição realizada no 
Agroplanalto (Fonte: arquivo 
próprio, 2021) 
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