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RESUMO 
 
 

MITIGAÇÃO DE RUÍDOS COM O USO DE DEMOLIDORES À BASE DE RESSONÂNCIA NA 
CONSTRUÇÃO CIVIL RESUMO A substituição de estruturas em condições inadequadas por 
novas construções fomenta reflexões sobre os critérios de sustentabilidade utilizados na 
expansão dos meios urbanos. A construção civil defronta inúmeras questões em que pese o 
aprimoramento de técnicas e inovações tecnológicas, onde a poluição sonora desponta como 
um dos principais agentes causadores de doenças ocupacionais e é alvo de constantes 
reclamações por parte da comunidade. No processo de desconstrução de edificações, 
equipamentos elétricos e mecânicos estão entre os maiores geradores de ruído. Se por uma 
lado a utilização de máquinas e ferramentas facilita a tarefa dos operários, por outro os 
canteiros de obras se mostram cada vez mais ruidosos a cada dia. Na medida em que a 
sociedade se conscientiza de seus efeitos danosos, cresce a necessidade de mitigação. O 
avanço no número de demolições promove o desenvolvimento de novas tecnologias e o uso de 
geradores de ondas eletromecânicas ressonantes em estruturas de concreto surge como 
objeto de grande interesse ao setor. Tal ferramenta proporcionaria melhor eficácia à demolição, 
reduzindo o índice de poluição sonora, uma vez que a frequência de vibração do concreto e 
pré-moldados se encontra na faixa do infrassom. Avaliar prós e contras torna-se um trabalho 
muito importante neste embate. Neste trabalho, procurou-se avaliar a viabilidade técnica de 
utilização e redução de ruídos de aparelhos demolidores à base de ressonância em processos 
de desconstrução, comparando-os com os métodos utilizados de demolição convencional ou 
controlada. Avaliou-se que métodos tradicionais necessitam de grande mão de obra e implicam 
em condições penosas e desconfortáveis de trabalho. Seu custo é oneroso devido à 
quantidade de material necessária para a desconstrução, há riscos de incêndio e liberação de 
gases e particulados, em caso de processos onde há implosão, que podem, por consequência, 
ocasionar riscos de queimaduras e problemas respiratórios a quem os opera. Sobre ruídos, a 
Organização Mundial da Saúde aponta como crítico o limite de 85 dB dentro de um período de 
8 horas. Britadeiras chegam a emitir uma pressão sonora de 90 dB, medidos a 7 m de 
distância. A utilização de um aparelho demolidor a base de ressonância eliminaria estes riscos 
de processo, pois, a precisa determinação da frequência de vibração ressonante para cada tipo 
de estrutura faria com que as desvantagens apresentadas na metodologia convencional 
fossem atenuadas. No entanto, mostrou-se premente a necessidade por protocolos, normas 
técnicas e marcos regulatórios que prezem pela saúde e segurança dos trabalhadores, hoje 
inexistentes para aparelhos deste tipo. Considerou-se como positivo o desenvolvimento de 
equipamentos com princípios baseados em ressonância, pois, a introdução deste modelo no 
mercado poderia ser considerada vetor de qualidade ocupacional e ambiental, direcionado ao 
desenvolvimento sustentável. Contudo, é importante ressaltar que há necessidade de muita 
pesquisa na área para sejam vislumbradas melhorias no processo de expansão dos meios 
urbanos e ocorra a redução efetiva da poluição sonora causada pela construção civil. Palavras-
chave: sustentabilidade; poluição sonora; demolição. 


