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ABNT
- Associação Brasileira de Normas Técnicas;
CONAMA – Conselho Nacional de Meio Ambiente;
IAC – Instituto de Aviação Civil;
IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis;
INFRAERO – Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária;
ISO – International Organization for Standardization;
OACI – Organização de Aviação Civil Internacional
OMS – Organização Mundial da Saúde;
PBZR – Plano Básico de Zoneamento de Ruído;
PEZR – Plano Específico de Zoneamento de Ruído;
PZR – Plano de Zoneamento de Ruído;
ECAC Doc 29 – European Civil Aviation Conference Document 29
ICAN – Instruction for the Calculation of Aircraft Noise;

Lista de Termos Técnicos:
• Aviação Geral – É todo vôo não pertencente à Aviação Regular (particulares, vôos
tipo charter e demais modalidades);
• Aviação Regular – São os vôos praticados pelas grandes empresas comerciais
aéreas (TAM, VARIG, GOL, AVIANCA, AZUL, TAP, etc.)
• Equipamento – Modelo de avião;
• Leq – Nível Contínuo Equivalente;
• LMáx – Nível Contínuo Equivalente Máximo;
• Lmín – Nível Contínuo Equivalente Mínimo;
• SEL ou LAE – Sound Exposure Level
• Turno Diurno – 06:00 às 22:00 (Especificado na legislação de Fortaleza)
• Turno Noturno – 22:00 às 06:00 (Especificado na legislação de Fortaleza)
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Vistoria e relatório:

 Francisco Aurélio Chaves Brito – Matricula 13.458-01
o Fiscal – Equipe da Carta Acústica
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I. CONTEXTO DO RELATÓRIO
1. Objetivo
O objetivo deste relatório é realizar uma avaliação complementar em relação ao
impacto do funcionamento do Aeroporto Internacional Pinto Martins, atendendo solicitação
do processo nº 77632014 – SEUMA e ao Processo nº 0011575-56.2014.4.05.8100
Ministério Público Federal / Justiça Federal 5ª Região – 10ª Vara.

2. Local da vistoria
O relatório se refere à área correspondente ao bairro Lagoa Redonda, em particular
o trecho onde se localiza o principal denunciante que deu origem ao processo.
A residência do denunciante se localiza na Rua Joaquim Ferreira, 961 – Lagoa
Redonda.

Figura 1-Situação Geográfica do local: imagem satélite Google Earth

3. Objeto da denuncia
●
●

Aeroporto Internacional Pinto Martins
Localização:
Av. Senador Carlos Jereissati, 3000.
Bairro – Serrinha.
Fortaleza – Ce.
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4. JUSTIFICATIVA
As operações aeroportuárias têm consequências diretas na saúde e bem estar da
vizinhança. Os efeitos do ruído são diversos e suas consequências são facilmente notadas
em problemas de sono e queda de desempenho no trabalho. Tal situação acaba gerando um
custo social elevado devido às despesas médicas e à baixa produtividade no trabalho.
Para minimizar os efeitos sobre o bem estar da comunidade e cofres públicos, é
necessário que os aeroportos procurem diminuir ou limitar o ruído emitido na fonte
(aeronaves) ou que se criem mecanismos de controle de ruído, com vistas a proteger a
comunidade. Para que se adotem medidas nesse sentido é necessário, primeiramente, que se
conheça o objeto de estudo, fazendo-se uma profunda avaliação do ruído emitido por essa
atividade. Nesse sentido, a criação de um banco de dados para estudo é imprescindível para
dar continuidade e ampliar a abrangência de estudos sobre a poluição sonora no meio
ambiente.
O presente relatório pretende contribuir com o debate, através de uma análise
qualitativa e quantitativa do ruído aeronáutico gerado pelas atividades do Aeroporto
Internacional Pinto Martins e seu objetivo principal é levantar e analisar, sob diferentes
aspectos, dados sobre o ruído aeronáutico oriundo de atividades do referido Aeroporto e seu
impacto direto no bairro Lagoa Redonda, mais especificamente na residência do
denunciante, para isso levaremos em conta os seguintes fatores:
a) os níveis de ruído registrados
Apresentar os índices estatísticos de ruído diários (SEL, LMáx, Leq e Lmín) a que
estão submetidos os habitantes dessa área, para o período diurno compreendido
entre 06:00 e 22:00 horas e no período noturno de 22:00 às 06:00.
b) analisar o Ruído de Fundo
Calcular os índices estatísticos mais representativos do ruído de fundo e dos eventos
sonoros aeronáuticos e analisar a diferença entre ambos.
c) verificar a situação estudada em relação a algumas normas Brasileiras
• Verificar a situação identificada em relação a NBR 10.151 (ABNT, 2000):
Avaliação do ruído em áreas habitadas visando o conforto da comunidade;
• Verificar se a aplicação dos índices de isolamento acústico de 35 a 40 decibéis
presentes na NBR 8572 (ABNT, 1984), vigente para a Área do PEZR do aeroporto
em estudo, conduz a níveis de conforto acústico dentro de edificações, como
recomendado pela NBR 10152 (ABNT, 1987).
d) Produzir o Mapa de Ruído da área

