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 Avaliação do risco da exposição a ruídos aferidos no interior de automóveis.

Evaluation of exposure risk to noise inside cars.
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RESUMO
É bem frequente nos dias de hoje a permanência por 

diversas horas no interior de automóveis, 
principalmente nas grandes cidades, seja devido às 
grandes distâncias percorridas, seja pelos 
congestionamentos. Nestes momentos os condutores e 
passageiros estão expostos a diversos ruídos,  do motor 
do carro, buzinas, som automotivo, entre outros.

 O objetivo é demonstrar os níveis de ruídos (dB 
NA) dentro de automóveis, em diferentes situações.

O estudo se realizará através de aferições dos 
níveis de ruído em automóveis, primeiramente com 
estes desligados, depois com o motor ligado, batendo-
se a porta e ligando-se o som do automóvel (dois ou 
quatro amplificadores) em música do gênero ́ ´pop`` na 
máxima intensidade, porém sem que haja distorção na 
qualidade sonora.   

O aparelho responsável pela aferição será o 
decibelímetro Minipa®, modelo MSL-1352C. 

O resultado da nossa amostra mostrou que mesmo 
automóveis com sonorização original de fábrica 
apresentam elevada intensidade de ruído sonoro.

Concluímos que os níveis de ruído sonoro no 
interior de um automóvel pode levar a perdas auditivas 
dependendo do tempo ao qual o motorista e passageiros 
ficam expostos a tal ruído.

ABSTRACT
It's nowadays very much frequent staying many 

hours inside the cars, mainly in great cities, due to long 
distances or transit stops. The drivers and passengers 

* * * P ro f e s s o r  Ti t u l a r  d a  D i s c i p l i n a  d e  
Otorrinolaringologia da FMJ. 

then are exposed to many noises, as motor of the car, 
horns, sound and others. 

Objective the aim of this work is to demonstrate the 
sound levels inside cars, in different situations.

This work pretends to measure noise levels inside 
cars, initially with the motor off and then with it on, after 
shut the door and then switch the sound with four 
amplificators and musics pop in maximum intensity, 
without distortion. The apparatus used was the 
decibelimeter Minipa®, modelo MSL-1352C. 

Results  our casuistic showed that cars with 
original sound apparatus have high sound noise 
intensity.

Conclusion sound level noise inside cars can cause 
hearing loss, depending on exposition time of drivers 
and passengers. 

INTRODUÇÃO
É muito frequente na vida moderna a permanência 

durante horas no interior de automóveis, 
principalmente nas grandes cidades, seja devido às 
grandes distâncias percorridas, seja pelos 
congestionamentos. Os condutores e passageiros estão 
expostos a diversos ruídos, do motor do carro, buzinas, 
aparelhagens de som automotivo, entre outros de 
diferentes intensidades e durações. 

MATERIAIS E MÉTODOS
Demonstrar os níveis de ruídos em dB NA no 

interior de automóveis, em diferentes situações, com a 
finalidade de avaliar se há risco de perda auditiva 
induzida por ruído.

O estudo foi realizado através de aferições dos 
níveis de ruído no interior de quatro automóveis, sendo 
eles caracterizados como:

Veículo A: FIAT Palio Weekend 1.6 16v
APARELHO: FIAT DIGITAL STEREO (ORIGINAL)
ARLEN 4 ALTO-FALANTES

Diâmetro do Alto Falante: 6 polegadas
Potência Máxima (PMPO): 100Watts
Potência Nominal (RMS): 40Watts
Frequência Ressonância: 80Hz
Resposta de frequência: 50Hz a 20KHz
Sensibilidade (SPL): 88dB/W/m
Impedância Nominal: 4.0Ohms

Veículo B: CHEVROLET Astra 2.0 Hatch Advantage
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APARELHO: PIONEER DEH-4700MP
BRAVOX 4 ALTO-FALANTES

Diâmetro do Alto Falante: 6 polegadas
Potência Máxima (PMPO): 180Watts
Potência Nominal (RMS): 60Watts
Frequência Ressonância: 90Hz
Resposta de frequência: 60Hz a 20KHz
Sensibilidade (SPL): 95dB/W/m
Impedância Nominal: 4.0Ohms

