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RESUMO

Este trabalho procura dar uma visão geral das
normas nacionais e internacionais adotadas pela WEG
para a determinação dos procedimentos de ensaio de
ruído. É feita também uma avaliação da câmara acústica
existente na WEG, verificando a conformidade da mesma
em relação às normas de ensaio.

1. INTRODUÇÃO

Nos últimos anos tem havido uma
preocupação crescente com relação à redução dos
níveis de ruído provocados por máquinas e
equipamentos, tento em ambientes de trabalho
industriais como em áreas comerciais e residenciais.

Buscando atenuar os efeitos que o ruído
provoca ao organismo humano, foram criados normas
regulamentadoras nacionais e internacionais que
limitam os níveis de ruídos de equipamentos,
máquinas, motores e  ambientais permissíveis, bem
como os procedimentos adotados para as medições de
níveis de ruído.

Este trabalho está dividido em três partes:
primeiramente apresenta as normas que determinam
os limites de níveis de ruído e os procedimentos de
ensaios para a medições de nível de ruído em motores
elétricos. Depois é apresentado os métodos de
determinação de níveis de ruído, bem como as
definições, correções e cálculos citados pelas normas
de procedimentos de ensaio adotados pela WEG. E
por último é feita uma avaliação da câmara acústica
da WEG em relação aos fatores de correção de
ambiente e de ruído de fundo, levando em conta as
dimensões dos motores fabricados pela WEG.

2. AS NORMAS DE RUÍDO

A WEG adota como referência de níveis de
ruído os valores contidos nas normas IEC
(International Electrotecnical Commission), NEMA
(National Electrical Manufacturers Association) e
ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).
O método de ensaio adotado pela WEG é a
determinação da potência sonora através da medição
de pressão sonora num campo livre sobre um plano
refletor.

A ABNT  determina os limites de níveis de  ruído
pela norma NBR 7565 [10], a qual é referenciada
pela norma de especificação de máquinas elétricas
NBR 7094 [9], sendo o método de ensaio adotado
pela WEG determinado pela norma NBR 7566 [11].

A IEC  determina os limites de níveis de
ruído pela norma IEC34-9 [2], sendo os métodos de
ensaio para máquinas e equipamentos em geral
determinados pelas normas ISO3744[4], ISO3745[5]
e ISO3746[6], e especificamente para máquinas
elétricas girantes pelas normas ISO1680/1[7] e
ISO1680/2[8]. A WEG adota a ISO1680/1 para
determinação do nível de ruído por ser mais precisa
do que a ISO1680/2, levando em conta  as condições
do ambiente de ensaio.

A NEMA  determina os limites de níveis de
ruído no capítulo 12 da norma NEMA MG1-
1993[12], sendo o método de ensaio determinado na
norma IEEE std85[3], a qual atualmente está
cancelada.

3. DEFINIÇÕES UTILIZADAS NAS
NORMAS DE ENSAIO

Abaixo são citadas as principais definições
utilizadas pelas normas de ensaio de nível sonoro:

Campo livre (free field) - Campo de som num meio
homogêneo e isotrópico, livre de limitações.

NEMA MG1 – part 12 IEEE std 85
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Na prática, consiste num campo no qual os efeitos
das limitações são desprezíveis sobre a faixa de
frequência de interesse.

Campo livre sobre um plano refletor (free field
over a reflecting plane) - Um campo sonoro na
presença do plano refletor no qual a fonte sonora está
localizada.

Recinto Anecóico (anechoic room) -Recinto de
ensaio, cujas superfícies absorvem essencialmente
toda a energia sonora incidente, na faixa de
frequência de interesse, proporcionando, desta forma,
condições de campo livre sobre a superfície de
medição.

Recinto semi-anecóico (semi-anechoic room) -
Recinto de ensaio com piso refletor duro, cujas outras
superfícies absorvem essencialmente toda a energia
sonora incidente sobre a faixa de frequência de
interesse, proporcionando, desta forma condições de
campo livre sobre um plano refletor.