5. Contexto legal
A vistoria em questão foi realizada com o objetivo de configurar a perturbação do
sossego alheio com a possível caracterização de Poluição Sonora, situações previstas no
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artigo 42 da Lei 3.688/1941 (Decreto Lei das Contravenções Penais) e 54 da Lei 9605/98
(Crimes Ambientais) e os níveis definidos pelas NBRs, 10.151 e 10,152.
Decreto Lei 3.688/1942 (Federal)
Art. 42 - Perturbar alguém, o trabalho ou o sossego alheios:
I - com gritaria ou algazarra;
II - exercendo profissão incômoda ou ruidosa, em desacordo com as prescrições legais;
III - abusando de instrumentos sonoros ou sinais acústicos;
IV - provocando ou não procurando impedir barulho produzido por animal de que tem guarda:
Pena - prisão simples, de 15 (quinze) dias a 3 (três) meses, ou multa.
Lei 9605/98 (Federal)
Seção III
Da Poluição e outros Crimes Ambientais
Art. 54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em
danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da
flora:
Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.
NBR 10151
Acústica – Avaliação de ruído em áreas habitadas, visando o conforto da comunidade - Procedimento

NBR 10152
Níveis de ruído para conforto acústico
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Desta forma, foram realizadas medições com o intuito de verificar a condição de
ruído ambiente, ruído de fundo e a situação específica com os aviões em trajeto sobre a
residência do denunciante, avaliação de largo espectro e previsional, de forma a configurar
ou não poluição sonora e a consequente perturbação do sossego alheio.

Figura 2 – Acompanhamento do trajeto de alguns aviões verificados através do software flightradar24

II. PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO
Para efetivação de relatório, foram utilizadas duas formas de avaliação: medição
com sonômetro e previsional com mapa de ruído.

6. Metodologia da medição
As medições foram realizadas de acordo com a NBR 10151 e NBR 10.152, que
permite avaliar o impacto sonoro de fontes de ruído com componentes estacionárias e
tonais. Os níveis de pressão sonora foram determinados a partir de medições do nível
global ponderado A (LAeq) e de forma pontual, inclusive com avaliação de frequência.
Foram registrados os níveis de pressão sonora, com ponderação A e filtro de resposta
temporal SLOW (Legislação de Fortaleza1). O microfone ficou localizado no quarto do
pavimento superior da residência denunciante, encontrando-se o aparelho a 1,30m do chão
e a mais de um metro de qualquer parede.
Para avaliar o perfil sonoro do local, foram feitas medições por períodos de 24h e
medições pontuais na residência, durante a passagem de aviões e sem aviões sobrevoando,
caracterização do ruído ambiente, etc., intercalando todos estes aspectos, de forma a traçar
o perfil mais realista possível do local e situação.
1

