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RUÍDO, RUÍDO E MAIS RUÍDO

   KA preocupação com a poluição 
atmosférica não deve fazer-nos esquecer 

os restantes tipos de poluição prejudici-
ais para cada um de nós e para o nosso 
planeta. As cidades são o epicentro da 

poluição sonora.

   KPara piorar, é também um perigo 
para os animais, cujos padrões de repro-
dução e aleitamento se encontram per-

turbados pelo ruído. 
Segundo o serviço de Parques Nacionais 

dos Estados Unidos (NPS), os efeitos 
adversos da poluição sonora na vida 

selvagem podem ainda contribuir para a 
extinção de algumas espécies.

   KApesar da sua invisibilidade, ou 
até de muita gente gostar do ruído das 
cidades, é extremamente prejudicial 
para os humanos.

 UDe acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a poluição 
sonora é um dos fatores ambientais que provoca mais problemas de 
saúde. Só na Europa registam-se cerca de 16.600 mortes prematuras/a-
no (dados da Agência Europeia do Meio Ambiente – AEMA) e mais de 

72.000 hospitalizações.
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Poluição Sonora

Exemplos de níveis de ruído comuns:
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 KA poluição sonora é sempre ruído. Mas nem todo o ruído 
é poluição sonora. A Organização Mundial da Saúde (OMS) 
define ruído como níveis sonoros superiores a 65 decibéis 

(dB), doloroso a partir dos 120 dB.

 KÉ recomendado que não estejamos expoxtos a ruídos su-
periores a 65 dB durante o dia, e para que o sono seja repara-

dor o ruído noturno não deve passar os 30 dB.

 KÉ certo que as mortes prematuras estão mais fre-
quentemente associadas à poluição atmosférica do 
que ao ruído. No entanto, o ruído parece ter um maior 
impacto nos indicadores relacionados com a quali-

dade de vida e a saúde mental.
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Causas da poluição sonora

 KA poluição sonora pode surgir de várias fontes:

 bTráfego automóvel - Nas cidades, o 
principal foco de ruído é causado pelos 

carros. Por exemplo, a buzina de um 
carro produz 90 dB e a de um autocarro 

100 dB.

 bTrafego aéreo - O impacto do 
ruído dos aviões é muito maior do 
que o do tráfego automobilístico, 

apesar de existirem em menor quan-
tidade: um avião produz 130 dB.

 bObras de construção -A construção 
de um novo edifício ou um novo esta-
cionamento provoca ruído. Por exem-
plo, uma britadeira pneumática tem 
uma intensidade sonora de 110 dB.

 bRestaurantes e lazer nocturno - 
Discotecas e pubs podem passar os 

100 dB. No verão, até mesmo os 
restaurantes e bares com esplanadas 

entram neste grupo.
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Consequências da poluição 

 KA poluição sonora não deixa resíduos, existindo apenas 
no momento em que está a ser produzida, e por isso, pode 
ser considerada menos perigosa. Porém, a exposição con-
stante a esta forma de agressão pode produzir efeitos crónic-

os irreversíveis.

 KOs efeitos negativos mais lógicos e conhecidos do ruído 
excessivo e constante que a poluição sonora causa são os 
que afetam a nossa audição, como tinnitus ou surdez, no en-

tanto, pode provocar muitos outros problemas de saúde:

 PProblemas psicopatológicos

 MAgitação respiratória, acel-
eração da pulsação, aumento 

da pressão arterial, dor de 
cabeça forte, e, no caso de 

barulhos extremos e constan-
tes, gastrites, colites ou até 

mesmo enfartes. 

 UEstima-se que o ruído ambiental contribui para 48 
000 novos casos de doença cardíaca isquémica por 

ano, bem como 12 000 mortes prematuras
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 PProblemas psicológicos

 PProblemas de sono e conduta

 MO ruído pode provocar 
episódios de stress extremo, 
fadiga, depressão, ansiedade 
ou histeria, tanto em seres hu-
manos, como em animais.

 MNão é possível dormir cor-
retamente com ruído superior a 
45 dB. Este impedimento de 
conciliar o sono com o stress 
da vida ativa pode causar 
episódios de agressividade, 
nervosismo ou irritabilidade.

 UEstima-se que 22 milhões de pessoas sofram de um 
elevado nível de incómodo crónico.

 UEstima-se que 6,5 milhões de pessoas sofram de 
perturbações do sono crónicas.



6

 PProblemas de memória e atenção 

 MO ruído pode afetar a 
nossa capacidade de con-

centração, provocando 
baixo rendimento quando 

vamos, por exemplo estudar. 
Em resultado do ruído do 

tráfego aéreo, por exemplo, 
estima-se que 12 500 cri-
anças em idade escolar 

tenham dificuldades de leitu-
ra.

 MAlém disso, ao afetar a concentração, bem 
como o sono, provoca falhas de memória, re-
duzindo o desempenho pessoal de cada um.
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O ruído para a espécie animal

 KAs consequências do ruído nos animais selvagens 
são semelhantes àquelas que sofremos, ou até piores, 
em alguns casos. Como se sabe, muitos animais de-
pendem da audição para comunicar e caçar, ou evitar 
ser caçados. A diminuição das suas capacidades audi-

tivas acaba por se fazer sentir na sua produtividade.