Pressão sonora superficial (sound pressure level) -
Pressão sonora, determinada como média quadrática
no tempo e também como média na superfície de
medição.

Nível de pressão sonora superficial (Lp) (surface
sound pressure level) - Dez vezes o logaritmo na
base 10 da razão do quadrado da pressão sonora
superficial para o quadrado da pressão sonora de
referência.

É expressa em decibels. Deve ser indicado
o nível de pressão sonora ponderado na escala A. A

pressão sonora de referência é 20x10-6 Pascal.

Nível de potência sonora (Lw) sound power level) -
Dez vezes o logaritmo na base 10 da razão de dada
potência sonora pela potência sonora de referência.

Deve ser indicado o nível de potência
sonora ponderado na escala A O nível de potência
sonora de referência é 10-12 Watts.

Superfície de medição (measurement surface) -
Superfície hipotética de área S, que envolve a fonte e
sobre a qual são localizados os pontos de medição.

Caixa de referência (reference box) - Superfície
hipotética de referência, constituída pelo menor
paralelepípedo retangular que envolve justamente a
fonte e termina sobre o plano refletor.

Distância de medição (measurement distance) -
Menor distância da caixa de referência à superfície de
medição.

Campo Externo (Far field) - Aquela porção do
campo de radiação da fonte sonora na qual o nível de
pressão sonora decresce 3 dB para cada dobro da área
da superfície de medição. Isto é equivalente a
decrescer 6 dB para cada dobro da distância de um
ponto da fonte.

No campo externo, a pressão média
quadrática é proporcional à potência acústica total
irradiada pela fonte.
 Campo Interno (Near field) - Aquela porção do
campo de radiação sonora que está entre a fonte e o
campo externo.

Ruído de Fundo (background noise) - É o nível de
pressão sonora de cada posição do microfone com a
fonte inoperante.

O ruído de fundo pode incluir
contribuições do ruído transmitido pelo ar, vibrações
transmitidas pelas estruturas e ruído elétrico na
instrumentação.

Correção do ruído de fundo – K1  (background
noise correction) - Termo de correção para
considerar a influência do ruído de fundo no nível de
pressão sonora superficial; K1 é dependente da
frequência e expresso em decibéis. A correção no
caso da escala de ponderação A e denotado por K1A .

Correção Ambiental - K2 (environmental
correction) - Termo de correção para considerar a
influência do som refletido ou absorvido no nível de
pressão sonora; K2 é dependente da frequência e
expresso em decibéis. A correção no caso da escala
de ponderação A e denotado por K2A .

4. INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DO
MOTOR DURANTE O ENSAIO

Montagem da máquina
Deve ser montada na sua posição de operação normal
(verticalmente ou horizontalmente).
Deve-se tomar cuidado para minimizar a transmissão
e irradiação do ruído estrutural de todos os elementos
de montagem, inclusive a base da máquina.
Pode-se minimizar este efeitos, através da montagem
sobre bases elásticas para máquinas pequenas e da
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montagem sobre condições de base rígida para
máquinas grandes.

Base elástica
A frequência natural do sistema de suporte da
máquina sobre teste deve ser menor que ¼  da
frequência correspondente à menor velocidade de
rotação da máquina.
A massa efetiva da base elástica deve ser menor do
que 1/10 da massa da máquina sob teste.

Base Rígida
A máquina deve ser montada rigidamente ,

tal que a mesma não sofra esforços adicionais devido
à montagem.

Operação da máquina durante o teste
A máquina deve operar a vazio, com tensão

nominal.
Para máquinas de corrente alternada, a fonte de
tensão deve atender os requisitos de forma e simetria
especificados nas normas IEC34-1[1] e NBR7094[9]:

•  Fator de harmônicas de tensão (FHV)
menor ou igual a 0,02 para motores monofásicos e
trifásicos (exceto os motores da categoria N);

•  Fator de harmônicas de tensão (FHV)
menor ou igual a 0,03 para motores da categoria N.

