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RESUMO 

 

BRASILEIRO, Tamáris da Costa. Mapeamento Sonoro: Estudo do ruído urbano no 

bairro Castelo Branco, em João Pessoa/ PB. 2016. Dissertação (Mestrado em 

Arquitetura e Urbanismo) – Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e 

Urbanismo, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2016. 

 

As fontes sonoras propagadas no espaço urbano, em especial o ruído gerado pelos 

veículos automotivos, têm elevado os índices de poluição sonora nas grandes 

cidades. Para avaliação e controle do ruído ambiental, surgem os mapas sonoros, 

que permitem representar, mediante as curvas isofônicas, os níveis de pressão 

sonora atuantes no espaço urbano. Nesse contexto, o presente estudo objetiva 

avaliar o impacto sonoro provocado pelo ruído de tráfego no bairro Castelo Branco, 

em João Pessoa/ PB, por meio de simulações computacionais no software 

SoundPLAN®. Foram analisadas três situações sonoras distintas: cenário atual no 

período de férias, cenário atual no período de aulas e cenário hipotético de predição 

para o ano de 2026. Como resultado, observou-se que o bairro está fragmentado em 

duas áreas acústicas: a primeira, com índices sonoros mais amenos, é representada 

pelo campus da UFPB; a segunda, com níveis sonoros mais intensos, é a área de 

uso predominantemente residencial. Os níveis sonoros resultantes, nos três 

cenários, nos períodos matutino e vespertino, encontram-se acima dos valores 

recomendados pela legislação. Houve pouca diferença sonora entre o cenário atual 

de férias e o de aulas. A morfologia urbana do bairro, em especial a vegetação 

densa e os acentuados desníveis topográficos, desempenha importante papel de 

atenuação sonora. Os pontos críticos de ruído urbano presentes no Castelo Branco, 

atingindo 83dB(A), são encontrados nas margens da Rodovia BR 230, nas rotatórias 

e nas vias arteriais. 

 

Palavras-chave: Poluição Sonora, Ruído Urbano, Mapeamento Sonoro, Morfologia 

Urbana. 



6 
 

ABSTRACT 

 

The sound sources propagated in the urban space, in particular the noise generated 

by automotive vehicles, have raised the levels of noise pollution in big cities. For the 

evaluation and control of the environmental noise, sound maps have appeared, 

which allows to represent, through the isophonic curves, the sound pressure levels 

active in the urban space. In this context, the present study aims to evaluate the 

noise impact caused by traffic noise in the Castelo Branco neighborhood, in João 

Pessoa / PB, through computational simulations in SoundPLAN® software. Three 

different sound situations were analyzed: current scenario in the vacation period, 

current scenario in the class period and hypothetical scenario of prediction for the 

year 2026. Three different sound situations were analyzed: current scenario in the 

vacation period, current scenario in the class period and hypothetical scenario of 

prediction for the year 2026. As a result, it was observed that the neighborhood is 

fragmented into two acoustic areas: the first one, with smoother noise levels, is 

represented by the UFPB campus; The second one, with more intense sound levels, 

it is the area of predominantly residential use. The resulting sound levels in the three 

scenarios during the morning and vespertine periods are above the values 

recommended by the legislation. There was little sound difference between the 

current holiday and classroom settings. The urban morphology of the neighborhood, 

especially the dense vegetation and the accentuated topographic differences, plays 

an important role of sound attenuation. The urban noise critical points, in Castelo 

Branco, reaching 83dB (A), are found on the edges of the BR 230 highway, in the 

rotations and in the arterial ways. 

 

Keywords: Noise Pollution, Urban Noise, Sound Mapping, Urban Morphology. 
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O crescimento desordenado das cidades, atrelado ao aumento da densidade 

demográfica, resulta no aparecimento de fontes de ruído1 capazes de gerar grande 

dano à população. Essas fontes, quando em excesso, provocam o aparecimento da 

chamada poluição sonora (GUEDES, 2005). 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a poluição sonora está em 

segundo lugar no ranking das poluições que causam maior impacto à população, 

perdendo apenas para a poluição do ar (WHO, 2016). Entretanto, em relação aos 

demais tipos de poluição, ela é a que apresenta o maior perigo, em virtude da sua 

dificuldade de percepção e aceitação imediata de seus efeitos, podendo, dessa 

forma, interferir na saúde humana (SILVA, P., 2011).  Como exemplo dos danos 

causados ao homem, tem-se a perda parcial ou total da audição, problemas 

gastrointestinais, cardiovasculares e respiratórios e distúrbio no sistema nervoso. 

Além disso, pode gerar sensações generalizadas de fadiga e depressão 

(CARVALHO, 2010). 

Com o desenvolvimento da sociedade e, consequentemente, da urbanização 

e industrialização, houve uma extensão na malha de transporte, o que contribuiu 

para o agravamento da poluição sonora (GUEDES, 2005). Niemeyer (2007) aponta 

que isso está atrelado ao fato de os automóveis, embora individualmente menos 

ruidosos que os veículos de grande porte, são, em conjunto, a maior fonte de ruído 

urbano. Além dos automóveis, as características do tecido urbano influenciam 

diretamente nos resultados sonoros de determinada área, isto é, os níveis de 

pressão sonora resultantes de uma mesma fonte podem ser bastante diferentes, 

dependendo das características geométricas do entorno (NIEMEYER, 2007). 

O tecido urbano apresenta cenários sonoros complexos e seus estudos 

precisam levar em consideração as diversas fontes sonoras atuantes. Nesse 

contexto, surgem os modelos computacionais voltados à realização de cálculos, 

análises e relatórios rápidos e com certa precisão (VENTURA et al., 2008). Esses 

modelos permitem a elaboração de mapas sonoros, que são essenciais para a 

avaliação do impacto ambiental causado pelo ruído de tráfego. 

São disponíveis, atualmente, no mercado diversos programas 

computacionais, dentre eles o software SoundPLAN®. Seu emprego permite a 

avaliação dos impactos acústicos, a realização de comparações entre cenários 

                                                           
1
 Ruído é um som sem harmonia, geralmente com conotação negativa considerado um dos grandes 

problemas de poluição sonora das cidades (BISTAFA, 2011). 
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ambientais e a análise de poluentes atmosféricos. Além disso, apresenta um modelo 

que calcula as potências sonoras dos veículos, derivadas de dados de tráfego 

(SOUNDPLAN, 2008). 

Em meio à expansão urbana do Brasil, foi inaugurada, em 1972, a terceira 

maior rodovia do país. Possuindo 4.223 km de distância, a Rodovia Transamazônica 

BR 230, que liga a cidade portuária de Cabedelo, na Paraíba, ao município de 

Lábrea, no Amazonas, percorrendo sete estados brasileiros (OLIVEIRA NETO, 

2013). Segundo Castro (2014) a construção da BR 230 provocou transformações 

nas áreas urbanas por onde a rodovia percorre, de modo especial, em João Pessoa 

(PB), visto que a cidade é cortada pela rodovia ao longo de toda sua extensão. 

Essa transformação gerou impactos causados pelo ruído de tráfego na área 

urbana de João Pessoa, especialmente na BR 230, cujos índices sonoros afetam 

diretamente o bairro Castelo Branco, área objeto de estudo da pesquisa. 

A escolha dessa área se justifica pelo fato de o bairro, além de ser contornado 

pela BR 230, possuir diversos elementos morfológicos distintos (a exemplo de 

diferentes níveis topográficos e presença de vegetação densa), e passíveis de 

comparações. O bairro possui também diversas outras avenidas de fluxo intenso 

que provocam o aumento dos níveis de pressão sonora e, consequentemente, 

intensifica o desconforto acústico na área. 

A inexistência de estudos sobre ruído urbano na cidade de João Pessoa, em 

especial, na área do bairro Castelo Branco, objeto de estudo, provocou o 

questionamento: Qual impacto sonoro provocado pelas fontes de ruído de tráfego no 

bairro?  

Para responder à questão da pesquisa, levantaram-se as seguintes 

hipóteses: a) o bairro apresenta duas situações sonoras distintas. Enquanto a área 

ocupada pelo Campus da UFPB apresenta pouca interferência sonora do ruído de 

tráfego, em virtude da presença de densa vegetação e afastamento das edificações 

das vias de grande fluxo, o nível de pressão sonora da área, predominantemente, 

residencial é mais elevado (Figuras 1 e 2); b) Os níveis de pressão sonora emitidos 

nos meses de janeiro e julho, correspondente ao período de férias escolares, sofrem 

redução quando comparados com os demais meses do ano, decorrente da 

diminuição do número de veículos circulando na área. 
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Figura 2 – Mapa do bairro Castelo Branco com 
marcação da vegetação densa presente no interior 
do Campus Universitário 

  
Fonte: PMJP editado pela autora.       
 

O trabalho tem como objetivo geral avaliar o impacto sonoro provocado pelo 

ruído de tráfego no bairro Castelo Branco, em João Pessoa/PB, com a finalidade de 

propor critérios de planejamento urbano que garantam conforto sonoro na área. Para 

alcançar esse objetivo, foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos:  

- Identificar a morfologia urbana e características ambientais presentes na área 

objeto de estudo; 

- Realizar medições in loco e mapeamento acústico para caracterizar o atual cenário 

sonoro; 

- Propor, com base na legislação vigente local, cenário urbano hipotético para 

predição futura; 

- Avaliar a influência das características morfológicas, topografia e vegetação, no 

impacto sonoro provocado pelo ruído de tráfego no bairro Castelo Branco;  

- Avaliar o comportamento sonoro da Rodovia BR 230; 

- Elaborar critérios de planejamento urbano que minimizem os impactos provocados 

pelo ruído na área objeto de estudo. 

Considerando as propriedades e características do cenário sonoro urbano, a 

pesquisa proposta utilizou o método de abordagem quantitativo e qualitativo, por 

meio da prospecção de dados (modelagem, simulações e dados estatísticos), 

seguidos da leitura e interpretação do cruzamento das informações coletadas em 

campo com os resultados obtidos nas simulações computacionais. O método 

Fonte: Google Earth editado pela autora. 

Figura 1 – Mapa do bairro Castelo Branco 
com marcação das zonas predominantemente 
residencial e institucional 
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operacional utilizado foi o estudo de caso, tendo como objeto a relação entre ruído 

urbano e o bairro Castelo Branco, em João Pessoa/ PB. 

Nos capítulos 1 e 2, realizou-se uma revisão bibliográfica acerca de conceitos 

fundamentais da acústica voltados ao espaço urbano, em especial à escala do 

bairro. A compreensão desses aspectos possibilita o entendimento das variáveis 

envolvidas no processo de elaboração dos mapas acústicos e da análise sonora 

resultante no bairro em estudo. 

No capítulo 3, foram descritos os procedimentos metodológicos utilizados em 

cada etapa da pesquisa, a exemplo da coleta de dados, da elaboração dos mapas e 

da leitura e interpretação dos dados obtidos nas simulações computacionais. 

O capítulo 4, que descreve a área objeto de estudo, divide-se em três itens, 

quais sejam: evolução urbana, com destaque para a implantação do anel rodoviário, 

do Campus Universitário e do Conjunto Habitacional São Rafael (atual bairro Castelo 

Branco); legislação local vigente, com o intuito de propor cenário urbano hipotético 

para predição sonora; e coleta de dados, que corresponde à obtenção e 

representação dos dados físicos do bairro, a exemplo dos parâmetros morfológicos, 

de tráfego, meteorológicos e acústicos, por meio de mapas, gráficos e tabelas, 

posteriormente utilizados como dados de entrada para elaboração dos mapas 

sonoros. 

O capítulo 5 descreve os resultados obtidos nos três estudos de caso 

propostos: cenário acústico atual no período de férias, cenário acústico atual no 

período de aulas e cenário sonoro hipotético. Com base nessas análises foram 

propostos critérios de planejamento urbano que venham a provocar o mínimo de 

impactos decorrentes do ruído na área objeto de estudo, contemplando o objetivo 

geral da pesquisa. 