Lei 5530/81, art. 629 - Para a medição dos níveis de som considerados na presente Lei, o aparelho medidor de nível de som, conectado à
resposta lenta, deverá estar com o microfone afastado, no mínimo, de 1,50m (hum metro e cinqüenta centímetros) da divisa do imóvel
que contém a fonte de som e ruído, e à altura de 1,20m (hum metro e vinte centímetros) do solo.
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 Instrumentação
Os seguintes equipamentos foram utilizados para realizar as medições:
o Sonômetro marca INSTRUTHERM; DEC 5030; Nº de Série: 040406089;
Certificado de Calibração 990-2014.
o Sonômetro marca INSTRUTHERM; DEC 5010; Nº de Série:050500383;
Certificado de Calibração 988-2014.
o Sonômetro marca 01dB; Modelo Solo; Nº de Série: 30.519; Classe 1;
Certificado de Calibração nº 2416-2014.
o Calibrador marca 01dB; Modelo Cal21; Nº de Série: 34593234; Certificado
de Calibração N°: 999-2014.

7. Metodologia previsional
 Foi feita a avaliação de trecho da Carta Acústica de Fortaleza correspondente ao
bairro Lagoa Redonda, especificamente onde se localiza a residência do
denunciante, que corresponde ao setor N18 do mapa digitalizado da Prefeitura.
 Foi utilizado o software CadnaA.

8. Ponto de medição
Os medidores de ruído foram posicionados no seguinte ponto:
 Na residência do denunciante localizada na Rua Joaquim Ferreira, 961 – Lagoa
Redonda – No pavimento superior, em um dormitório.

9. Condições de medição
O monitoramento foi realizado em três datas distintas:
• Dia 31/07/2014 no período compreendido entre 08h30minh e 10h30min em
medições de eventos e avaliação por período de 24 horas (31/07/2014 a
01/08/2014).
o Condições climáticas: A velocidade do vento era baixa (inferior a 5 m/s), a
temperatura estava em torno de 30° C e não choveu em momento algum.
• Dia 07/08/2014 no período compreendido entre 09h00minh e 11h00min.
o Condições climáticas: A velocidade do vento era baixa (inferior a 6 m/s), a
temperatura estava em torno de 29° C e não choveu em momento algum.
• Dia 14/08/2014 no período compreendido entre 09h30minh e 11h30min.
o Condições climáticas: A velocidade do vento era baixa (inferior a 7 m/s), a
temperatura estava em torno de 29° C e não choveu em momento algum.
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III. RESULTADOS E ANÁLISE
10. Históricos de medição
Foram feitas várias leituras no local de forma a configurar de forma correta o
possível impacto do sobrevoo de aviões sobre o trecho onde reside o denunciante.
As leituras apresentadas a seguir mostram a evolução do nível de ruído equivalente
ponderado A, LAeq, em função do tempo. Durante as medições não houve em momento
algum a interferência de trânsito ou outro evento, evitando assim qualquer mascaramento.

Figura 3 - Leitura 3 – Ruído de fundo – Banda 1/1

Figura 4 - Leitura 3 – Ruído de fundo – Banda 1/3
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Figura 5 - Leitura 3 – Ruído com avião – Banda 1/1

Figura 6 - Leitura 3 – Ruído com avião – Banda 1/3
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Figura 7 - Leitura 3 – Quadro resumo

Figura 8 - Leitura 3 – Gráfico com comparativo de ruído mensurado no local da denuncia e projetado próximo a fonte

Como a denuncia é originaria de uma região da cidade com característica
estritamente residencial, aplica-se o valor definido na NBR 10151 para este tipo de situação
e como a medição foi realizada no dormitório, aplica-se o valor definido na NBR 10152
para este tipo de ambiente.
Na tabela a seguir é feito um resumo comparativo dos valores mensurados e das
exigências legais.