Sendo  o fator de harmônicas de tensão
(FHV) calculado por:

Onde:
Un – valor (por unidade) do harmônico de tensão;
 n  - ordem do harmônico (não divisível por três no
caso de motores trifásicos).

5. CÁLCULO DE NÍVEIS DE PRESSÃO
SONORA USANDO UMA SUPERFÍCIE
HIPOTÉTICA DE MEDIÇÃO

Superfície de referência e superfície de medição
Para facilitar a localização das posições do

microfone, é definida uma caixa de referência
hipotética. Ao definir as dimensões desta caixa de
referência , podem ser desprezados os elementos que
dela ressaltem e que não constituem radiadores
importantes de energia sonora.

As posições do microfone situam-se sobre a
superfície de medição, de área S, que termina sobre o
plano refletor.

Para máquinas elétricas girantes, a superfície
de medição consiste de um paralelepípedo retangular
com os lados paralelos aos lados da caixa de

referência, espaçados de uma distância d que é
distância de medição (ver figura 1).

A distância de medição deve ser no mínimo
0,25 m até 1 m, sendo este último valor o
preferencial.

A área S da superfície de medição é dada pela
equação:

S = 4 (ab + bc + ca)

l1 , l2 e l3 são as dimensões da caixa de
referência.

d = é a distância de medição, normalmente 1
m.

Figura 1 – Pontos de medição de nível de pressão
sonora .

Posições do microfone
A figura 1 prescreve as localizações de nove

posições chave do microfone.
Por razões de segurança, a posição superior

(posição nº9 na figura 1) pode ser eliminada, desde
que a variação no nível de potência sonora da fonte
devido a sua exclusão não exceda 1,0 dB.

Para fontes, que produzem um formato de
radiação simétrico, pode ser suficiente distribuir os
pontos de medição sobre somente parte da superfície
de medição, desde de que os níveis de pressão sonora
não se afastem em mais de 1,0 dB dos níveis
determinados em medições sobre a superfície inteira.

Condições de medições
O microfone deve ser orientado de forma que o

ângulo de incidência das ondas sonoras seja aquele
para o qual o microfone foi calibrado.

A cada ponto de medição devem ser tomadas
leituras de níveis de pressão sonora ponderado na
escala A (ver anexo A) , com um período de
observação de no mínimo 10 s.

∑=
n

U
FHV n

2

dla += 15,0

dlb += 25,0

dlc += 3
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Se solicitados, podem ser obtidos as bandas de
uma oitava ou 1/3 de oitava do nível de pressão
sonora medido na superfície de medição.

A velocidade do vento existente no local de
teste ou causada pela máquina sob ensaio deve ser
inferior a 6 m/s. Um pára-vento deve ser usado para
ventos com velocidades acima de 1m/s.

Determinação do fator de correção do ruído de
fundo ou ruído ambiente (K1)
Os níveis de pressão sonora medidos devem ser
corrigidos para o ruído ambiente de acordo com a
tabela abaixo:

Diferença entre o nível de
pressão sonora com a

máquina em
funcionamento e o nível

de pressão sonora do
ruído ambiente com a
máquina desligada.

dB

Correção para ser
subtraída do nível de

pressão sonora medido
com a máquina em
funcionamento para

obter o nível de pressão
sonora devido somente à

máquina.
dB

< 6
6
7
8
9

10
> 10

Medição inválida
1,0
1,0
1,0
0,5
0,5
0,0

Cálculo do nível de pressão sonora superficial (Lp)
Para o nível de pressão sonora ponderado

na escala A, calcula-se um valor médio, Lp, a partir
dos níveis de pressão sonora medidos (e com
correção do ruído ambiente se necessário) Lpi ,
utilizando-se a seguinte equação:

Onde:
Lp = Nível de pressão sonora superficial,

em decibéis, referência: 20 . 10-6 Pascal.
Lpi = Nível de pressão sonora ponderado

na escala A, resultante da i-ésimo ponto de medição,
em decibéis, referência: 20 . 10-6 Pascal.

N  = número de medições.