A pesquisa se torna relevante na medida em que visa à construção de uma 

base teórica para avaliação dos níveis sonoros encontrados. Com esse estudo, 

espera-se poder contribuir com informações para auxiliar na construção do Plano 

Diretor da UFPB, visando ao crescimento futuro do Campus, e como ponto de 

partida para a elaboração do mapeamento sonoro de toda a cidade de João Pessoa. 

A pesquisa se torna viável em razão da inexistência, na Paraíba, de referências 

relativas ao mapeamento sonoro. 
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Este primeiro capítulo aborda conteúdos relacionados à acústica urbana, a 

exemplo das fontes sonoras no espaço urbano, seus meios de propagação, em 

especial a propagação sonora ao ar livre, e a forma urbana e comportamento do 

som, apontando as características morfológicas que interferem na percepção do 

ruído urbano. 

 

1.1 Fontes sonoras no espaço urbano 

 

Inicialmente, é importante definir conceitos elementares da acústica, a 

exemplo de som e ruído. Conceitua-se o som como sendo uma vibração ou onda 

mecânica gerada por um corpo vibrante que se propaga nos meios materiais, sendo 

passível de ser detectada pelo ouvido humano. Ao vibrar, as moléculas do meio, a 

exemplo do ar, sofrem compressões e rarefações, em busca de sua posição de 

equilíbrio, resultando nas chamadas ondas sonoras (CARVALHO, 2010). O ruído, 

por sua vez, é de um som indesejável, em geral com conotação negativa (BISTAFA, 

2011; GERGES, 2000). 

Em meio a esses conceitos, surgem as fontes sonoras que, segundo 

Niemeyer (2007), correspondem aos elementos responsáveis pela emissão do som. 

O entendimento do conceito e classificações dessas fontes se torna relevante por 

elas caracterizarem o ruído urbano, objeto de estudo dos mapas acústicos, 

elaborados e utilizados nessa pesquisa. 

Quanto à mobilidade, as fontes sonoras podem ser fixas ou móveis. As fixas 

representam as fontes de ruído produzidas por equipamentos e instalações 

localizados em um determinado local, permanentemente, a exemplo de indústrias e 

construções civis. As móveis caracterizam-se por fontes de ruído dos veículos em 

movimento, a exemplo dos automóveis e caminhões (NIEMEYER, 2007). 

No que se refere às características geométricas e à distância entre a fonte e o 

receptor, as fontes sonoras classificam-se em pontuais, lineares e superficiais. As 

pontuais são fontes que possuem dimensões insignificantes de distância em relação 

ao receptor. Para essas fontes, a energia sonora emitida se dissipa esfericamente, 

tornando idêntico o nível de pressão sonora encontrado em pontos posicionados a 

mesma distância da fonte (BRÜEL & KJÆR, 2000); as lineares possuem uma das 

dimensões bem maior do que sua distância ao receptor. Para essas fontes, a 

energia emitida se dissipa de forma a criar um eixo de ondas sonoras que se 
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espalha apenas na horizontal, resultando em um setor de cilindro, cuja altura é a 

mesma da fonte. Em consequência, tem-se que o nível de pressão sonora é o 

mesmo em todos os pontos de mesma distância em relação à linha de eixo da fonte 

(BRÜEL & KJÆR, 2000; VALLE, 2009); As superficiais possuem dimensões 

significativas quando da comparação entre a propagação sonora e o receptor. Como 

exemplo de fontes superficiais tem-se a transmissão de ruído que acontece através 

de portas, janelas ou paredes de uma casa de máquinas (GERGES, 2000). 

Por fim, quanto à diretividade, as fontes sonoras classificam-se em 

omnidirecionais e direcionais. Nas omnidirecionais a pressão acústica tem a mesma 

amplitude em todos os pontos de qualquer plano constituído por perpendiculares à 

direção de propagação. Em consequência, a distribuição sonora acontece 

uniformemente em todas as direções. As direcionais correspondem às fontes que 

apresentam maior irradiação de energia em determinada direção, provocando 

heterogeneidade da intensidade sonora (BISTAFA, 2011; NIEMEYER, 2007). 

O ruído ambiental, também denominado ruído urbano, é decorrente da 

combinação entre as diferentes fontes sonoras, a exemplo do ruído proveniente de 

fábricas e veículos automotivos (BRÜEL & KJÆR, 2000). Kessler (1982) apresenta 

quatro categorias de fontes sonoras existentes no espaço urbano, que constituem o 

ruído ambiental: transporte (aéreo, rodoviário e ferroviário), indústria, construção civil 

e o doméstico. Além dessas, Berglund, Lidvall e Schwela (1999), acrescentam o 

ruído proveniente do comércio e serviço, atividades militares e de lazer. 

Existem, nas cidades, diversas fontes de ruído que contribuem para a 

formação do ruído urbano, dentre elas, a que mais incomoda a população é o ruído 

de tráfego, gerado, especialmente pelos veículos automotivos, sejam estes leves ou 

pesados (OUIS, 2001). Contudo, Niemeyer (2007) afirma que os veículos leves, 

embora, individualmente, menos ruidosos que os veículos de grande porte, são, em 

conjunto, a maior fonte de ruído urbano. 

Diante disso, afirma-se que o ruído gerado pelos veículos de pequeno porte 

provém, predominantemente, dos componentes veiculares: motor, escape, pneus e 

admissão do ar. No entanto, o atrito do pneu com a estrada é responsável pela 

maior emissão do ruído veicular (HANSON et al., 2004) (Figura 3). 
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Figura 3 – Gráfico da relação entre a pressão sonora e a velocidade dos veículos 

 
Fonte: HANSON et al., 2004 adaptado pela autora. 

 

Além dos aspectos já abordados, Miyara (2013) pontua alguns condicionantes 

que produzem significativas interferências no ruído gerado pelo tráfego, a exemplo 

do fluxo de veículos, da composição do trânsito, da inclinação das vias e do tipo de 

perfil presente no entorno. Valadares e Gerges (1998) complementam essa 

informação ao afirmar que as alterações dos níveis de pressão sonora não 

necessariamente estão correlacionadas ao volume de tráfego, isto porque as 

condições geométricas podem elevar os níveis sonoros mesmo que o fluxo de 

veículos seja pequeno.  

Em se tratando de fluxo de veículos, Ouis (2001) afirma que o ruído de 

tráfego emitido nos centros urbanos difere daquele que acontece nas rodovias. 

Enquanto nos centros urbanos os veículos trafegam com velocidade instável (devido 

aos efeitos de congestionamento), resultando em acelerações e desacelerações, 

nas rodovias, essa velocidade é, predominantemente, constante e o tempo 

relativamente curto entre a passagem de um veículo e outro. Em consequência, tem-

se que os centros urbanos apresentam alterações significativas nos níveis de 

pressão sonora (Figura 4), com ocorrência de picos de ruído devido às acelerações 

repentinas, e as rodovias possuem níveis sonoros uniformes (Figura 5).  

) 
( 
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Figura 4 – Gráfico do histórico temporal típico do ruído de tráfego gerado nos centros urbanos 

 
Fonte: Hassall & Zaveri (1979 apud OUIS, 2001) adaptado pela autora. 

 
 

Figura 5 – Gráfico do histórico temporal típico do ruído de tráfego gerado nas rodovias 

 
Fonte: Hassall & Zaveri (1979 apud OUIS, 2001) adaptado pela autora. 

 

Diante dessas informações, é necessário o conhecimento das frequências 

predominantes do ruído de tráfego, por ser um aspecto importante para o tratamento 

acústico e, consequentemente, melhoria nas condições sonoras urbanas. Afirma-se 

que o ruído de tráfego tem grande composição em baixas frequências (sons graves), 

especialmente na faixa de 60Hz, pois dificulta o isolamento do som, agravando a 

qualidade acústica ambiental (OUIS, 2001). 

 

1.2 Poluição Sonora 

 

Brito (2013) conceitua poluição sonora como sendo ―uma ameaça invisível 

que projeta uma nuvem negra sobre nosso ambiente cotidiano‖. Com a revolução 

industrial e o advento do capitalismo, houve um crescimento desordenado das 

cidades, o que resultou no agravamento desse tipo de poluição (GUEDES, 2005). 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a poluição sonora está em 

segundo lugar no ranking das poluições que causam maior impacto à população, 
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perdendo apenas para a poluição do ar (WHO, 2016). Entretanto, em virtude da sua 

dificuldade de percepção e aceitação imediata de seus efeitos, ela é a que 

apresenta o maior perigo, podendo interferir na saúde da população (SILVA, P., 

2011). Dentre os danos causados aos homens, tem-se a perda parcial ou total da 

audição, problemas gastrointestinais, cardiovasculares e respiratórios, além de 

distúrbio no sistema nervoso, podendo gerar sensações generalizadas de fadiga, 

estresse e depressão (CARVALHO, 2010). 

A OMS classifica como nocivos à população os ruídos constantes acima de 

55 dB(A), durante o período diurno, e 40 dB(A) durante o período noturno. Além 

disso, afirma que níveis sonoros acima de 65 dB(A) podem causar efeitos negativos 

à população e, caso esse valor ultrapasse 85 dB(A), as consequências podem ser 

irreparáveis (WHO, 2016). 

O rápido crescimento no número de veículos automotivos provocou sensível 

acréscimo de reclamações e denúncias por parte da população em relação ao ruído 

gerado nas cidades, tanto no âmbito internacional quanto nacional (LACERDA et al., 

2005). A população tem como melhor meio de combate à poluição sonora a 

denúncia aos órgãos estaduais e municipais fiscalizadores da poluição ambiental 

(ALVES et al., 2016).  

Quanto às denúncias de poluição sonora na cidade de João Pessoa, 

Brasileiro et al. (2016) fazem as seguintes considerações: 

 

A partir da análise dos dados obtidos nos órgãos de fiscalização ambiental 
de João Pessoa/PB – referentes aos anos de 2012 a 2015 – foi possível 
identificar que, dentre os diversos tipos de poluição ambiental, a sonora é a 
que apresenta a maior quantidade de denúncias na cidade [...] os resultados 
revelam que em 2012, entre os meses de janeiro e julho, foram registradas 
4.543 denúncias; em 2013 esse número reduziu para 3.114; em 2014 foram 
realizadas apenas 2.273; e em 2015 totalizaram-se 2.862 ocorrências. Além 
disso, percebe-se que no ano 2012, apesar de os dados se referirem 
apenas ao período de sete meses, foi o ano que obteve o maior índice de 
denúncias na cidade. Observa-se, também, que houve um decréscimo de 
denúncias do primeiro ao terceiro ano e, em contrapartida, um aumento 
deste para o quarto. (BRASILEIRO et al., 2016) 

 

 As mesmas autoras destacam os tipos de fonte sonora que apresentam mais 

reclamações na cidade, destacando o paredão de som, como pode ser visto a 

seguir: 

 

O grupo ―paredão de som‖ que, por unanimidade, apresenta o maior 
número de denúncias nos últimos quatro anos, tem como principal fonte de 
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queixa o ruído proveniente do som do vizinho, seguido dos veículos e dos 
ambulantes. Contudo, essa sequência foi alterada em 2012, quando as 
queixas relacionadas aos veículos excederam a dos vizinhos. O segundo 
grupo, ―caixa de som‖, por sua vez, apresenta os equipamentos sonoros 
utilizados pelas igrejas e pelo comércio, em especial para as propagandas 
dos produtos a venda. Em seguida está o grupo ―música‖, que tem como 
principais reclamações o ruído proveniente de bares, bandas e músicas ao 
vivo. O quarto grupo, ―maquinário‖, apresenta as máquinas utilizadas nas 
construções e os alarmes como sendo as fontes de maior reclamação. Por 
fim, o quinto grupo, ―fala‖, que apresenta índices baixos em relação aos 
demais grupos, tem como maior fonte de denúncia o aglomerado de vozes 
nos estabelecimentos de churrasquinhos e restaurantes. (BRASILEIRO et 
al., 2016) 

 

João Pessoa apresenta um perfil comum em relação às denúncias de 

poluição sonora. Apesar de se expandir por toda a extensão da cidade, tem uma 

maior concentração nos bairros de Mangabeira, Bessa e Valentina2 (Figura 6). 

