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Estrutura legislativa 
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Estrutura legislativa 

DIRETIVA EUROPEIA 
Mapas de ruído (cidades, rodovias, 

ferrovias, aeroportos) 
Planos de ação contra o ruído 

LEI DO RUÍDO 
Zoneamento Urbano 

Limites sonoros 
Procedimentos 

DECRETOS AUTONÓMICOS 
Emissores acústicos 

Fiscalização 

ORDENANZAS MUNICIPAIS 
Emissores acústico 

Fiscalização 
Departamento gestor 
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Departamento Poluição Sonora 
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Requisitos legais 
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Tipologias 
 
Aplicáveis as áreas urbanas 
 

 Objetivos de qualidade (média anual) 
 

 Áreas urbanizadas novas 
 

 Áreas urbanizadas existentes 
 

 
Aplicáveis aos emissores acústicos 
 

 Limites de imissão 
 

 Ambientes externos 
 Limite durante um período (diurno ou noturno) 
 Limite absoluto (instantâneo) 
 Limite máximo (aeronaves e ferrovias) 

 

 Ambientes internos (apenas quando o emissor é interno) 
 Limite absoluto 

 
 

 
 

Requisitos 

Planejamento urbano 
Longo prazo 

Fiscalização 
Curto prazo 
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Requisitos 

Novas áreas (- 5 dB) 

Tolerância de +5 dB 
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Urbanismo 
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Texto 
 
Texto 
 

 Texto.... 
 

 Texto.... 
 

 Texto... 

 
 

Zoneamento acústico 
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Zoneamento acústico 

Compatibilização de áreas (não mais de 5 dB de diferença entre áreas 
vizinhas) 
 
Zonas de Servidão Acústica de Infraestruturas (buffer acústico) 
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A revisar cada 4 anos 
 
Fontes 
 

 Trânsito 
 Ferrovias 
 Aeroportos 
 Indústria 

 

 
 
Resultados 
 

 Média anual de ruído diurno Ld 
 Média anual de ruído noturno Ln 
 
Objetivo 
 

 Detecção de “pontos quentes” (Zonas de conflito) 
 Informação à cidadania 

Mapa Estratégico de ruído 



SP/BR – Abril/15 Conferência Municipal São Paulo | 2015 

Zonas de conflito 
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Planos de Ação 

Apresentar um ano depois do mapa de ruído 
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Planos de Ação 
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Planos de Ação 
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Estudos de impacto acústico 

Estudos de impacto acústico 
 

 Para aprovação de qualquer ação urbanística 
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Estudos de impacto acústico 



SP/BR – Abril/15 Conferência Municipal São Paulo | 2015 

 
 

Uso da rua 
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Comportamento cidadão 
Proibido gritar e vociferar 
Explodir artefatos pirotécnicos 
Utilizar aparelhos 
reprodutores de som a elevado 
volume sem fones de ouvido 
Permanecer em horário 
noturno na via pública ou 
espaços públicos em 
companhia de outras pessoas 
ou grupos de pessoas 
produzindo ruídos como 
consequência da ação coletiva. 
Algumas cidades: Proibição de 
consumir bebida alcoólicas na 
via pública. 

Uso da rua 
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Amplificação sonora na via pública 
 Proibido qualquer dispositivo com fins de publicidade, 

informação, propaganda, reclamo, aviso, etc. sem autorização 
 Possibilidade de autorização no caso de segurança ou interesse 

geral. 
 Música: Proibido elementos de percussão, amplificação ou 

reprodução sonora exceto em áreas delimitadas com a 
correspondente autorização. 