 KEstes animais selvagens evitam zonas de grande 
poluição sonora, como cidades agitadas. Alguma vez 
reparaste que é raro ver pássaros nas grandes 
cidades? Isto acontece porque os ruídos afastam e até 
matam aves, diminuindo a sua população local e, como 
consequência, desequilibrando o ecossistema e 
provocando o aumento da população de insetos, na 

ausência de predadores.
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O que podemos fazer?

qRealizar atividades de lazer sem gerar ruído excessivo

qUtilizar protetores auditivos em locais de muito trabalho com muito 
ruído

qOuvir música no aparelho portátil com um volume baixo e não por 
muito tempo

qEvitar o uso do carro e escolher alternativas como a bicicleta ou 
veículos elétricos, ou usar pneus silenciosos.

qFazer as obras domésticas unicamente nos horários recomenda-
dos

qIsolar as casas com materiais que absorvem ruídos

KAs empresas e entidades podem, também, introduzir medidas para 
uma adequada gestão ambiental do ruído, como proteger determina-
das zonas (áreas de campo e parques urbanos, etc) contra ruídos, es-
tabelecer regras que contemplem medidas preventivas e corretivas 
(distância obrigatória entre áreas residenciais e focos de ruído como 
aeroportos, multas para aqueles que ultrapassem os limites de ruído, 
etc), isolar acusticamente os edifícios recém-construídos, criar áreas 
de pedestres com horários de circulação restritos para carga e descar-
ga de mercadorias, e pavimentação das estradas com asfalto de baixo 

ruído, entre outros.
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Projetos ao redor do mundo

NOISE – Aplicação Mobile

 UEsta aplicação tem como objetivo, entre outras 
coisas, envolver o público no mapeamento da poluição 
sonora. As pessoas podem medir os níveis de som ao 
seu redor usando os telemóveis e é gerado automatica-
mente um mapa de medição. Isto permite perceber 
quais as zonas de maior e menor ruido e tomar medidas.

 rDo site oficial do projeto

 cMais informação em 
https://noiseproject.org/the-noise-project-solving-noise-pollution-one-decibel-at-a-time/
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QSIDE

 UO projeto QSIDE visa demonstrar uma nova metod-
ologia para avaliar o ruído do tráfego nas cidades, inclu-
indo em zonas e fachadas silenciosas.  O projeto visa 
mostrar como as cidades europeias podem reduzir efi-
cazmente os efeitos nocivos do ruído do tráfego, ofere-

cendo refúgios de ruído às pessoas.

 rDo site oficial do projeto

 cMais informação em 
https://webgate.ec.europa.eu/life/publicWebsite/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3669
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 cMais informação em https://www.qcity.org/ 

Qcity

 UÉ um projeto de pesquisa que desenvolveu uma 
tecnologia integrada para o controlo eficiente do 
ruído ambiente rodoviário e ferroviário, considerando 

a atenuação da geração de ruído na fonte.

 rDo site oficial do projeto
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Curiosidades

qGuangzhou, na China;

qNova Delhi, na Índia;

qCairo, no Egito;

qMumbai, na Índia;

qIstambul, na Turquia;

qPequim, na China;

qBarcelona, em Espanha;

qCidade do México, no México;

q Paris, em França;

q Buenos Aires, na Argentina.

 cAs 10 cidades mais ruidosas do mundo, segundo dados 
da Mimi Hearing Technologies GmbH, são, por ordem:

 cSegundo conclusões da Organização Mundial da Saúde 
(OMS), o ruído constitui a segunda maior causa ambiental 
de problemas de saúde, logo a seguir ao impacto da polu-

ição atmosférica (partículas em suspensão).

 cO ouvido precisa de um pouco mais de 16 horas de re-
pouso para compensar duas horas de exposição a 100 dB. 

J
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Curiosidades

 cUm estudo mostrou que 
a poluição sonora das 

cidades afeta o comporta-
mento dos pássaros 

polinizadores, prejudicando 
a dispersão de sementes, 
inviabilizando a existência 

de espécies vegetais.

 cA Organização Mundial 
de Saúde estima que cerca 
de 40% da população está 
exposta a ruído de tráfego 
superior a 55 dB(A), e mais 
de 30% está exposta a va-
lores a 55 dB(A) durante a 

noite.
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Dinâmicas de grupo

MAtribua a cada grupo um subtema:
bgrupo 1 – Poluição sonora/ruído;

bgrupo 2 – Principais fontes de ruído;

bgrupo 3 – Efeitos do ruído sobre a saúde;

bgrupo 4 – Formas de reduzir o ruído;

bgrupo 5 – Apresentação de soluções.
 

MNo final, cada grupo deve simular que está no parla-
mento e apresentar a sua problemática/solução.

PSugestão 1 – Divida os alunos em 5 grupos. Sugira a 
elaboração de trabalhos de pesquisa de conteúdos sobre os 
conceitos de som e ruído, poluição sonora, malefícios da ex-
posição sistemática ao ruído, formas de reduzir o ruído e 

formas de resolver o problema.

PSugestão 2 –Coloque numa caixa vários papelin-
hos com problemas relacionados com o ruido. Desa-

fie cada aluno a tirar um e a resolvê-lo.
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Fontes

qhttps://noctula.pt/poluicao-sonora-ruido/

qhttps://www.iberdrola.com/meio-ambiente/o-que-e-polui-
cao-sonora-causas-consequencias-solucoes

qhttps://www.eselx.ipl.pt/sites/default/files/me-
dia/2020/poluicao_sonora.pdf 

qhttps://www.ecycle.com.br/poluicao-sonora/

qhttps://www.eea.europa.eu/pt/articles/a-poluicao-sono-
ra-e-um

qhttps://webgate.ec.europa.eu/life/publicWebsite/index-
.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3669