LEITURAS

Ruído com
avião
sobrevoando
a residência

Ruído de
Fundo
(Dia)

Ruído de
Fundo
(Noite)

L1 – 31/07/2014
L2 – 07/08/2014
L3 – 14/08/2014

63,3 dB(A)
63,2 dB(A)
63,5 dB(A)

42,4 dB(A)
42,3 dB(A)
42,8 dB(A)

30,1dB(A)
29,9dB(A)
31,1dB(A)

Valor Legal
(NBR 10151)
Área estritamente
residencial
Dia
Noite
50dB(A)
45dB(A)
50dB(A)
45dB(A)
50dB(A)
45dB(A)

Valor Legal
(NBR 10152)
Dormitório
Conforto
35dB(A)
35dB(A)
35dB(A)

Aceitável
45dB(A)
45dB(A)
45dB(A)
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11. Resultados por período regulamentar
Os principais indicadores acústicos por situações de avaliação, já com a correção e
arredondamento:


Leitura 01 = 63 dB(A) – Com avião sobrevoando, sem ruído na residência e sem
trânsito nas proximidades.



Leitura 02 = 63 dB(A) – Com avião sobrevoando, sem ruído na residência e sem
trânsito nas proximidades.



Leitura 03 = 63 dB(A) – Com avião sobrevoando, sem ruído na residência e sem
trânsito nas proximidades.
Os resultados mostram que:
 Em todas as leituras, o nível de ruído medido ultrapassa o ruído de fundo
existente em 20 dB(A), quando se avalia o impacto diurno..
 Em todas as leituras, o nível de ruído medido ultrapassa o ruído de fundo
existente em mais de 30 dB(A), quando se avalia o impacto noturno..
 O nível legal estabelecido pela NBR 10151 é ultrapassado.
 O nível legal estabelecido pela NBR 10152 é ultrapassado.

12. Mapas de ruído
Em busca de mais resultados para configurar a possível situação de incômodo
existente, foi adicionado a este relatório, os estudos relativos ao trecho indicado e que
fazem parte do projeto da Carta Acústica de Fortaleza.
O mapa relacionado corresponde ao setor N18 do mapa digitalizado de Fortaleza e
foi usado como base primária para produção dos estudos.

Figura 9 – Setor N18 do mapa de Fortaleza
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Em cima desta base de dados foram produzidos os mapas de ruído do trecho
escolhido, apresentando em um dos resultados, o mapa dos ruídos sem o impacto da
passagem do avião e outro com o impacto oriundo da passagem do avião.
a) Mapas sem a interferência aeronáutica.

Figura 10 – Mapa de Ruído – Diurno – Sem ruído aeronáutico

Neste mapa, que teve o ruído aéreo suprimido, percebemos que na área onde reside
o principal denunciante, o valor projetado pelo cálculo previsional resulta em 42,4 dB(A),
valor extremamente próximo aos valores encontrados durante o processo de medição sem a
passagem de avião (42,4; 42,3 e 42,8).
Esta situação assemelhada tende a validar as duas avaliações e mostra uma situação
de relativo conforto em relação ao ruído na área selecionada.
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Figura 11 – Mapa de Ruído – Horário de pico – Sem ruído aeronáutico

Neste mapa, que também teve o ruído aéreo suprimido, percebemos que na área
onde reside o principal denunciante, o valor projetado pelo cálculo previsional resulta em
43,8 dB(A), valor com pequena elevação devido o aumento do fluxo de veículos nas vias
próximas.

Figura 12 – Mapa de Ruído – Horário noturno – Sem ruído aeronáutico

Neste mapa noturno, que também teve o ruído aéreo suprimido, percebemos que na
área onde reside o principal denunciante, o valor projetado pelo cálculo previsional resulta
14

em 28,1 dB(A), valor extremamente baixo, mas próximo aos valores mensurados (30,1;
29,9 e 31,1).
b) Mapas com a interferência aeronáutica.