Essas áreas são predominantemente comerciais – que utilizam, na maioria das 

vezes, alto-falantes para promover as lojas, perturbando a população durante o dia – 

e com bares – que possuem música com elevado nível de pressão sonora durante 

toda a noite (BRASILEIRO et al., 2016). 

 

Figura 6 – Mapa da concentração de denúncias de poluição sonora em João Pessoa (2013 a 2015) 

 
Fonte: Brasileiro et al. (2016). 

 

O bairro do Castelo Branco, contudo, apresenta poucas denúncias quando 

comparado com o quantitativo geral da cidade. No ano de 2013 apresentou 46 

denúncias, em 2014 esse número reduziu para 28 e em 2015, semelhante ao 

primeiro ano analisado, teve 44 denúncias. 

                                                           
2
 Os bairros de Mangabeira e Valentina, assim como o Castelo Branco, estão localizados no setor 

sudeste da cidade. 
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 Através da pesquisa realizada por Alves et al. (2016) é possível afirmar que 

João Pessoa, apesar de possuir menor densidade populacional, apresenta mais 

queixas de poluição sonora por ano, quando comparada a outras duas capitais do 

nordeste, Maceió (Alagoas) e Natal (Rio Grande do Norte). 

Como forma de combater a poluição sonora, o Estado da Paraíba aprovou, 

em junho de 2013, a Lei de nº 10.016, que: 

 

Estabelece políticas públicas para garantir a saúde auditiva da população 
paraibana, através de medidas, programas e políticas para a redução do 
ruído e aumento ao combate da poluição sonora pelos poderes públicos do 
Estado da Paraíba. (PARAÍBA, 2013) 
 

Nessa Lei são descritas algumas medidas que devem ser tomadas para 

reduzir os níveis de pressão sonora em excesso no Estado, dentre elas destacam-

se: a) determinar restrição de velocidade em determinados trechos da malha urbana, 

b) colocar barreiras acústicas e tratamento especial para pistas nos trechos críticos, 

c) estabelecer normas e medidas que reduzam as emissões sonoras de atividades 

industriais, da construção civil, das obras públicas e particulares e em outras de 

elevada emissão sonora. Foi aprovado também que o Poder Executivo está apto a 

estabelecer convênios com os municípios do Estado para desempenhar algumas 

tarefas, a exemplo do apoio na elaboração do mapeamento acústico das fontes 

geradoras de ruídos e divulgar os planos de redução gradual de ruídos (PARAÍBA, 

2013). 

A poluição sonora é proveniente da atuação conjunta de diversas fontes que 

se propagam no espaço urbano. Por isso é importante o conhecimento dos seus 

meios de propagação para melhor compreensão dos cenários sonoros das cidades, 

e de uma maneira particular no bairro Castelo Branco, área objeto de estudo da 

pesquisa.  

 

1.3 Propagação sonora ao ar livre 

 

Dentre os meios de propagação sonora, destaca-se a propagação ao ar livre 

que envolve, normalmente, três componentes: a fonte sonora, a trajetória de 

transmissão e o receptor. A partir da emissão da potência sonora pela fonte, o nível 

de pressão sonora decai na medida em que o som se propaga por uma trajetória até 

chegar ao receptor (BISTAFA, 2011) (Figura7). 
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Bucur (2006) propôs um diagrama (Figura 8), demonstrando que a atenuação 

total do ruído é proveniente da atenuação normal, devido à geometria, e da 

atenuação em excesso. 

 

Figura 8 – Esquema da síntese dos fatores que influenciam na atenuação do ruído durante a 
propagação sonora 

 
Fonte: Kellomäki; Haapanen; Salonen (1976 apud BUCUR, 2006) redesenhado pela autora. 

 

A atenuação é proveniente de uma série de interferências do espaço urbano, 

dentre elas destacam-se a distância percorrida pelo som, a absorção atmosférica, as 

barreiras acústicas3 e as condições meteorológicas, que são os efeitos gradientes de 

temperatura e velocidade do vento, e o recobrimento do solo (GERGES, 2000). 

Bistafa (2011) acrescenta a essa lista dois outros mecanismos de atenuação, o 

proveniente de edificações e a absorção do solo (Figuras 9). 

                                                           
3
 Bistafa (2011) e Gerges (2000) apresentam a vegetação densa e as edificações como sendo 

mecanismos de atenuação sonora distintos. Entretanto, em virtude de suas propriedades, optou-se 
por estudá-los simultaneamente e classificá-los como tipos de barreira acústica. 

 
 

 

FONTE SONORA 

(Emite energia sonora) 

TRAJETÓRIA DE 
TRANSMISSÃO 

(Caminhos de propagação) 

RECEPTOR 

(Recebe os NPS 

provenientes da fonte) 

ATENUAÇÃO SONORA 

Fonte: Cortês (2013) adaptado pela autora. 

Figura 7 – Esquema do mecanismo de propagação sonora ao ar livre 
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Figura 9 – Mecanismos mais significativos da atenuação sonora ao ar livre 

 
Fonte: ANDERSON; KURZE apud BISTAFA, 2011. 

 

 

1.3.1 Distância percorrida pelo som 

  

A atenuação do nível sonoro com a distância depende da distribuição das 

fontes de ruído. Dentre essas fontes destacam-se a pontual simples e a linear, cada 

uma com sua particularidade (GERGES, 2000). 

Fonte pontual simples: sabendo que a propagação sonora é esférica e que a 

área da esfera corresponde ao quadrado do raio, ao dobrar a distância (raio), a área 

sonora será aumentada na proporção de quatro vezes, isto é, ―a pressão sonora 

varia com o inverso do quadrado da distância‖ (VALLE, 2009).  Consequentemente, 

na medida em que a distância entre a fonte e o receptor dobra, haverá uma 

atenuação sonora na ordem de 6dB (SOUZA et al., 2012) (Figura 10a). 

Fonte linear: como nesse tipo de fonte o som não se dissipa na vertical, a 

área sonorizada varia na razão direta da distância e não de seu quadrado, como 

visto na fonte pontual. Portanto, o decaimento será de apenas 3dB para cada 

duplicação da distância (VALLE, 2009) (Figura 10b). 
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Figura 10 – Variação sonora com a distância para fontes pontuais (a) e lineares (b) 

    
Fonte: VALLE, 2009. 

 

Cortês (2013) afirma que para atenuação do ruído urbano é importante 

aumentar ao máximo a distância entre as vias de tráfego (fonte sonora) e o 

alinhamento dos prédios (receptor). Dessa forma, pontua-se que, na área objeto de 

estudo da pesquisa, a fonte sonora proveniente dos veículos automotivos 

configuram-se de diversas maneiras: em alguns trechos estão próximas ao receptor 

(vias alinhadas com as edificações) e em outros trechos, estão bastante afastadas 

(em virtude de taludes e vegetação). 

 

1.3.2 Absorção do ar atmosférico 

 

A atenuação sonora proporcionada pelo ar atmosférico depende da frequência 

e acontece por meio dos processos: macroscópico ou absorção clássica (quando a 

energia sonora é extraída por meio da condução de calor e atrito viscoso entre as 

partículas de ar) e microscópico ou relaxamento molecular, (quando a energia é 

dissipada durante o processo de relaxamento vibratório das moléculas de oxigênio) 

(GERGES, 2000; BISTAFA, 2011).  

 

1.3.3 Barreira acústica 

  

Conceitua-se barreira acústica como sendo qualquer anteparo que impede a 

visão entre a fonte e o receptor, causando atenuações sonoras por meio da difração. 

O uso das barreiras é bem variado, a exemplo da instalação ao longo de 

autoestradas, como forma de atenuar os ruídos de tráfego, sejam eles provenientes 

dos veículos automotivos, das máquinas de construção, dos geradores ou 

transformadores (GERGES, 2000).  
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 Alguns autores, dentre eles Bistafa (2011), Kang (2007) e Valle (2009), 

afirmam que a capacidade de atenuação sonora da barreira depende, 

especialmente, da altura do elemento utilizado e do comprimento de onda do som, 

como descrito a seguir. 

 

Se a onda sonora encontra um objeto muito menor do que o comprimento 
de onda (λ), esse objeto não causa nenhuma perturbação à propagação da 
onda (...). Se, porém, o obstáculo é muito maior que o comprimento de onda 
λ, é formada uma zona de sombra atrás do obstáculo. No entanto, nessa 
zona de sombra não se faz o silêncio completo. (VALLE, 2009, p.70 e 71) 

 

As barreiras acústicas apresentam maior eficiência no bloqueio das altas 

frequências, em virtude do pequeno comprimento de onda. Já para as baixas 

frequências, cujo comprimento de onda é grande, seria necessária a construção de 

barreiras com alturas muito maiores do que as utilizadas para essa finalidade 

(VALLE, 2009) (Figura 11). 

 

Figura 11 – Esquema de uma barreira acústica 

 
Fonte: Gerges (2000). 

 

Além da altura da barreira e do comprimento da onda, Souza et al. (2012) 

apresentam outros aspectos que influenciam na eficiência das barreiras acústicas, 

que são: proximidade em relação à fonte ou ao receptor – quanto mais próximo da 

fonte maior será a capacidade de atenuação sonora; massa da estrutura – 

elementos mais sólidos são mais eficientes por possuírem menor capacidade de 

vibração; estanqueidade – a barreira deve ser hermética para evitar que os sons de 

baixa frequência se propaguem por pequenas aberturas; considerações de aspectos 

subjetivos – o acesso visual à fonte pode influenciar na percepção do ruído, sendo 

assim, a eliminação de barreiras que, numericamente, não são eficientes aumenta a 
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percepção do incômodo sonoro pelo ouvinte; movimentação do ar – a incidência do 

vento pode reduzir a eficiência da barreira, pois poderá penetrar som na área de 

sombra acústica. 

Em alguns casos, a exemplo da aplicação de barreiras para proteção contra 

ruído de tráfego, é difícil obter-se valores de atenuação superiores a 10dB. De 

acordo com Kang (2007), para calcular o desempenho de atenuação, deve-se levar 

em consideração também as reflexões e absorções sonoras que acontecem na 

barreira. 

As edificações apresentam papel de atenuação sonora quando estão locadas 

entre a fonte e o receptor. Essa atenuação é obtida quando a onda sonora, ao entrar 

em contato com a barreira (edifício) sofre difração. Cabe destacar que o som que irá 

chegar até o receptor é a soma do som difratado com o som que passa pelas 

aberturas do edifício. Por esse motivo, as edificações apresentam menor eficiência 

de atenuação quando comparadas às barreiras contínuas de mesma altura 

(BISTAFA, 2011). Portanto, é importante estudar as características das edificações 

existentes na área objeto de estudo, principalmente quando elas margeiam as vias 

principais do espaço urbano. No caso do Castelo Branco, há edificações margeando 

as principais vias do interior do bairro. 

A vegetação densa, denominada cinturão verde, posicionada entre a fonte 

sonora e o receptor funciona como uma barreira acústica vazada, capaz de atenuar 

o ruído, por meio da absorção e espalhamento do som. Sendo assim, cada elemento 

da vegetação que compõe o cinturão verde possui um desempenho acústico 

específico. Enquanto a folhagem, os pequenos ramos e arbustos têm a propriedade 

de absorver o som, os troncos, ramos grandes e folhagem densa espalham as 

ondas sonoras (BISTAFA, 2011). 