 
 

Uso da rua 
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Eventos festivos 
 Autorização 
 Datas limitadas por motivos de interesse cultural e tradicional 
 Locais delimitados 
 Horário de começo e finalização (02:00 horas) 
 Nível sonoro: 

 < 90-95 dB(A) a 5 metros do foco sonoro 
 <80 dB(A) na fachada mais próxima 

Uso da rua 
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Eventos na rua, shows e performances 
Autorização por evento e com estudo de impacto acústico prévio. 
Datas limitadas e apenas por motivos de interesse cultural e social 
Horário: Começo, final e passe de som 
Locais definidos (afastados de hospitais, residências) 
Nível sonoro: 

 < 90-95 dB(A) a 5 metros do foco sonoro 
 <80 dB(A) na fachada mais próxima 
 Utilização de limitadores acústicos 

 
A legislação pode ser temporariamente suspensa por razões 
de interesse geral, cultural, patrimonial ou de segurança com 
autorização e estudo de impacto ambiental acústico e planos 
para redução do impacto (delimitação de áreas, horários, 
equipamentos, atividades, etc.) 

 
 

Uso da rua 
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Shows e performances 
Estudos de impacto acústico 

 
 
 

Uso da rua 
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Obras 
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Obras 
 Autorização necessária 
 Proibido em horário noturno e final de semana salvo autorização 

por motivos justificados de urgência, segurança, perigo ou 
mobilidade. 

 Atendimento dos limites legais 
 No caso de não poder atender os limites por motivos justificados 

(alternativas inviáveis) a prefeitura definirá os limites a serem 
atendidos em função das características da obra e o responsável 
deverá informar a vizinhança (datas e horários) 

 Mais de 3 meses:EIA com níveis esperados e medidas corretivas a 
serem implantadas. 

 Os equipamentos a serem utilizados devem atender a legislação de 
maquinários de uso ao ar livre que limita os níveis sonoros de 
equipamentos 

 Equipamentos e atividades ruidosas devem ser tratadas 
acusticamente 

 

Obras 
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Obras 
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Atividades: 
Bares, casas 

noturnas, etc. 
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Licenças de atividade 
 Incorporar classificação acústica em regulamento de licenças: 

 Tipo 1: Sem reprodução sonora e menos de 100 pessoas 
 Tipo 2: Sem reprodução sonora e mais de 100 pessoas 
 Tipo 3: Com reprodução sonora 
 Tipo 4: Musica ao vivo e danceteria 

 
 Projeto de isolamento acústico para solicitar licença 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Antecâmaras acústicas 
 Limitação de aberturas (janelas, portas) 
 Ventilação forçada 

 
 

Atividades 
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Licença atividade 
 Medições e Laudos (com procedimentos padronizados) 

 Isolamento acústico 
 Emissão acústica 

 
 

Atividades 
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Atividades 

Limitadores acústicos 
 Limitam o som para que não ultrapasse 

o isolamento do local. 
 Homologados e lacrados. 
 Contato via internet com a polícia 

municipal 
 



SP/BR – Abril/15 Conferência Municipal São Paulo | 2015 

Atividades 
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Novas atividades: Limitação de usos 
 Localização em ou frente a edificações residenciais. 
 Distância de 65 metros entre locais 

 
Atividades existentes 

 Os emissores atendem os limites porém os objetivos de 
qualidade são ultrapassados. 

 Declaração de Zonas Acusticamente Saturadas 
(procedimento) 
 

 

Atividades 
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Plano Zonal Específico de Medidas corretoras 
Horário 
Proibição de novas licenças ou limitação de distâncias 
Melhora do isolamento acústico e instalação de limitadores 
Presença policial 
Limitação de atividades em ambientes externos (calçada) 
Limitação de cadeiras em ambientes externos 
Campanhas de conscientização 
Disponibilização de estacionamento 
Proibição de consumir bebida no exterior 

 
 

Atividades 
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Veículos 
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Requisitos 
 Emissão acústica conforme a homologação do veículo. 
 Medição de ruído periódica no controlar. 
 Escapamento homologado. Proibido trafegar sem silencioso, com 

ele modificado ou usando ressonadores. 

Veículos - Condições 

Fiscalização 
 Medição in loco policia municipal 

(blitz acústica)  
 Percepção subjetiva: 15 dias para 

vistoria no Centro de Acústica 
Municipal. 

 Escapamento alterado: Imobilização 



SP/BR – Abril/15 Conferência Municipal São Paulo | 2015 

 Alarmes: Devem ser homologadas 
 Níveis máximos de 85 dBA 
 Duração máxima de 3 minutos. 