Cálculo do nível de potência sonora (Lw)
O nível de potência sonora, que caracteriza

o ruído emitido pela fonte deve ser calculado pela

seguinte equação
Onde:

Lw = Nível de potência sonora ponderado
na escala A, em decibéis, ref.: 10-12 Watts.

Lp = Nível de pressão sonora superficial
(ver item 6.1), ref.: 20 . 10-6 Pascal.

K2 = Valor médio da correção ambiental

sobre a superfície de medição, em decibéis.
S = Área da superfície de medição, em

metros quadrados.
S0 = 1m2.

6. DETERINAÇÃO DO FATOR DE
CORREÇÃO AMBIENTAL  (K2)

O fator de correção ambiental serve para
determinar a presença de influências ambientais
indesejáveis, verificar as condições de campo livre e
qualificar dada superfície de medição para uma fonte
real sob ensaio de acordo com as normas.

O fator de correção ambiental pode ser
desprezado para ambientes internos que são câmaras
anecóicas e semi-anecóicas que atendam os requisitos
da norma ISO 3745[4].

A avaliação das influências ambientais, é
feita, escolhendo-se um dos dois ensaio de
qualificação do ambiente acústico:

O primeiro ensaio de qualificação, o ensaio
de comparação absoluta , é executado com uma fonte
sonora de referência;

O segundo ensaio de qualificação, o ensaio
de reverberação, poderá ser utilizado, se a fonte sob
ensaio não puder ser deslocada e for de grandes
proporções.

A qualificação de campo livre é feita pelo
ensaio de reverberação.

Condições ambientais
As medições devem ser feitas num dos

seguintes ambientes:
- Sobre um plano refletor em ambiente

externo;
- Num recinto de ensaio com uma

superfície refletora;
- Num recinto de ensaio com superfícies

absorventes sonoras, no qual esteja presente um plano
refletor.

O plano refletor não deve ser menor que a
projeção da superfície de medição sobre o mesmo.

O recinto deve ser livre de objetos
refletores.
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O coeficiente de absorção do plano refletor
deve ser inferior a 0,06 para a norma NBR7566[11] e
inferior a 0,1 para  normas ISO sobre a faixa de
frequência de interesse.

Ensaio de comparação absoluta
Uma fonte sonora de referência deve ser

montada no ambiente de ensaio na mesma posição da
máquina sob ensaio. O nível de potência sonora da
fonte de referência é determinado utilizando a mesma
superfície de medição da máquina sob ensaio.

A correção ambiental K2 será dada por:
Onde:
Lw  =  Nível de potência sonora da fonte sonora de
referência  calculado a partir do nível de pressão
sonora medido na superfície de medição da máquina

sob ensaio, em decibéis.
Lr  =  Nível de potência sonora, em decibéis, da fonte
de referência. Os valores aceitáveis de K2 devem
estar entre  –2 dB  e  + 2 dB.

Ensaio de reverberação para determinação do
fator de correção ambiental K2

Este procedimento de ensaio é aplicável a
salas de teste aproximadamente cúbicas.
A correção ambiental, K, é obtida pela seguinte
expressão:
Sendo:

A = 0,16 (V/T)

Onde:
A = Área de absorção sonora total do recinto;
S = Superfície de medição
V = Volume da sala de teste, em m3;
T = tempo de reverberação do recinto de ensaio em
faixas de oitava.

Para a qualificação de um campo livre
sobre uma dada superfície, a razão A/S deve ser
suficientemente grande.

Se A/S > 10, não é necessário fazer
correções ambientais.

Se 6 < A/S < 10, deve-se usar a expressão
dada acima para determinar o fator de correção
ambiental K2.

Se A/S < 6, o ambiente não satisfaz os
requisitos de norma, deve-se escolher uma superfície
de medição menor situada externamente ao campo
próximo da fonte sob ensaio, ou melhorar o ambiente
de medição (isolação acústica do ambiente).