O autor afirma, ainda, que para que uma área com vegetação desempenhe 

papel de isolante acústico, deve ela apresentar as seguintes características: 

largura4 (superior a 15 metros, pois larguras inferiores a esta são consideradas 

ineficientes); localização (para obter-se maior atenuação sonora, o cinturão deverá 

estar locado mais próximo da fonte); altura (as árvores que compõem o cinturão 

deverão elevar-se pelo menos 5 metros acima da linha de visão para que atue como 

                                                           
4
 Em relação à largura, Bistafa (2011, p. 220) acrescenta que ―na faixa de frequência de 200 a 

2.000Hz, a atenuação será da ordem de 7dB para cada 30m da largura do cinturão verde. Essa 
atenuação somente ocorrerá após os primeiros 15m de largura da vegetação de insonorização‖. 
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barreira acústica); configuração do plantio (o cinturão deverá ser formado por uma 

vegetação densa caracterizada pelo impedimento de visualização da fonte sonora 

pelo receptor, de forma a evitar a ocorrência de propagação sonora entre as árvores. 

Esta vegetação deverá ter altura decrescente no sentido da fonte para induzir o 

direcionamento das ondas sonoras para cima e, preferencialmente, ser do tipo 

perenifólia5, evitando atenuações sazonais) (BISTAFA, 2011). 

Ao analisar tais critérios, pode-se, de acordo Lisot (2013): 

 

É comum a afirmação, por parte da população em geral, de que o plantio de 
algumas árvores vai ajudar a criar uma barreira para a propagação do ruído. 
No entanto, a vegetação não é considerada uma barreira acústica a não ser 
que apresente configuração de plantio e dimensões específicas. (LISOT, 
2013, p.19). 
 

Por outro lado, Souza et al. (2012) comentam que o acesso visual à fonte 

sonora influencia na percepção do ruído. Apesar de apresentar pequena eficiência 

sonora, a vegetação pode causar efeito psicológico favorável (GERGES, 2000). 

Em meio a essa abordagem, levanta-se o seguinte questionamento: a 

vegetação presente no bairro Castelo Branco desempenha papel de atenuador 

sonoro de acordo com as características físicas descritas por Bistafa (2011) ou 

causam apenas efeitos psicológicos na percepção do ruído proveniente das 

vias/rodovia, como descrito por Souza et al. (2012) e Gerges (2000)? 

 

1.3.4 Efeito das condições meteorológicas 

 

Conforme Silva, P. (2011), as condições meteorológicas, em especial 

gradientes de vento e temperatura, influenciam diretamente no desempenho das 

ondas sonoras. Para tanto, o autor estuda, inicialmente, o efeito de vento e 

temperatura separados para, posteriormente, analisar as relações existentes entre 

eles. É descrita, a seguir, uma síntese desses efeitos e suas influências na 

propagação sonora ao ar livre. 

O movimento do ar influencia na propagação sonora. Portanto, se a direção e o 

sentido de propagação do vento e do som forem os mesmos, a velocidade final 

resultante será a soma da velocidade do som mais a do vento. Quando a 

propagação se dá no mesmo sentido, mas em direções opostas, o inverso acontece.  

                                                           
5
 Perenifólia é o tipo de vegetação que não apresenta desfolhamento durante o ano (BISTAFA, 2011). 
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É importante destacar que quanto maior a altura em relação ao solo, maior 

será a velocidade de propagação, pois nas proximidades da superfície existem 

obstáculos/ rugosidades que tendem a reduzir a velocidade de propagação do ar. 

Sendo assim, é evidente que o som propaga-se mais facilmente a favor do vento, do 

que contra ele. Portanto, conclui-se que o vento altera ―o movimento de propagação 

do som no sentido para onde sopra, transladando seu centro de propagação‖ 

(SILVA, P., 2011, p.81).  Vale destacar que o vento interfere apenas na velocidade 

de propagação do som, não influenciando na intensidade da fonte sonora original, se 

esta for constante (Figura 12). 

 

Figura 12 – Esquema da influência do vento na propagação sonora 

 
Fonte: Bistafa (2011). 

 

Quanto ao efeito de temperatura, podemos afirmar que ―o ar mais frio atrai as 

ondas sonoras‖, isto é, as ondas sonoras melhor se propagam quando o ar 

apresenta maior densidade e, consequentemente, menor temperatura. Portanto, se 

há variação gradual de temperatura na atmosfera, as ondas sonoras sofrem desvio 

no sentido da zona mais fria (Figura 13). O efeito em estudo pode ser positivo 

(quando há aumento de temperatura com a altura), nulo (quando não há variação de 

temperatura com a altura) ou negativo (quando há redução da temperatura com a 

altura) (BISTAFA, 2011; SILVA, P., 2011; VALLE, 2009). 

 

Figura 13– Esquema da influência do ar quente e frio na propagação sonora  

   
Fonte: Souza et al. (2012). 
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A combinação dos efeitos de temperatura e velocidade do vento gera as 

seguintes relações: quando o gradiente de temperatura for positivo, o som sofrerá 

efeito aditivo de velocidade; quando o gradiente de temperatura for nulo, apenas 

prevalecerá o efeito de vento; e quando o gradiente de temperatura for negativo, a 

combinação dos dois efeitos (vento e temperatura) tendem a se somar ou a se 

anular (SILVA, P., 2011). 

 

1.3.5 Recobrimento do solo 

 

Sabendo que a reflexão no solo gera um raio sonoro que interfere com o raio 

direto, é importante destacar as duas propriedades acústicas presentes no solo: a 

atenuação e a amplificação sonora. Os solos acusticamente duros, como asfalto, 

terra batida, água e solo inundado, caracterizam-se por apresentar amplificação 

sonora média de aproximadamente 3dB(A) em relação ao som direto. Por outro 

lado, os solos acusticamente macios, com vegetação, terra arada ou aerada, neve 

ou outros solos fissurados, apresentam atenuação sonora significativa, podendo 

chegar de 30 a 40dB(A) nas médias frequências (BISTAFA, 2011). 

Sousa (2004) afirma que, em geral, os materiais utilizados para recobrimento 

do solo nos centros urbanos apresentam características refletoras, contribuindo para 

o aumento dos níveis sonoros nas cidades. 

A compreensão da propagação ao ar livre, em especial, os mecanismos de 

atenuação sonora, torna-se relevante por permitir o entendimento dos resultados 

apresentados nos mapas acústicos. Além desses conceitos, fazem-se necessário 

entender as características morfológicas do espaço, tendo em vista que influenciam 

diretamente no comportamento das ondas sonoras provenientes do ruído urbano.  

 

1.4 Forma urbana e comportamento do som 

 

 Segundo Pérez (2009), a configuração urbana, definida como o meio que 

envolve a estrada, produz diferentes comportamentos no processo de propagação 

das ondas acústicas, interferindo diretamente na percepção do ruído. Isso acontece 

porque ―o ruído emitido pelas fontes sonoras, em especial o de tráfego, encontra 

uma série de obstáculos, representada pelas formas urbanas, que alteram o 
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caminho das ondas sonoras, acarretando modificações significativas (nível e 

composição espectral) no ruído percebido‖ (NIEMEYER, 2007). 

 A configuração urbana determina o tipo de espaço acústico, que, por sua 

vez, classifica-se em aberto ou fechado. Enquanto o espaço aberto caracteriza-se 

pelo estabelecimento de um campo sonoro direto, onde a fonte se dispersa pela 

atmosfera sem voltar (Figura 14), o espaço fechado provoca inúmeras reflexões e, 

por consequência, o nível de pressão sonora decai lentamente (Figura 15). 

 

Figura 14 – Esquema do 

espaço urbano aberto 

 

Fonte: Niemeyer (2007) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 – Esquema do 

espaço urbano fechado 

   
   Fonte: Niemeyer (2007) 

Propagação resultante nos espaços abertos 

As ondas sonoras emitidas por um veículo em 

circulação em uma estrada localizada em espaços 

abertos, não encontram obstáculos, resultando 

numa diminuição relativamente rápida dos níveis de 

pressão sonora, uma vez desaparecida a fonte que 

os originou (NIEMEYER, 2007 e PÉREZ, 2009). 

Propagação resultante nos espaços fechados 

Os edificios localizados nas margens das estradas 

resultam em dois fenômenos sonoros, quais sejam: 

1. Dificultam ou, em muitos casos, impedem a 

propagação das ondas sonoras, modificando os 

níveis sonoros existentes na parte posterior dos 

edifícios;  

2. Proporcionam múltiplas reflexões entre as 

fachadas dos edifícios, aumentando o nível de 

pressão sonora. Neste caso, o nível sonoro 

resultante vai depender da distância entre a fonte e 

o receptor, das características geométicas do meio 

de propagação e das propriedades dos materiais 

das superfícies dos edifícios. Esse fenômeno, 

conhecido como efeito cânion, pode provocar o 

aumento dos níveis de ruído em até 5dB(A) 

(NIEMEYER, 2007 e PÉREZ, 2009). 
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Para melhor compreensão do processo de propagação das ondas sonoras no 

espaço urbano, são apresentadas, a seguir, as características presentes na malha 

urbana que influenciam diretamente na distribuição e percepção sonora. A pesquisa 

voltou-se à análise acústica, enfocando os elementos pertencentes à escala do 

bairro e abordando aspectos relacionados à via, rua e quarteirão. 

Define-se via como sendo ―o espaço reservado ao deslocamento motorizado 

ou pista para a circulação dos veículos, que é a fonte sonora‖ (NIEMEYER, 2007). 

De acordo com as características particulares de cada uma, a exemplo da largura da 

pista, do tipo de tráfego e relação entre veículos leves e pesados, o Código 

Brasileiro de Trânsito atribuiu a seguinte classificação (BRASIL, 2008): 

 

Vias de trânsito rápido: caracterizada por acessos especiais com trânsito livre, sem 

interseções em nível, sem acessibilidade direta aos lotes lindeiros e sem travessia 

de pedestres em nível; 

 

Vias arteriais: caracterizada por interseções em nível, geralmente controlada por 

semáforo, com acessibilidade aos lotes lindeiros e as vias secundárias e locais, 

possibilitando o trânsito entre as regiões da cidade; 

 

Vias secundárias ou coletoras: destinada a coletar e distribuir o trânsito que tenha 

necessidade de entrar ou sair das vias de trânsito rápido ou arteriais, possibilitando 

o trânsito dentro das regiões da cidade; 

 

Vias de distribuição ou locais: caracterizada por interseções sem semáforos, 

destinada apenas ao acesso local ou a áreas restritas. 

 

Sabendo que a configuração geométrica da via modifica o ruído emitido pela 

fonte, o seu tempo de permanência na malha urbana e, especialmente, o nível 

sonoro resultante em determinada área, é importante, para a compreensão do ruído 

urbano, o entendimento das particularidades de cada tipo de via. Portanto, a Tabela 

1 apresenta a proporção média de cada categoria de via dentro da rede viária 

urbana. O Quadro 1, por sua vez, contém informações específicas de cada tipo de 

via, a exemplo da natureza do tráfego e suas características geométricas. 
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Tabela 1 – Proporção média de cada categoria de via dentro da rede viária urbana 

Categoria (%) de Volume de Veíc*km 
trafegados 

(%) de Volume km de 
vias 

Vias expressas 50 5 

Arteriais 25 10 

Secundárias ou Coletoras 5 10 

Distribuição ou locais 20 75 

Fonte: Khisty e Lall (1998) apud Sampedro e Campos (2004) adaptada pela autora. 

 

Quadro 1 – Classificação e características das vias 

Tipo de via Natureza do tráfego Característica geométrica 

 
 
 
 
 

Via de 
Trânsito 

 
Tráfego circulante com velocidade 
elevada, superior a 60 km/h 
comportando: 
Uma circulação relativamente regular e 
estável (e escoamento fluido). 
Uma grande quantidade de veículos por 
hora, em uma medida de 1 hora, uma 
saturação frequente em horário de pico. 
Uma grande quantidade de veículos 
pesados, durante 24 h. 
Um forte tráfego noturno. 
 

Nenhum ou pouco acesso secundário; 
Presença frequente de um canteiro central 
intransponível. 
Grandes raios de curvatura e inclinações 
limitadas inferiores a 7%. 
Vias de 3,5m de largura 
Margens livres (taludes inclinados ou muros 
ou em caso de vias em trincheiras). 
Construções geralmente afastadas dezenas 
de metros das vias. 
Cruzamentos ou mudanças de níveis de 
autovias ou de vias rápidas, cruzamentos 
pouco numerosos com sinais para as 
grandes transversais urbanas. 