Veículo C: VOLKSWAGEN Fox 1.6 Plus
APARELHO: SONY CDX-R3707
4 ALTO-FALANTES BRAVOX

Diâmetro do Alto Falante: 6 polegadas 
Potência Máxima (PMPO): 120Watts 
Potência Nominal (RMS): 50Watts 
Frequência de Ressonância: 90Hz 
Resposta de frequência: 60Hz a 20KHz
Sensibilidade (SPL): 91dB/W/m 
Impedância Nominal: 4.0 Ohms

Veículo D: CHEVROLET Corsa 1.0 Maxx
APARELHO: SONY CDX-GT317X
BOMBER 2 ALTO-FALANTES
Diâmetro do Alto Falante: 6 polegadas
Potência Máxima (PMPO): 100 Watts
Potência Nominal (RMS): 40 Watts
Frequência Ressonância: 80 (Hz)
Resposta de frequência: 50Hz a 20KHz
Sensibilidade (SPL): 88 dB/W/m
Impedância Nominal: 4.0 Ohms

Primeiramente, com os veículos desligados, depois 
com o motor ligado, batendo-se a porta e ligando-se a 
aparelhagem de som do automóvel em música do 
gênero “pop” na máxima intensidade, porém sem que 
houvesse distorção na qualidade sonora. Então foram 
registradas as intensidades sonoras por cerca de 10 
minutos, considerando-se o tempo de duas músicas. O 
aparelho responsável pela aferição foi o decibelímetro 
Minipa®, modelo MSL-1352C. O aparelho foi 
calibrado de forma a registrar ruídos de 30 a 130 
dBNA, operando no circuito de compensação ́ ´A`` e no 
circuito de resposta lenta (SLOW). Depois de gravados 
os dados, estes foram transferidos para um 
computador, onde tais dados já apareciam em forma de 
gráfico e outros indicadores já mostravam os níveis 
mínimo e máximo de ruído, bem como a média de ruído 
durante a aferição.

RESULTADOS
Foram obtidos traçados independentes de cada 

automóvel testado. Os gráficos 1 a 4 demonstram as 
variações de ruídos aferidos nos veículos A, B, C e D  e 
a t r a v é s  d e s s e s  r e g i s t r o s  o b s e r v o u - s e  
comparativamente que as intensidades mínima e 

máxima de ruídos foram de 44,8 e 110,8 dBNA, 
respectivamente.

DISCUSSÃO
Já é bem estabelecido que 85dB é a intensidade 

sonora acima da qual podem ocorrer perdas auditivas, 
dependendo do tempo de exposição, uso ou não de 
equipamento de proteção individual, susceptibilidade 
individual e presença de outras co-morbidades. A 
tabela 1 mostra o tempo máximo de exposição diária 
permissível de acordo com o nível de ruído. De acordo 
com os resultados obtidos, notamos que na intensidade 
máxima registrada, o tempo de exposição máxima 
permitida é de 15 minutos. Levando-se em conta não só 
as grandes distâncias percorridas, mas principalmente 
o tempo gasto, levando-se em conta o pesado trânsito 
das grandes cidades, podemos ter inúmeras pessoas 
apresentando perda auditiva induzida por ruído, sendo 
tal ruído não-ocupacional, gerando mais um viés na 
avaliação de tais pacientes. É de suma importância o 
conhecimento deste fato por parte dos motoristas, 
fabricantes de aparelhos sonoros e inclusive pelos 
profissionais da saúde, para que se possa orientar e 
prevenir quanto a esta possibilidade pouco aventada de 
lesão auditiva ou seu agravamento. Lembrar que o 
zumbido apresenta-se como um dos primeiros sinais de 
perda auditiva, tornando-se um importante sinal de 
alerta. Adicione-se a isto, o fato de que o ruído no 
interior de veículos influencia e pode até mesmo definir 
o ritmo do motorista e assim, certas músicas podem se 
tornar perigosas, aumentando o risco de acidentes.

CONCLUSÃO
Existe a possibilidade do desenvolvimento de 

perda auditiva induzida pelo ruído emitido por 
aparelhagens de som automotivos originais, tendo em 
vista que sua intensidade máxima excede os níveis 
considerados seguros. 
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GRÁFICO 1: Intensidade de ruídos aferidos no veículo A.

GRÁFICO 2: Intensidade de ruídos aferidos no veículo B.
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GRÁFICO 3: Intensidade de ruídos aferidos no veículo C.

GRÁFICO 4: Intensidade de ruídos aferidos no veículo D.