7. CRITÉRIOS PARA PROJETO DE UMA
CÂMARA ACÚSTICA

Para que um recinto de teste tenha as
condições de campo livre  deve ter:
•  Volume adequado (preferivelmente 200 vezes
maior que o volume da fonte sonora);
•  Grande absorção sonora sobre a faixa de
frequência de interesse;
•  Ausência de superfícies refletoras acusticamente e
outros obstáculos que se associem com a fonte sonora
sob teste. Objetos que causam reflexões e estão
situados dentro do recinto de teste, devem ser
isolados com material absorvente acústico, para evitar
ressonâncias (Ex.: canos, braçadeiras, telas,
ferragens, cabos, suportes, etc.).
•  Ruído de fundo baixo.
•  plano refletor não deve ser menor que a projeção
da superfície de medição sobre o mesmo
•  Pode-se usar como planos refletores pisos de
concreto , asfalto ,assoalho de madeira ou piso
ladrilhado.
•  coeficiente de absorção do plano refletor deve ser
inferior a 0,06 para a norma NBR7566 e inferior a 0,1
para  normas ISO sobre a faixa de frequência de
interesse.
•  A/S  > 6.
•  Fator de correção ambiental, K2, deve estar entre
–2 dB  e  + 2 dB .

8. QUALIFICAÇÃO DA CÂMARA
ACÚSTICA EXISTENTE NA WEG
(Laboratório Elétrico I)

A  WEG possui uma câmara acústica semi-
anecóica com um volume de 75 m3 (5 x 5 x 3 m) e
110 m2 de área superficial, sendo composta de
paredes de tijolos maciços de 25 cm de espessura e
revestida internamente com colchões de lã de vidro e
revestimento superficial com carpete. O piso é feito
com taco de madeira, atendo os requisitos de norma.
São ensaiados atualmente nesta câmara todos os tipos
de motores fabricados pela WEG Motores, ou seja,
desde motores para lava-roupa até motores da carcaça
355.

Na tabela do anexo B encontram-se as
dimensões dos principais motores ensaiados na
câmara acústica. Pode-se observar que os motores até
a carcaça 315 atendem os requisitos de norma (o
volume da fonte sonora sob teste é 200 vezes menor
do que o volume da câmara acústica), não sendo
necessário usar o fator de correção ambiental.

Para motores da carcaça 355, foi realizado
o ensaio de comparação absoluta, onde usou-se como
fonte sonora de referência um motor da carcaça 100L














+=

S
A

K 41log.10



40

com nível de potência sonora de 65,82 dB(A). O
nível de potência sonora calculado usando a
superfície de medição do motor da carcaça 355 foi de
65,42 dB(A), assim sendo , o fator de correção
ambiental será  K= -0,4 dB(A) .

Portanto os valores de nível de pressão
sonora medidos para os motores da carcaça 355
devem ser acrescidos de 0,4 dB(A).

Foi realizado também ensaio de nível de
ruído de fundo da câmara acústica, sendo que o nível
de pressão sonora medido ficou em torno de 26,0
dB(A).

Ensaiou-se um motor da carcaça 355 nas
seguintes condições:
•  Na câmara acústica usando a distância de medição
de 1,0 m;
•  Na câmara acústica usando a distância de medição
de 0,75 m;

Os resultados de ensaio se encontram na
tabela abaixo:

Condição Nível de
Pressão

Sonora dB(A)

Nível de
Potência

Sonora dB(A)
d = 1,00 m 82,40 97,12
d = 0,75 m 84,07 97,28

9. CONCLUSÕES

 Através deste trabalho verificou-se os
procedimentos adotados pela WEG, de acordo com as
normas de ensaios vigentes, para a realização dos
ensaios de medição de nível sonoros e os cálculos
utilizados para a obtenção dos níveis de pressão
sonora e potência sonora.

Foi feita também uma avaliação da câmara
acústica existente na WEG, e conclui-se que:

•  Pode-se ensaiar motores até a carcaça
315, sem necessitar fazer correções ambientais.

•  Para motores da carcaça 355 é
necessário somar ao nível de pressão sonora o fator
de correção ambiental K=0,4 .