 
 
 
 
 
 
 

Via arterial 

Tráfego circulante com velocidade 
média (em torno de 60 km/h) com 
possibilidade de circulação real mais 
rápida em horário de pouco movimento 
e noturno 
Circulação relativamente regular e fluida 
nas seções, mas aparecimento de 
turbulência (acelerada ou desacelerada) 
a 200m de cruzamentos. 
Muito forte quantidade de veículos em 
horários médios. 
Saturação frequente em horários de 
pico. 
 

Acessos secundários possíveis em todos os 
pontos. 
Ausência de canteiro intransponível. 
Número de vias elevado, cerca de 3 ou 3,5 
e raios de curvatura grandes. 
Cruzamento em nível, com quadra e sinais 
para trocas com outras vias principais, 
acessos limitados (sinais, balizas de 
prioridades ou paradas) para as pequenas 
ruas transversais. 
Possibilidade de construções contínuas 
para a proximidade das vias. 

 
 
 

Via 
secundária 

Tráfego circulando com velocidade 
limitada: 60 km/h, no máximo. 
Circulação do tipo acelerada com 
numerosas alterações e freadas. 
Fraco. 
Poucos veículos pesados. 
Todos os tipos de circulação conflitante: 
motos, pedestres e veículos. 

Acesso secundário em todos os pontos. 
Possibilidade de estacionamento. 
Curvas fechadas, dissuadindo as 
velocidades elevadas. 
Número de vias limitadas: duas ou três vias. 
Cruzamentos numerosos. 
Construções contínuas de um lado e outro. 

 
 
 

Via de 
distribuição 

Tráfego circulando à fraca velocidade. 
Fraco. 
Todos os tipos de circulação: veículos 
leves, motocicletas e pedestres. 
Muito poucos veículos pesados. 
Circulação composta de acelerações e 
freadas. 

Acesso secundário. 
Características geométricas muito 
reduzidas tornando impossível as 
velocidades elevadas. 
Numerosos cruzamentos. 
Número de pistas reduzido (1 ou 2 pistas). 
Construções contínuas de um lado e outro 
da via 

Fonte: Khisty e Lall (1998) apud Sampedro e Campos (2004) adaptado pela autora. 
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Uma das características presente nas vias urbanas que interferem nos níveis 

sonoros é a sua inclinação. O NPS resultante em vias planas é inferior aos níveis 

encontrados em vias íngremes. Afirma-se também que os aclives são mais ruidosos 

que os declives (STRIEDER et al. 2012). 

Peréz (2009) complementa essa informação ao expor o trabalho realizado 

pela Universidade Politécnica de Madri, cujo resultado indica que quanto maior o 

declive, maior é o ruído produzido pelo tráfego. Esses fatores estão diretamente 

relacionados à velocidade e potência do motor dos veículos, como pode ser 

observado a seguir: 

 

Para manter a velocidade, é necessário aumentar a potência do motor, 
aumentando sua rotação, que se consegue reduzindo a relação de 
marchas. O ruído gerado pelo motor é função direta de sua rotação, logo, 
quanto mais lenta a marcha, maior o ruído emitido. Pode-se afirmar ainda 
que, em veículos que utilizam a 5ª marcha, os níveis de pressão sonora em 
função da velocidade tendem a ser menores. (NUNES, 1999) 

 

Conclui-se que a relação entre a inclinação da via e o nível sonoro emitido 

pelos veículos se configura da seguinte maneira: quando a inclinação da via for 

inferior a 3%, não haverá interferência sonora significativa – pois o acréscimo será 

menor que 01 dB(A) – já para inclinações superiores a 3%, haverá um aumento 

significativo no nível sonoro, sendo este proporcional ao aumento da inclinação da 

via (PÉREZ, 2009) (Figura 16). 

 

Figura 16 – Gráfico da relação entre a inclinação de uma via e sua emissão sonora 

 

Fonte: Sociedade Espanhola de Acústica (1991 apud Pérez 2009) redesenhado pela autora. 

 

Segundo Cetur (1981), a rua, que corresponde à via de circulação e seu 

entorno imediato, caracteriza o campo sonoro da fonte. Portanto, torna-se a 

expressão do mecanismo da propagação do ruído, em especial, a do ruído de 

tráfego rodoviário. De acordo com as características geométricas do tecido urbano, 
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essas ruas apresentam duas configurações básicas, quais sejam: rua em perfil ―U‖ e 

em perfil ―L‖. A Figura 17 resume as principais características encontradas nas ruas 

em perfil ―U‖ e ―L‖. 

 

Figura 17 – Classificação das vias (a) Perfil ―U‖ e (b) Perfil ―L‖ 

Perfil “U” Perfil “L” 

 

 

 

 

 

 

Tecido urbano fechado – ruas 
margeadas por barreiras contínuas de 
edificações em ambos os lados. 

Tecido urbano aberto – ruas margeadas 
por edificações em apenas um dos lados 
da via ou quando as ruas são largas, 
margeadas por edifícios relativamente 
baixos. 

Edificações com gabarito elevado – a 
relação entre o gabarito e a distância 
entre fachadas é superior a 0,2; ou 
quando a relação do gabarito do lado 
mais baixo (H2) em relação à distância 
entre edificações (L) for igual ou 
superior a 0,2. 

Edificações com gabarito reduzido – a 
relação entre o gabarito e a distância 
entre fachadas é inferior a 0,2. 

Campo sonoro reverberante 
parcialmente difuso – existência de 
múltiplas reflexões provenientes das 
fachadas das edificações. Em geral, o 
nível sonoro medido em andares 
superiores é maior que nos andares 
inferiores. 

Campo sonoro direto – existência de 
simples reflexões. O nível sonoro é 
reduzido na medida em que o receptor 
se distancia da fonte. 

Fonte: Elaborada pela autora através de informações contidas em Niemeyer (2007) e Centur (1981). 

 

Em meio a essa abordagem, através do estudo realizado por Hincu (2003), 

referente à análise de perfis de ruas na cidade de Buscareste (Romênia), observou-

se que em ruas de tipo ―U‖ a alteração da altura das edificações ou largura das vias 



44 
 

acarreta mudanças significativas nos níveis sonoros. O estudo apresentou quatro 

cenários para análise: edifícios de nove pavimentos em ambos os lados e rua com 

43m de largura; edifícios de cinco pavimentos em ambos os lados e rua com 43m de 

largura; edifícios de cinco pavimentos em ambos os lados e rua com 83m de largura; 

edifícios de nove pavimentos de um lado e cinco pavimentos do outro, com via de 

43m de largura (Figura 18). 

 

Figura 18 – Estudo da relação entre altura dos edifícios e largura das vias na cidade de Bucareste 

 

Fonte: Hincu (2003). 

 

Os resultados encontrados por Hincu (2003) foram: a redução da altura das 

edificações em ambos os lados da rua (relação entre ―a‖ e ―b‖) resultou no 

decréscimo de 10dB(A);  a redução dos pavimentos em apenas um lado da rua 

(relação entre ―c‖ e ―d‖) provocou a diminuição de 12 a 15dB(A); e o aumento da 

largura da rua (relação entre ―b‖ e ―c‖) resultou numa redução de 2 a 3 dB(A). 

 Do ponto de vista da morfologia urbana, o quarteirão, também denominado 

quadra, é entendido como unidades de espaço urbano constituídas por lotes de 

formas variadas (em especial retangulares) e delimitadas pelas vias de circulação. 

No entanto, do ponto de vista acústico, trata-se de porções do espaço urbano 

limítrofe ao local de emissão do ruído, isto é, da via. Sendo assim, os edifícios 

funcionam como barreiras protetoras dos espaços situados no interior da quadra 

(NIEMEYER, 2007). 

 Sabendo que o quarteirão caracteriza o local da recepção sonora, é 

importante destacar que a distribuição das edificações em seu interior resultará em 

maior ou menor exposição do ruído urbano. Isso acontece porque essa distribuição 

determina os caminhos por onde as ondas sonoras se propagam (Figura 19). 
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Figura 19 – Exposição da quadra ao ruído de tráfego onde a solução ―a‖ está mais exposta que a ―b‖ 

 

 

                                        
Fonte: Guedes (2005) adaptado pela autora. 

  

Como visto, a forma urbana interfere na propagação das ondas sonoras, 

podendo comprometer a qualidade acústica das cidades. Portanto, sua 

compreensão torna-se elemento fundamental para o entendimento e controle do 

ruído urbano. Souza (2012) descreve algumas medidas existentes para a obtenção 

da atenuação sonora urbana, cabendo ao planejamento urbano avaliar a que melhor 

se adapta a cada situação. A Figura 20 esquematiza algumas das maneiras de 

atenuação sonora. 

 

Figura 20 – Exemplos de atenuadores acústicos em ambiente urbano

Fonte: Souza (2012). 

A disposição dos edifícios permite 

a entrada das ondas sonoras 

A disposição dos edifícios 

bloqueia/ dificulta a entrada 

das ondas sonoras 
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 Tendo em vista a grande variedade morfológica presente no bairro Castelo 

Branco, área objeto de estudo, entende-se que a compreensão dos conceitos de 

fontes sonoras no espaço urbano, seus meios de propagação e a influência da 

forma do tecido urbano, vistos nesse capítulo, torna-se importante para a análise e 

discussão dos resultados obtidos nos mapas acústicos. 

A seguir são discutidos os temas relacionados à gestão do ruído urbano, a 

exemplo das ferramentas de análise acústica, os planos de ações para controle do 

ruído urbano e as normas e leis vigentes referentes a essa abordagem. 
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2. GESTÃO DO RUÍDO URBANO 
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O assunto abordado nesse capítulo refere-se à Gestão do Ruído Urbano, 

descrevendo, por meio da escala do bairro, os principais instrumentos da gestão (a 

exemplo do mapeamento e predição acústica), os planos de ação de combate à 

poluição sonora e as normas e legislações, nos âmbitos nacional, estadual e 

municipal, que visam à mitigação do ruído urbano e, em consequência, o aumento 

da qualidade de vida da população.  

 

2.1 Instrumentos da gestão 

 

Para avaliação e gestão do ruído ambiental, surgem as ferramentas de 

análise acústica do espaço urbano, a exemplo do mapeamento e predição sonora. 

Enquanto o mapeamento estuda o cenário acústico com introdução dos dados de 

tráfego, coletados em campo, a predição sonora possibilita uma previsão do ruído, 

mediante a da elaboração de cenários sonoros hipotéticos. Ambas as ferramentas 

auxiliaram na elaboração dos mapas sonoros do bairro Castelo Branco, permitindo 

alcançar o objetivo geral da pesquisa: avaliar o impacto sonoro provocado pelo ruído 

de tráfego na área objeto de estudo. 

O mapeamento acústico refere-se a uma ferramenta de análise sonora do 

espaço urbano adequada ao estudo da poluição sonora, pois permite, por meio da 

elaboração de mapas acústicos, a localização dos principais pontos críticos de ruído 

de uma determinada área (GARAVELLI et al., 2010) e tem como objetivo principal o 

controle, a melhoria e a preservação da qualidade sonora urbana (PALMA, 2008). 

Nesse contexto, afirma-se que a representação dos mapas acústicos 

acontece por meio das curvas isofônicas que, segundo Silva, P., (2011), constituem 

a interligação dos pontos de medição e representam graficamente a topografia 

sonora da cidade. Nardi (2008) complementa essa informação ao indicar que os 

níveis de pressão sonora são separados por zonas com cores padronizadas em 

trechos que variam em 5dB(A). A figura 21 exemplifica essa abordagem, 

apresentando o mapa acústico do bairro de Lagoa Nova, em Nata/ RN, nos períodos 

diurno e noturno, realizado em 2012. 
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Figura 21 – Mapas sonoros do bairro de Lagoa Nova, na cidade de Natal, em 2012 

          
Fonte: Pinto (2013). 