 
 Veículos de urgência (Sirenes) 

 Níveis máximos de 95 dBA 
 Sistema de regulação até 70 dBA período 

noturnos 
 Proibidos sistemas frequências 
 Sem perigo: usar apenas sinais luminosas 

Veículos - Uso 

Requisitos 
 Atendimento dos limites legais de ruído 
 Proibido: 

 Buzinar sem causa justificada 
 Acelerações com veículo parado 
 Estacionamento com motor ligado durante a noite 
 Funcionamento do som com volume elevado com 

portas, vidros ou porta malas abertos. 
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Carga e descarga 
Não devem ultrapassar os limites de ruído 
Autorização necessária 
Áreas específicas 
Proibido em horário noturno 
Medidas deverão ser aplicadas para reduzir 
ao mínimo seu impacto acústico 
Proibido produzir impactos diretos sobre o 
veiculo ou o pavimento. 

 
 

Veículos – Carga, descarga, 
transporte, coleta de lixo 
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Coleta de lixo 
 Adotar as medidas necessárias para reduzir ao máximo o 

impacto acústico. 
 As empresas terceirizadas deverão apresentar certificados 

periódicos de emissão acústica de veículos e equipamentos (< 
90 dBA ou melhor tecnologia disponível). 

 Containers de lixo com sistemas redutores de ruído conforme a 
tecnologia disponível. 

Veículos – Carga, descarga, 
transporte, coleta de lixo 
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Atendimento dos limites legais 
Informação de rotas, horários, aeronaves, etc. 
Rotas conforme níveis sonoros (Sistema de localização) 
Restrição noturna 
Áreas restritas 

Helicópteros, aeronaves 
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Zona Acusticamente Saturada 
Restrição de veículos privados 
Restrição de veículos pesados 
Restrição do estacionamento 
Restrição de horários 
Zona de pedestres 
Ônibus elétricos ou a gás 
Redução de velocidade 
Rotatórias 
Redirecionamento de rotas de ônibus 
Intercambio modal com apartamentos dissuasórios 
Limitação de horários de carga e descarga 
Alternativas para coleta de lixo 

 

Mobilidade 



SP/BR – Abril/15 Conferência Municipal São Paulo | 2015 

 
 

Vizinhança 
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Comportamentos vizinhais 
Devem ser atendidos os limites legais 
Proibições: 

 Gritar ou vociferar 
 Consertos ou instalações ruidosas em período noturno 
 Equipamentos de amplificação sonora a elevado volume 
 Eletrodomésticos que gerem ruído 
 Reformas em período noturno e final de semana 
 Mudanças ou deslocamento de moveis em horário noturno 
 Festas com musica elevada, grande número de pessoas ou 

dança 
 Tocar instrumentos musicais em horário noturno 

Pets 
Devem ser atendidos os limites legais 
Os proprietários deverão disponibilizar as medidas necessárias para 
não incomodar (tanto em áreas internas como externas). 
Proibição de deixar pets que possam causar incomodo durante mais 
de 12 horas sozinhos (Barcelona) 

 

Vizinhança 
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Edificação 
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Projetos 

 Para sua aprovação, os projetos residenciais devem incluir 
memorial de cálculo de atendimento dos requisitos de 
isolamento acústico da norma de desempenho. 

Edificação 

Fiscalização 
 Para obtenção do Habite-se, 

deverão ser realizados ensaios 
acústicos para verificar o 
atendimento da norma de 
desempenho. 

 Metodologia de amostragem 

 

Licenças 
Uso do edifício conforme ao zoneamento 
Isolamento da fachada conforme ao mapa de ruído 
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Vibrações 
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Fiscalização 
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Equipe técnica dependente do Departamento de Poluição Sonora 
 
Força tarefa treinada composta por: 

 Técnicos da prefeitura e subprefeituras: Meio Ambiente 
 Polícia local ou municipal 

 
Consideração de agentes da autoridade com presunção de veracidade 

Fiscalização 
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Multas 
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Considerações 
 Circunstâncias do responsável 
 Dano causado 
 Grau de intencionalidade ou negligência 
 Reincidência e grau de participação 
 Horário 
 Zonas de proteção acústica especial 