Figura 13 – Mapa de Ruído – Horário diurno – Com ruído aeronáutico

Neste mapa, que manteve o ruído aéreo, percebemos que na área onde reside o
principal denunciante, o valor projetado pelo
cálculo previsional para o período de 6:00h
às 18:00h, resulta em 45dB(A), valor que
eleva
em
2,6dB(A),
ou
seja,
aproximadamente 3dB(A), em relação ao
valor diurno para o estudo com a exclusão
do ruído aeronáutico.
Este estudo mostra a distribuição do
impacto no período diurno citado, diferente
das avaliações de forma pontual (com a
passagem do avião), que mostra o impacto
momentâneo, como mostrado no mapa
produzido com este fim e mostrado ao lado,
Figura 14 – Mapa de evento pontual – Com ruído
apenas para efeito comparativo.
aeronáutico no momento do sobrevoo à residência.
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Figura 15 – Mapa de Ruído – Horário de pico – Com ruído aeronáutico

Neste outro mapa, que manteve o ruído aéreo, percebemos que na área onde reside o
principal denunciante, o valor projetado pelo cálculo previsional para o período de 18:00h
às 22:00h, resulta em 45,7dB(A),
valor que eleva em 1,9dB(A), ou seja,
aproximadamente 2dB(A), em relação
ao valor do horário de pico para o
estudo com a exclusão do ruído
aeronáutico.
Este
estudo
mostra
a
distribuição do impacto no período
citado, diferente das avaliações de
forma pontual (com a passagem do
avião), que mostra o impacto
momentâneo, como mostrado no
mapa produzido com este fim e
mostrado ao lado, apenas para efeito
comparativo.
Figura 16 – Mapa de evento pontual – Com ruído
aeronáutico no momento do sobrevoo à residência.
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Figura 17 – Mapa de Ruído – Horário noturno – Com ruído aeronáutico

Neste outro mapa, que manteve o ruído aéreo, percebemos que na área onde reside o
principal denunciante, o valor projetado pelo cálculo previsional para o período de 22:00h
às 06:00h, resulta em 42,4dB(A), valor que eleva em 14,3dB(A), ou seja, aproximadamente
14dB(A), em relação ao valor do
horário de pico para o estudo com a
exclusão do ruído aeronáutico.
Este estudo mostra valores
preocupantes em relação à distribuição
do impacto no período noturno, já que o
ruído do trânsito decai de forma
vertiginosa e derruba o nível de ruído de
fundo na área. Quanto às avaliações de
forma pontual (com a passagem do
avião), que mostra o impacto
momentâneo, como mostrado no mapa
produzido com este fim e mostrado ao
lado, apenas para efeito comparativo.
Figura 18 – Mapa de evento pontual – Com ruído
aeronáutico no momento do sobrevoo à residência.

17

Desta forma, verificamos que no local vistoriado, existe uma situação com
incômodo grave quando avaliamos o aspecto momentâneo da passagem de um avião sobre
o bairro ou residência e uma situação de incômodo mediana quando avaliamos por período.

IV. CONCLUSÕES
O monitoramento e o mapeamento previsional, permitiu caracterizar a situação de
incômodo na residência do principal denunciante no bairro Lagoa Redonda. Os valores
mensurados na situação e os cálculos previsionais, apresentaram valores considerados
médios, e confirma um incômodo relativo.
Para caracterizarmos este incômodo, analisamos os baixíssimos níveis de ruído de
fundo provocados pelo trânsito nos diversos períodos avaliados e assim verificamos que o
ambiente vistoriado é naturalmente calmo e silencioso, situação que deixa o ambiente
muito sensível às interferências oriundas do ruído aeronáutico, principalmente no trecho
onde reside o denunciante, que é distante da principal via de trânsito que corta a região.
Está situação se repete na grande maioria do bairro Lagoa Redonda, pois ainda é
comum a existência de sítios na região e o pouco trânsito de veículos na maioria das vias,
ficando somente a Av. Odilon Guimarães, como principal via de acesso na área e
consequentemente a maior base deste tipo de ruído.
Desta forma, verificamos a interferência do ruído aeronáutico nos patamares acima
de 20 dB(A) em relação aos níveis “naturais” do local, ou seja, o ruído do trânsito ou
outros, que passamos a conceituar como RUÍDO RESIDUAL e que nos leva a conceituar a
intervenção periódica do ruído aéreo como RUÍDO PARTICULAR.
Da mesma forma quando avaliamos por período, verificamos que existe alteração
substancial dos níveis, chegando a uma elevação de até 3 dB(A) em relação ao período
diurno, valor considerado elevado neste tipo de avaliação e que mostra o impacto dos
aviões no perfil sonoro da região. Já quando avaliamos o ruído noturno, os valores ficam
mais assustadores e preocupantes, chegando a mais de 12 dB(A) quando avaliamos o
período e mais de 33 dB(A), quando avaliamos o aspecto momentâneo da passagem,
valores realmente preocupantes e perigosos.