 

Segundo a cartilha elaborada pelo Ajuntament de Palma, Espanha, em 2008, 

os mapas sonoros podem fornecer às autoridades informações valiosas sobre os 

níveis de ruído em excesso, presentes em determinada área, que possam afetar a 

população (PALMA, 2008). Com os resultados sonoros contidos nesses mapas, é 

possível criar medidas de gestão e redução do ruído urbano, contribuindo, assim, 

com os planos municipais de ordenamento do território (GARAVELLI et al., 2010). 

Em consequência, torna-se possível melhorar a qualidade do planejamento urbano 

das cidades. 

Ao serem utilizados como ferramenta de auxílio ao planejamento urbano, os 

mapas permitem, entre outros aspectos: a) quantificar o ruído na área objeto de 

estudo, possibilitando a avaliação da exposição da população a esse ruído; b) 

disponibilizar uma base de dados para o planejamento urbano, com a localização 

das atividades ruidosas e das zonas mistas e sensíveis; c) propor e avaliar 

alternativas de desenvolvimento urbano; d) possibilitar a modelagem de diferentes 

cenários de evolução futura, avaliando o possível impacto sonoro provocado pelas 

atividades ruidosas ainda em fase projetual; e) identificar zonas de conflito entre os 

níveis de ruído existentes e a classificação da zona, hierarquizando zonas por 

prioridade de intervenção e estabelecendo um plano de redução de ruído; f) 

dimensionar barreiras de proteção sonora eficientes, para redução e controle do 

ruído urbano (SANTOS e VALADOS, 2004). 
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Miyara (2013) aponta que os mapas podem ser obtidos através de medições, 

simulações, predições ou cálculos. Para a pesquisa, foram utilizadas inicialmente 

simulações computacionais e, em seguida, feita a validação dos modelos, mediante 

comparação dos resultados gerados pelo software com os dados obtidos nas 

medições em campo. 

Para a elaboração dos mapas acústicos vários critérios devem ser 

considerados, dentre eles: número e localização dos pontos de medição; dias, 

horários e duração das coletas dos dados acústicos; dados meteorológicos, 

geométricos e de tráfego; configuração e posicionamento dos equipamentos 

(NAGEM, 2004). Vale ressaltar também que, por se tratar dos dados de entrada do 

modelo computacional, a obtenção dessas variáveis deve ser bastante criteriosa, 

pois influencia diretamente na qualidade e precisão final dos mapas elaborados 

(SANTOS e VALADO, 2004). 

 

A obtenção de dados de entrada e o respectivo tratamento constituem uma 
parte substancial do processo, sendo necessário grande cuidado nestas 
fases, dado que o rigor do mapa de ruído, obtido a partir de um modelo 
computacional, está fortemente dependente da qualidade dos dados 
introduzidos no modelo. (SANTOS; VALADO, 2004) 

 

A leitura e interpretação dos mapas sonoros permitem estabelecer politicas 

ambientais para atenuação dos níveis sonoros em excesso, reduzindo assim a 

poluição sonora e o número de pessoas afetadas pelos ruídos urbanos (PALMA, 

2008).  

No contexto nacional, segundo dados levantados por alguns pesquisadores, a 

exemplo de Giunta (2013), Pinto (2013) e Souza (2012), apesar de ainda ser pouco 

difundida nas cidades brasileiras a utilização das ferramentas para análise dos 

níveis sonoros, é crescente o número de pesquisas acadêmicas que abordam essa 

temática. Souza (2012) afirma que ―os estudos de mapeamento acústico têm sido 

desenvolvidos mais nos meios acadêmicos que por inciativa do poder público‖.  

Até o presente, não se tem nenhum registro de mapeamento acústico no 

estado da Paraíba e, consequentemente, na cidade de João Pessoa, por falta de 

iniciativa do poder público e de incentivos a pesquisas acadêmicas. Portanto, 

pretende-se que este estudo se torne o ponto de partida para elaboração do 

mapeamento da capital paraibana. 
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A predição sonora, por sua vez, corresponde aos mapas sonoros elaborados 

sem os dados de entrada da contagem de tráfego (PINTO, 2013). Em consequência 

disso, afirma-se que os níveis de pressão sonora de um determinado ponto podem 

ser obtidos por meio das medições em campo ou por cálculos, mediante de 

expressões matemáticas, nomogramas ou programas computacionais (BRÜEL & 

KJÆR, 2000).  

O cálculo é preferível e pode ser o único método possível de realizar a 

predição acústica nos seguintes casos: a) quando os níveis a serem medidos 

encontram-se mascarados por um alto ruído de fundo; b) quando é necessário 

prever níveis futuros; c) quando se necessita de cenários comparativos de redução 

de ruído; d) quando os mapas de ruído de contorno precisam ser produzidos; e) 

quando o acesso à medição é limitado (BRÜEL & KJÆR, 2000). 

Os modelos mais populares de predição sonora existentes são: Calculation of 

Road Traffic Noise (CoRTN) do Reino Unido; Federal Highway Administration 

(FHWA) dos Estados Unidos; Richtlinien für den Lärmschutz an Straen (RLS-90) da 

Alemanha; OAL (Áustria), Statens Planverk 48 da Escandinávia; EMPA da Suíça; 

ASJ do Japão; Harmooise; e ISO 3744, 3746, 8297 e 9613. 

Para nortear esses modelos, foram criados softwares comerciais, a exemplo 

do Predictor e Lima (Empresa Brüel & Kjær), Mithra (Empresa 01 dB) e SoundPLAN 

(Empresa Braunstein + Berndt GmbH). As principais utilidades desses softwares 

são: a) criar mapas de ruído com base em predições a partir de dados reais; b) 

identificar importantes fontes sonoras; c) propor e demonstrar os efeitos das 

soluções adotadas para redução de ruído; d) hierarquizar as fontes sonoras pelo 

nível de pressão sonora; e) monitorar e controlar o ambiente sonoro de uma área 

geográfica (GUEDES, 2005). 

Os modelos de predição sonora, quando comparados com os procedimentos 

de medições sistemáticas de parâmetros acústicos, apresentam algumas vantagens 

e desvantagens (Quadro 2). Na pesquisa, utilizou-se o modelo RLS-90 e o software 

SoundPLAN®. 

 

 

 

 

 



52 
 

Quadro 2 – Vantagens e desvantagens da utilização do modelo acústico de predição 

Vantagens Desvantagens 

Interação em um único resultado numérico as 
contribuições de ruído das principais fontes 
sonoras de um local; 

 

Possibilita cálculo de valores de ruído em 
maior número de pontos por meio do 
mapeamento sonoro, comparando-se aos 
esforços e dispêndios de recursos e 
instrumental para as medições in loco, 
realizadas ponto a ponto; 

 

Permite visualizar a distribuição dos níveis de 
ruído provenientes de uma ou mais fontes 
sonoras e até mesmo de distintas fontes; 

 

Não está sujeita a interrupções diante de 
condições meteorológicas adversas; 

 

Permite atualizações, sem necessidade de 
recomeçar todo o processo, a partir da 
inserção dos dados de entrada, tais como 
mudança nos fluxos de veículos ou 
atualizações de base cartográfica, como 
inserção de novas edificações ou novas vias; 

 

Desconsidera o ruído de fundo, ou seja, 
permite o estudo de uma fonte de ruído 
específica; 

 

Permite prever o impacto da implantação de 
uma nova determinada infraestrutura seja esta 
de transporte, empreendimentos ou 
maquinários numa região extensa. 

Necessidade de coleta extensiva de dados e 
informações (acústicos, geométricos, composição 
e fluxo de veículos e de características de 
pavimentações e revestimentos do local) para 
alimentar o ambiente de simulação computacional 
associado à utilização prática destes modelos; 

 

Como em todo modelo computacional, faz-se 
necessário diversas aproximações na inserção de 
dados e informações no modelo, sejam estes 
relativos à topografia, vias, edificações, muros, 
revestimentos ou pavimentações; 

 

São necessárias aproximações quanto à inclusão 
dos dados de fluxo de veículos nos modelos. 
Convencionou-se a considerar-se as motocicletas 
(GUEDES, 2005 e NARDI, 2008) como veículos 
pesados, já que esse meio de transporte é mais 
ruidoso que os demais veículos leves, 
assemelhando-se à emissão sonora de veículos 
pesados (caminhões); 

 

A Calibração do Modelo, comparação dos 
resultados calculados com as medições 
realizadas no local, depende da precisão dos 
dados coletados, tanto dos dados de entrada do 
modelo de predição acústica como da precisão do 
modelo tridimensional onde serão computados os 
resultados da simulação acústica; 

 

Não é possível levar em consideração o 
comportamento aleatório do tráfego rodoviário, 
conduta dos motoristas (buzinas, etc.), nem 
considerar com precisão as variações de 
velocidades de distintas categorias de veículos 
(QUARTIERI, 2009). 

Fonte: Souza (2013) adaptada pela autora. 

 

As ferramentas de análise acústica desempenham importante papel no 

planejamento urbano das cidades. Com os mapas sonoros é possível a adoção de 

medidas de prevenção e combate à poluição sonora. Nesse contexto, são 

abordados, no próximo item, aspectos ligados aos planos de ação de combate à 

poluição sonora, descrevendo o projeto desenvolvido na cidade de Fortaleza. O 

entendimento dessas questões serviu como base para a elaboração dos critérios de 

planejamento urbano para o bairro Castelo Branco. 
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2.2 Planos de ação 

 

O excesso de ruído urbano é um problema enfrentado pela maioria das 

cidades, decorrente, especialmente, do aumento do número de veículos em 

circulação. Nesse sentido, torna-se necessária a implantação de instrumentos e 

medidas que visem à identificação e redução dos níveis sonoros em excesso no 

espaço urbano, resultando, assim, na melhoria da qualidade sonora das cidades. 

 Para facilitar a adoção de medidas de combate à poluição sonora, a União 

Europeia determinou, no final do século XX, que os países e cidades deveriam se 

responsabilizar pelo controle do ruído ambiental de suas respectivas áreas. Dessa 

forma, cabe a cada Estado-membro estabelecer níveis de emissão sonora para os 

diversos tipos de fonte, em especial as relacionadas aos veículos automotivos 

(SOUZA, 2012). 

 Em meio a esse contexto foi instituída, em 25 de junho de 2002, pelo 

Parlamento Europeu e Conselho da União Europeia, a Diretiva 2002/49/CE, relativa 

à avaliação e gestão do ruído ambiental. O objetivo principal dessa Diretiva é ―definir 

uma abordagem comum para evitar, prevenir ou reduzir, numa base prioritária, os 

efeitos prejudiciais da exposição ao ruído ambiente, incluindo o incômodo dela 

decorrente‖ (DIRECTIVE 2002/49/EC, 2002). 

Tal Diretiva fornece uma base para o desenvolvimento de medidas 

comunitárias de redução do ruído propagado pelas principais fontes sonoras. 

Destaca-se que as indicações expostas na Diretiva aplicam-se ao ruído ambiental 

em que os seres humanos estão expostos, especialmente em áreas construídas, 

parques públicos ou em outras zonas tranquilas de uma aglomeração, em zonas 

tranquilas em campo aberto, nas imediações de escolas, hospitais e outros edifícios 

e zonas sensíveis ao ruído (DIRECTIVE 2002/49/EC, 2002). 

Dentre as considerações expostas na Diretiva destacam-se: criar medidas 

para proteção da saúde da população e do ambiente contra o ruído urbano, 

complementando a ação dos Estados-membros por meio de medidas comunitárias 

que consubstancie um entendimento comum em relação ao problema do ruído; 

elaborar uma base para desenvolver e completar o conjunto de medidas 

comunitárias em vigor quanto ao ruído emitido pelas principais fontes sonoras; 

estabelecer obrigatoriedade na elaboração de mapas de ruído em determinadas 

zonas de interesse, visto que essa ferramenta representa os níveis de ruído 
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perceptíveis nessa zona; elaborar, com base nos mapas de ruído, planos de ação6 

que visem à mitigação do ruído urbano em excesso, especialmente níveis que 

possam trazer efeitos negativos à população (DIRECTIVE 2002/49/EC, 2002). 