 
A infração não pode ser mais lucrativa que o atendimento da lei 
 
Vizinhança e uso da rua: 
 Uso de aparelhos reprodutores, bombinhas, shows sem autorização, 

gritar, provas de alarmes fora de horário, mudanças, reformas, ou 
ruídos domésticos fora de horário. (até 750 euros) 

 Carga e descarga, e coleta de lixo fora de horário, dificultar a 
fiscalização, não adotar as medidas corretoras indicadas (até 
1.500 euros) 

 Obras fora de horário ou sem os tratamentos acústico (até 3.000 
euros e 1 mês de retirada de licença) 

Multas 
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Veículos 
 Acelerar em parado, buzinar, música o qualquer ruído que 

ultrapasse o limite em menos de 4 dB (até 90 euros) 
 Reincidência, escapamento, alarme durante mas de 30 minutos, 

não apresentar a vistoria ou ultrapassar em menos de 7 dB (até 
300 euros) 

 Reincidência em não apresentar em vistoria, não realizar as 
modificações indicadas, ultrapassar em mais de 7 dB (até 600 
euros) 

Multas 

Atividades e indústria 
 Ultrapassar até em 4 dBA (Até 600 euros) 
 Ultrapassar até em 7 dBA (Até 12.000 euros e retirada de 

licença ou lacre até 2 anos) 
 Ultrapassar em mais de 7 dBA (Até 300.000 euros e retirada 

de licença ou lacre entre 5 anos e total) 
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Ações e 
campanhas 
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Ações e campanhas 

Estações fixas de monitoramento acústico (Madrid) 
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Ações e campanhas 

Unidades móveis de monitoramento acústico (Madrid) 
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Centro Municipal de acústica de Madrid 
 

Ações e campanhas 
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Ações e campanhas 
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Ações e campanhas 
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Ações e campanhas 

Mediadores – Ayuntamiento de Valencia 
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Ações e campanhas 

Mediadores – Ayuntamiento de Valencia 
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Ações e campanhas 
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Ações e campanhas 
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Ações e campanhas 
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Ações e campanhas 
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Ações e campanhas 

“ el ruído esta en la calle, no en los locales” 



SP/BR – Abril/15 Conferência Municipal São Paulo | 2015 

Planos de Isolamento Acústico - PAA 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ações e campanhas 

Planes de aislamiento acústico 

Indicador 2009 2010 2011 2012 2013 

Planes de aislamiento acústico 

aprobados  
16 17 19 20 19 

Censo de viviendas con 

derecho a solicitar aislamiento 

acústico 

21.850 26.404 27.078 27.197 29.670 

Viviendas en las que se han 

ejecutado actuaciones de 

aislamiento acústico 

15.300 16.390 17.498 17.958 18.725 

Para la ejecución de los Planes de Aislamiento Acústico, Aena ha destinado un importe próximo a 

los 275 millones de euros, durante el período comprendido fundamentalmente entre los años 

2000 y 2013. 
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Q-ZONES 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ações e campanhas 
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Ruído de tráfego – Redução de velocidade (Alemanha) 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ações e campanhas 
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Planos de ação 
 

 Estocolmo: pessoas acima de 35 dB(A) em ambientes internos: 

 1970: 230.000  

 2008: 30.000 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ações e campanhas 
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Valencia 
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Madrid 
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Barcelona 
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Conclusões 
• Nada pode ser feito sem autorização 
• Recursos para não medir 
• A implantação legislativa não pode ser feita sem recursos para a 
criação de um órgão específico. 
• O órgão deve contar com a participação de outros 
departamentos municipais 
• Qualquer autorização de uma atividade potencialmente 
poluidora acusticamente deve passar pelo órgão responsável da 
poluição sonora. 
• A fiscalização deve ser feita por uma equipe treinada de técnicos 
municipais e polícia. 
• A aplicação da legislação requer de mudanças significativas com 
implicações econômicas e culturais 

 
 
 
 

Conclusões 
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Obrigada(o)!! 
 

tecnico@proacustica.org.br 
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