•  Podem ser ensaiados na câmara acústica
motores que possuam nível de pressão sonora maior
do que 31 dB(A), caso contrário o ensaio é
considerado inválido, pois a diferença do nível de
pressão sonora medido e o nível de pressão sonora de
fundo é menor do que 6 dB(A), não atendendo os
requisitos de norma.

A emissão de relatórios de gráficos com
bandas de uma oitava ou 1/3 de oitavas são
necessários, somente se solicitado pelo cliente.

Não foi possível realizar o teste de
reverberação para determinação da condição de
campo livre da câmara acústica, pois a WEG não
possui equipamentos específicos para este ensaio(

Ex.: fontes sonoras padrões) e domínio dos
procedimentos para a realização deste ensaio.
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ANEXO A

PROCEDIMENTOS PARA CÁLCULO DOS NÍVEIS DE PRESSÃO E POTÊNCIA
SONORA PONDERADOS NA ESCALA “A” PARA BANDAS DE OITAVA E 1/3 DE

OITAVA

O cálculo dos níveis de pressão e potência
sonora, LPA e LWA , são dados pelas seguintes
equações:

Onde (LP)J e (Lw)J são os níveis na Jª banda
de oitava ou 1/3 de oitava.

Para cálculo com banda de oitava, Jmax=7 e
CJ é dado pela tabela abaixo:

J
Frequência central
da banda de oitava

(Hz)

CJ
dB

1
2
3
4
5
6
7

125
250
500

1000
2000
4000
8000

-16.1
-8.6
-3.2
0.0

+1.2
+1.0
-1.1

Para cálculo com banda de 1/3 de oitava,
Jmax = 21 e CJ é dado pela tabela abaixo:

J
Frequência central da
banda de 1/3 de oitava

(Hz)

CJ
dB

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

100
125
160
200
250
315
400
500
630
800

1000
1250
1600
2000
2500
3150
4000
5000
6300
8000
10000

-19.1
-16.1
-13.4
-10.9
-8.6
-6.6
-4.8
-3.2
-1.9
-0.8
0.0

+0.6
+1.0
+1.2
+1.3
+1.2
+1.0
+0.5
-0.1
-1.1
-2.5

( )[ ]∑
=

+=
max

1

1.010log10
J

J

CL
PA

JJPL

( )[ ]∑
=

+=
max

1

1.010log10
J

J

CL
WA

JJWL
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ANEXO B

DIMENSÕES CARACTERÍSTICAS DAS CARCAÇAS DOS MOTORES ENSAIADOS
NA CÂMARA ACÚSTICA DO LABORATÓRIO ELÉTRICO DA FÁBRICA I

Carcaça l1
(mm)

l2
(mm)

l3
(mm)

S
(m2)

Vmotor
(m3)

Vmotor/
Vcâmara

(%)
63 183 122 124 14.30 0.003 0,004
71 205 138 140 14,61 0,004 0,005
80 227 156 158 14,94 0,006 0,008

90S 243 176 178 15,28 0,008 0,011
90L 268 176 178 15,40 0,008 0,011

100L 303 196 198 15,83 0,012 0,016
112M 324 220 222 16,26 0.016 0,021
132S 365 270 260 17,04 0,026 0,035
132M 403 270 260 17,22 0,028 0,037
160M 479 307 314 18,29 0,046 0,061
160L 523 307 314 18,50 0,050 0,067
180M 548 347 354 19,41 0,067 0,089
180L 586 347 354 19,43 0,072 0,096
200M 607 383 392 20,10 0,091 0,121
200L 645 383 392 20,30 0,097 0,129

225S/M 705 485 480 22,07 0,164 0,219
250S/M 790 485 505 22,81 0,193 0,257
280S/M 905 610 590 25,12 0,326 0,435
315S/M 1000 615 628 26,12 0,386 0,515
355M/L 1245 760 725 29,66 0,686 0,915
Câmara
Acústica 5000 5000 3000 110,00 75,00 -