A mencionada Diretiva define conceitos relativos ao ruído ambiental que 

foram utilizados na pesquisa. Por esse motivo, destacam-se os principais: ruído 

ambiental – som externo indesejável ou prejudicial, criado por atividades humanas, 

incluindo o ruído emitido por veículos automotivos; indicador de ruído – escala 

física para a descrição do ruído ambiente que tenha uma relação com um efeito 

prejudicial, estando relacionado ao período do dia, a exemplo diurno e noturno; 

mapa estratégico de ruído – mapa para fins de avaliação global da exposição ao 

ruído em determinada área, devido a várias fontes de ruído, ou de estabelecimento 

de previsões globais para essa área; planejamento acústico – controle do ruído 

futuro através de medidas programadas, tais como o ordenamento do território, a 

engenharia de sistemas para a gestão do tráfego, o planeamento da circulação, a 

redução do ruído por medidas adequadas de isolamento sonoro e de controlo do 

ruído na fonte. Por fim, conceitua-se planos de ação como sendo planos que 

objetivam gerir os problemas e efeitos provenientes do ruído, incluindo, caso 

necessário, medidas de mitigação no combate à poluição sonora (DIRECTIVE 

2002/49/EC, 2002). 

No Brasil, dentre os planos de ação de combate à poluição sonora destaca-se 

o mapa de ruído desenvolvido para a cidade de Belém, no estado do Pará. O 

crescimento desordenado da cidade provocou alterações nas condições ambientais 

e, consequentemente, diminuição da qualidade de vida dos habitantes. Diante dessa 

problemática, sentiu-se a necessidade de elaborar o mapa de ruído de toda a cidade 

como forma de prever o impacto ambiental causado pelas alterações viárias 

propostas e como auxilio para solucionar outros problemas referentes à gestão 

urbana (MORAES E. et al., 2007). 

Os mesmos autores afirmam que a primeira etapa da elaboração do mapa foi 

desenvolvida entre 2002 e 2004, representando, por meio do software de simulação, 

os níveis sonoros de 18 distritos da cidade (Figura 22). Posteriormente, foi realizada 

a atualização do mapa inicial, passando a incluir toda a extensão da cidade.   

                                                           
6
 Os planos de ação devem ser elaborados pelas autoridades competentes em consulta com o 

público e divulgados por canais de informação mais adequados, visando à garantia da maior 
divulgação entre o público (DIRECTIVE 2002/49/EC, 2002). 
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Figura 22 – Mapa sonoro da cidade de Belém/ PA para o intervalo entre 17 e 18h 

 
Fonte: Moraes E. et al., 2007. 

 

A metodologia utilizada para a elaboração do mapeamento de toda a cidade 

de Belém baseou-se na categorização das ruas, onde estas foram agrupadas de 

acordo com as características físicas, de tráfego e sonora em comum. A utilização 

desse método tornou o processo mais prático e eficiente, uma vez que exigiu que 

uma menor quantidade de medições fosse realizada. Os resultados demonstram que 

houve pequena diferença entre os níveis sonoros medidos em campo e os 

calculados pelo programa (MORAES E. et al., 2007). 

Em se tratando de mapeamento sonoro no Brasil, destaca-se, também, o 

projeto criado pela Prefeitura Municipal de Fortaleza (PMF) em conjunto com a 

Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente (SEUMA). Intitulado como 

―Tolerância Zero em Fortaleza‖ ou, simplesmente, ―Carta Acústica em Fortaleza‖, 

esse projeto foi elaborado por Bento Coelho e coordenado pelo Fiscal Municipal 

Francisco Aurélio Chaves de Brito. 

Segundo Brito (2013), a cidade de Fortaleza, assim como as grandes 

metrópoles, apresenta diversos problemas referentes à poluição sonora. Em 

decorrência desses incômodos, houve, com o passar dos anos, acentuado aumento 

na quantidade de denúncias realizadas pela população. Pode-se afirmar que 

Fortaleza apresenta um perfil comum em relação às reclamações, estando os 

clubes, bares, restaurantes e igrejas nos usos mais denunciados. 
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No ano de 2000, a situação em Fortaleza tornou-se crítica, visto os 

alarmantes índices de denúncias relacionadas à poluição sonora. A união entre o 

Estado, o Município e o Ministério Público, instituiu a Equipe de Controle da Poluição 

Sonora (ECPS), responsável pelo combate desse problema na cidade. Destaca-se 

que o projeto ―Disque Silêncio‖ atuou firmemente durante quatro anos, entrando em 

declínio a partir do ano de 2005 (BRITO, 2013). 

Inconformado com a situação pela qual a cidade de Fortaleza estava 

passando, Aurélio Brito liderou, em 2009, uma equipe para intensificar as 

fiscalizações e criar o projeto para a elaboração da Carta Acústica7 de toda a cidade. 

O objetivo dessa Carta é transformá-la em um instrumento para redução dos níveis 

de pressão sonora em excesso na cidade, melhorando a qualidade sonora do 

município e aumentando a qualidade de vida da população (BRITO, 2013). 

A elaboração da Carta Acústica de Fortaleza seguiu a metodologia adotada 

pelas normas nacionais e internacionais, criando cenários diurno e noturnos, por 

meio do software acústico CadnaA8 (Figuras 23 e 24). As informações contidas nas 

Cartas auxiliam no Plano Diretor Municipal de Fortaleza e servem como base para a 

tomada de decisões quanto às estratégias de intervenção e/ou políticas legislativas 

para redução da poluição sonora. 

 

Figura 23 – Carta Acústica de Fortaleza no período diurno 

  
Fonte: PMF (2016). 

                                                           
7
 Representação espacial dos indicadores do ambiente sonoro, o que, em meio urbano, se revela 

uma ferramenta essencial de diagnóstico e de definição de estratégias para o controle da Poluição 
Sonora (PMF, 2013). 
8
 O CadnaA® é um software para cálculo e apresentação, avaliação e predição da exposição de ruído 

e do impacto de poluentes do ar (SOUZA, 2012). 
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Figura 24 – Carta Acústica de Fortaleza no período noturno 

  
Fonte: PMF (2016). 

 

Segundo informações coletadas no site9 da Prefeitura Municipal de Fortaleza, 

na seção referente à Carta Acústica, foi criado, em 2015, em parceria com a Vrije 

Universiteit de Bruxelas, o mapa de ruído colaborativo de Fortaleza. O objetivo 

desse projeto é possibilitar a interação de toda a comunidade com os eventuais 

problemas referentes à poluição sonora na cidade. Nesse sentido, cada cidadão 

poderá contribuir diretamente para constantes atualizações do mapa. 

Ainda no cenário nacional, pontua-se que foi aprovado, em setembro de 2016, 

o Projeto de Lei nº 75/13, no estado de São Paulo. Esse Projeto de Lei define a 

obrigatoriedade, com estabelecimento de prazos e metas, da elaboração do mapa 

sonoro de toda a cidade de São Paulo. 

Em 2014 foi lançado, pela Prefeitura Municipal de João Pessoa, o Plano de 

Ação João Pessoa Sustentável, que apresenta o resultado da aplicação da 

metodologia da Iniciativa Cidades Emergentes e Sustentáveis (ICES), do Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID), na cidade de João Pessoa. O Plano 

apresenta o resultado de vários estudos e projetos estratégicos realizados no 

município ao longo da implantação da iniciativa. Além disso, indica, nas 

considerações finais, caminhos e estratégias para as áreas priorizadas no sentido de 

garantir o desenvolvimento sustentável de João Pessoa no curto, médio e longo 

prazos, com uma projeção dos custos e metas a serem cumpridas. 

                                                           
9
 Site para consulta da Carta Acústica de Fortaleza: http://www.fortaleza.ce.gov.br/seuma/carta-

acustica, acessado em setembro de 2016. 

http://www.fortaleza.ce.gov.br/seuma/carta-acustica
http://www.fortaleza.ce.gov.br/seuma/carta-acustica
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Contudo, observou-se que o Plano pouco abordou sobre as questões ligadas 

à poluição sonora, em especial ao ruído de tráfego, afirmando, erroneamente, que a 

cidade dispõe de todos os instrumentos jurídicos normativos para o enfrentamento 

do ruído ambiental.  

Uma das diretrizes de planejamento apresentada no Plano, com o intuito de 

reduzir o ruído de tráfego, foi a colocação de uma pequena faixa de vegetação nas 

margens de vias de grande fluxo de veículos (Figura 25). Porém, para que uma área 

com vegetação desempenhe papel de atenuador sonoro é necessário apresentar 

largura superior a 15 metros, as árvores devem elevar-se pelo menos cinco metros 

acima da linha de visão, e o cinturão verde deverá ser formado por vegetação densa 

(BISTAFA, 2011). Portanto, pode-se afirmar que a solução apresentada no Plano de 

Ação de João Pessoa (2014) é ineficiente. 

 

Figura 25 – Diretrizes de planejamento apresentadas no Plano de Ação de João Pessoa 

 
 
 

 
Fonte: PMJP (2014) adaptado pela autora. 
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2.3 Normas e Legislações 

 

São descritas neste tópico, as normas e legislações referentes à poluição 

sonora, abordando os parâmetros para avaliação do incômodo do ruído em 

ambientes externos. Existem duas principais organizações para normatização 

internacional: a International Organization for Standardization (ISO), que trata 

especialmente da metodologia e procedimentos de comparação dos resultados, e a 

International Electrotechnical Commission (IEC), que aborda os aspectos 

relacionados às instrumentações necessárias para avaliação do ruído ambiental 

(BRÜEL & KJÆR, 2000). 

No Brasil, destacam-se as resoluções publicadas pelo Conselho Nacional do 

Meio Ambiente (CONAMA), referente à preservação do meio ambiente, e as normas 

elaboradas pela Associação de Normas Técnicas (ABNT), cujo objetivo é 

estabelecer parâmetros que devem ser adotados como referência pelas legislações 

municipais de controle do ruído ambiental. 

A seguir, são elencados os principais aspectos referentes às legislações nos 

âmbitos Federal, Estadual e Municipal. 

 

2.3.1 Legislação no âmbito Federal 

 O direito ambiental é a área jurídica que estuda a interferência do homem na 

natureza e seu reflexo na sociedade civil. No Brasil, a Constituição Federal de 1988 

revela essa preocupação ao trazer em seu texto uma norma sobre o meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, destacando a sua importância para a saúde da 

população, conforme transcrito a seguir:  

 

Art. 225. (...) todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de 
vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 
preservá-lo para as presentes e futuras gerações. (BRASIL, 1988) 

  

O art. 1º, inciso III da Constituição Federal, afirma que a saúde é um direito 

fundamental do ser humano. A ideia de sobrevivência foi superada pela 

preocupação em ofertar uma vida digna à população, permitindo que as pessoas de 

fato tenham qualidade de vida. A saúde é elevada a direito social, conforme art. 6º 

da mesma Constituição, passando a ser uma preocupação não só privada, mas 
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pública, em que os poderes não só podem, mas devem interferir no sentido de 

propiciá-la à população. 

 A Constituição Federal reforça a importância da proteção ao meio ambiente 

ao trazer no §3º do art. 225 um princípio de criminalização. Diante disto, foi criada a 

Lei 9.605/98, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas relativas a atos 

lesivos ao meio ambiente, dentre eles a poluição, conforme art. 54 da Lei. Além 

dessa Lei, destaca-se a Lei de Contravenções Penais, que, em seu art. 42, trata da 

perturbação da tranquilidade alheia pela emissão sonora. 

 Além das infrações criminais, também existem medidas administrativas que 

visam a impedir a emissão sonora indevida. Nesse contexto, destaca-se o Código de 

Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97), que traz diversas normas no sentido de evitar o 

tráfego de carros em desacordo com os valores padrões de ruídos permitidos. 

Destaca-se que esses valores são estabelecidos para garantir a segurança dos 

transeuntes e dos próprios condutores dos veículos.  