Mapas
Diurno
Pico
Noite

Valor na
residência
denunciante com
o ruído aéreo
por período
45.0 dB(A)
45.7 dB(A)
42.4 dB(A)

Período
de
avaliação

Valor sem o
ruído aéreo

12 horas
4 horas
8 horas

42.4 dB(A)
43.8 dB(A)
28.1 dB(A)

Valor de
conforto
segundo a
NBR 10152

Valor
apenas
durante a
passagem de
um avião

35 dB(A)

63.0 dB(A)

Desta forma, os resultados mostram que a energia sonora captada pelo medidor de
ruído durante o monitoramento por período de 24h e nos estudos previsionais, varia de
acordo com a região do bairro, ficando em 95% devida ao trânsito de veículos nas
proximidades da principal via que corta o trecho (Av. Odilon Guimarães) e nas demais
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regiões a energia sonora apresenta uma crescente influencia do ruído aéreo, estando dentro
deste espectro o local onde fica a residência denuncia.
Mas em termos gerais, o ruído aéreo pode e deve ser tratado como evento
esporádico, ficando a contribuição sonora dessas fontes como minoritária; todavia, pelo
mesmo motivo esses eventos geram incômodo maior que o ruído constante do trânsito ou
de outras fontes rotineiras que formam o ruído de fundo, mas vale ressaltar que o ruído
aéreo é produtor de baixa frequência, aumentando a percepção do incômodo.
Assim, verificamos a possibilidade de incômodo ser provocado pelos aviões que
sobrevoam a região, entrando na seara do que abrange:
 O artigo 42 do Decreto Lei de Contravenções Penais em seu inciso II - Federal.
 O artigo 54 da Lei de Crimes Ambientais - Federal.
 NBR 10151 - Acústica – Avaliação de ruído em áreas habitadas, visando o conforto
da comunidade – Procedimento.
 NBR 10152 - Níveis de ruído para conforto acústico.
Não sendo contabilizado neste leque de legislações a NBR 8572, já que ela não é
aplicável nesta situação, devido o bairro e a residência denunciante estarem fora da área do
PEZR, ou seja, a(s) residência(s) não precisam se adequar acusticamente e sim os
parâmetros de voo sobre a região devem ser alterados, principalmente no horário noturno.
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VI. GLOSSÁRIO



Nível de Pressão Sonora (NPS): Grandeza física do campo sonoro em um local. A
unidade da pressão sonora é o Pascal (Pa).
Decibel (dB): Unidade logarítmica utilizada para exprimir uma grandeza física a
partir de um valor de referência. No caso do NPS (pressão sonora):

Com pref = 20μPa (No ar).


Ponderação A: Filtro de ponderação frequencial normalizado para levar em
consideração a resposta do ouvido humano.
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dBA: grandeza física expressa segundo filtro de ponderação A.
LAeq: Nível global da Pressão Sonora ponderado A correspondente ao tempo da
medição.

Figura a - Ilustração de sinal temporal (preto) e o LAeq correspondente do período (laranja).




Ruído particular: Componente do ruído ambiente - neste caso o ruído
provocado pelas máquinas da empresa, foi considerado particular.
Ruído residual: Corresponde ao ruído ambiente na ausência de ruído
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
.

Figura c - Ilustração exemplo de tipos de ruído, residual e particular.

LAmin (nível de pressão sonora mínimo): corresponde a menor medida do ruído
residual.

Fortaleza, 12 de agosto de 2014

__________________________________________________________
Francisco Aurélio Chaves Brito – Matricula 13.458-01
Fiscal – Equipe da Carta Acústica
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