 A Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981, estabelece a Política Nacional do Meio 

Ambiente, além de tratar do Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama), de onde 

se destaca o órgão consultivo e deliberativo denominado Conselho Nacional do Meio 

Ambiente (CONAMA). Consultivo no sentido de assessorar o Conselho de governo, 

que é o órgão superior do Sisnama, e deliberativo no sentido de ser responsável por 

elaborar resoluções, conforme descrito no art. 6º, inciso II da Lei.  

Dentre as resoluções do CONAMA, destacam-se três referentes à poluição 

sonora, especificamente, o ruído urbano.  

A Resolução nº 001/90, ―dispõe sobre os critérios de padrões de emissão de 

ruídos decorrentes de quaisquer atividades industriais, comerciais, sociais ou 

recreativas, inclusive as de propaganda política‖ (CONAMA nº 001, 1990). Segundo 

tal resolução, são prejudiciais à saúde e ao sossego público os ruídos que 

apresentarem níveis sonoros superiores aos considerados aceitáveis pela NBR 

10.151; a emissão de ruídos produzidos por veículos automotores obedecerá às 

normas expedidas pelo Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN; e as medições 

deverão ser efetuadas de acordo com a NBR-10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas 

Habitadas visando ao conforto da comunidade, da ABNT. 

A Resolução nº 002, de 08 de março de 1990, institui o Programa Nacional 

de Educação e Controle da Poluição Sonora, conhecido como Programa ―Silêncio‖. 

Dentre seus objetivos destacam-se: Promover cursos técnicos para capacitar 
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pessoal e controlar os problemas de poluição sonora nos órgãos de meio ambiente 

estaduais e municipais em todo o país; Divulgar junto à população, através dos 

meios de comunicação disponíveis, matéria educativa e conscientizadora dos efeitos 

prejudiciais causados pelo excesso de ruído; Incentivar a fabricação e uso de 

máquinas, motores, equipamentos e dispositivos com menor intensidade de ruído 

quando de sua utilização na indústria, veículos em geral, construção civil, utilidades 

domésticas, entre outros. 

A Resolução nº 252, de 01 de fevereiro de 1999, considera que o ruído 

excessivo, principalmente o proveniente dos veículos rodoviários automotores, 

causa prejuízo à saúde física e mental. Neste sentido, essa Resolução estabelece 

limites máximos de ruídos nos equipamentos dos veículos. 

Além dessas resoluções, que tratam sobre o ruído urbano de forma geral, 

existem outras que aprofundam o tema ao tratar do ruído de tráfego.  Souza (2013) 

elaborou uma tabela que resume todas as resoluções relativas à emissão sonora de 

veículos automotivos (Tabela 2).  

 

Tabela 2 – Resoluções do CONAMA que regulamentam a emissão sonora de veículos automotivos 

Resolução 
CONAMA 

Publicada no DOU Dispõe sobre 

n° 1, de 11 de 
fevereiro de 

1993 

n° 31, de 15 de 
fevereiro de 1993, 
Seção 1, páginas 
2037-2040 

Os limites máximos de ruídos, com o veículo em 
aceleração e na condição parado, para veículos 
automotores nacionais e importados, excetuando-se 
motocicletas, motonetas, triciclos, ciclomotores e 
bicicletas com motor auxiliar e veículos assemelhados 

n° 2, de 11 de 
fevereiro de 

1993 

n° 31, de 15 de 
fevereiro de 1993, 
Seção 1, páginas 
2041-2044 

Os limites máximos de ruídos, com o veículo em 
aceleração e na condição parado, para motocicletas, 
motonetas, triciclos, ciclomotores e bicicletas com 
motor auxiliar e veículos assemelhados, nacionais e 
importados 

n° 17, de 13 de 
dezembro de 

1995 

n° 249, de 29 de 
dezembro de 1995, 
Seção 1, páginas 
22878-22879 

Os limites máximos de ruído para veículos de 
passageiros ou modificados 

n° 230, de 22 de 
agosto de 1997 

n°163, de 26 de 
agosto de 1997, 
Seção 1, páginas 
18603-18604 

A proibição do uso de equipamentos que possam 
reduzir, nos veículos automotores, a eficácia do 
controle de emissão de ruídos e de poluentes 
atmosféricos 

n° 268, de 14 de 
setembro de 

2000 

n° 237, de 11 de 
dezembro de 2000, 
Seção 1, página 29 

Estabelece método alternativo para monitoramento de 
ruído de motociclo 

n° 272, de 14 de 
setembro de 

2000 

N° 7, de 10 de janeiro 
de 2001, Seção 1, 
página 24 

Dispõe sobre os limites máximos de ruído para os 
veículos nacionais e importados em aceleração, 
exceto motocicletas, motonetas, ciclomotores e 
veículos assemelhados 

Fonte: Souza (2013) adaptada pela autora. 
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 Os parâmetros de referência utilizados pelas resoluções descritas são 

extraídos da norma da ABNT, a NBR 10151. 

 A NBR 10151/ 2000 tem o intuito de avaliar o ruído em áreas habitadas, 

visando ao conforto da comunidade. Para tal, fixa as condições exigíveis para 

avaliação da aceitabilidade do ruído em comunidades, independente da existência 

de reclamações, e especifica um método para a medição de ruído. 

 O método de avaliação do ruído baseia-se em uma comparação entre o nível 

de pressão sonora corrigido (Lc) e o nível de critério de avaliação (NCA). A tabela 3 

apresenta o NCA por tipo de área e horário (diurno e noturno). 

 

Tabela 3 – Nível de critério de avaliação NCA para ambientes externos, em dB(A) 

Tipos de áreas Diurno Noturno 

Áreas de sítios e fazendas 40 35 

Área estritamente residencial urbana ou de hospitais ou de 
escolas 

50 45 

Área mista, predominantemente residencial 55 50 

Área mista, com vocação comercial e administrativa 60 55 

Área mista, com vocação recreacional 65 55 

Área predominantemente industrial 70 60 

Fonte: Elaborada pela autora segundo informações contidas na NBR 10151/2000. 

 

2.3.2 Legislação no âmbito Estadual 

 

No contexto de proteção ambiental, destacam-se a contribuição e a parceria 

dos órgãos estaduais e municipais, que visam a dar maior efetividade às diretrizes 

constitucionais a partir de um olhar direcionado para as necessidades locais.   

O Estado da Paraíba é formado pelo Conselho de Proteção Ambiental da 

Paraíba (COPAM/PB) constituído por representantes de diversos órgãos de 

proteção ambiental, a exemplo da SUDEMA – Superintendência de Administração 

do meio Ambiente. Esse Conselho publicou em 15 de agosto de 2013 a Deliberação 

nº 3503, que visa a evitar a circulação de veículos com equipamentos que agravam 

a poluição sonora em todo o estado paraibano.  

Em 16 de dezembro de 1981, foi publicada a Lei Estadual n° 4.335, que 

dispõe sobre a preservação e controle da poluição ambiental e estabelece normas 

disciplinadoras para quaisquer espécies de poluição que degradem o meio 
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ambiente. Visando à regulamentação dessa Lei, foi publicado o Decreto nº 15.357, 

de 15 de junho de 1993, que dispõe sobre a poluição sonora, buscando conferir 

proteção, bem estar e sossego aos paraibanos. Dentre as principais atribuições 

dispostas nesse Decreto destacam-se os seguintes artigos: 

Art. 6º - A emissão de ruídos, em decorrência de quaisquer atividades 

industriais, comerciais, prestação de serviços inclusive de propaganda, bem como 

sociais e recreativas, obedecerá aos padrões e critérios estabelecidos neste 

regulamento. 

Art. 9º - A medição do nível de som será feita utilizando a curva de 

ponderação "A" com circuito de resposta rápida, e o microfone deverá estar afastado 

no mínimo, de 1,5m do solo. 

 

2.3.3 Legislação no âmbito Municipal 

 

O órgão responsável pela execução de políticas públicas em prol da proteção 

do meio ambiente, no município de João Pessoa, é a Secretaria do Meio Ambiente 

(SEMAM). Essa Secretaria é composta por um órgão colegiado, o Conselho 

Municipal do Meio Ambiente (COMAM), cuja função é conservar, proteger e 

defender o meio ambiente natural, artificial e laboral em todo território municipal 

(Prefeitura Municipal de João Pessoa). 

O COMAM instituiu, em 06 de julho de 2016, a Deliberação nº 12 que 

estabelece regras para melhorar a aplicação de normas legais que disciplinam a 

utilização de equipamentos sonoros em veículos automotivos destinados à atividade 

de propaganda e publicidade no Município de João Pessoa. 

Para garantir a ordem e o sossego público, em relação ao ruído ambiental, foi 

aprovada, sob o Código do Meio Ambiente Municipal, a Lei nº 29, de 05 de agosto 

de 2002, regulamentada pelo Decreto nº 4.793, de 21 de abril de 2003. Essa Lei 

estabelece padrões de emissão e imissão de ruídos e vibrações e estabelece a 

competência, em seu artigo 2º, à SEMAM do controle, da prevenção e da redução 

da emissão de ruídos no município de João Pessoa. 

Inicialmente, no Decreto, são descritos alguns conceitos acústicos, a exemplo 

do som, poluição sonora, ruído, zona sensível a ruídos ou zona de silêncio, Decibel 

(dB),  nível de som equivalente, entre outros. 



64 
 

O artigo 5º determina que os níveis de pressão sonora fixados por esse 

Decreto, bem como os equipamentos utilizados para medição e avaliação, 

obedecerão às recomendações estabelecidas nas normas da ABNT, a NBR 10.151 

e NBR 10.152. A tabela 4 resume os níveis sonoros máximos permitidos por zona e 

horário, e delimita o período matutino corresponde ao intervalo entre 7h e 19h, o 

vespertino entre 19 e 22h e o noturno entre 22 e 7 horas. 

 

Tabela 4 – Nível máximo de ruído equivalente por área e horário (LAeq) 

Zona Horário Diurno 
dB(A) 

Horário 
Vespertino dB(A) 

Horário 
Noturno dB(A) 

Residencial 55 50 45 

Diversificada 65 60 55 

Industrial 70 60 60 

Fonte: Elaborada pela autora segundo informações contidas no Decreto nº 4.793/2003. 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
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A pesquisa utilizou o método de abordagem quantitativo e qualitativo, por 

meio da prospecção de dados (modelagem, simulações e dados estatísticos), 

seguidos da leitura e interpretação do cruzamento das informações coletadas em 

campo com os resultados obtidos nas simulações computacionais. O método 

operacional baseia-se no estudo de caso, tendo como objeto a relação entre ruído 

urbano e o bairro Castelo Branco, situado em João Pessoa/ PB. 

Inicialmente realizou-se uma revisão bibliográfica acerca de conceitos 

fundamentais da acústica voltados ao espaço urbano. A compreensão desses 

aspectos possibilitou o entendimento das variáveis envolvidas no processo de 

elaboração dos mapas sonoros e, consequentemente, da análise acústica resultante 

no bairro em estudo. 

Os procedimentos metodológicos utilizados em cada etapa da pesquisa, a 

exemplo da coleta de dados, elaboração dos mapas, análise estatística e leitura e 

interpretação dos dados obtidos nas simulações computacionais, são descritos a 

seguir. 

Posteriormente, foram elencadas as características presentes no bairro 

Castelo Branco, dividindo-se em três itens: evolução urbana, onde são retratados 

aspectos históricos do bairro, a exemplo da construção do anel rodoviário, do 

Campus Universitário e do Conjunto Habitacional São Rafael, atualmente 

denominado bairro Castelo Branco; legislação, análise das normas e Leis vigentes 

nos âmbitos internacional, nacional, estadual e municipal; coleta de dados, 

descrição dos parâmetros morfológicos, meteorológicos, acústicos e de tráfego do 

bairro, além da justificativa da escolha dos pontos de medição. 

Por fim, realizou-se a análise dos resultados obtidos nos três estudos de caso 

propostos: cenário acústico atual no período de férias; cenário acústico atual no 

período de aulas; e cenário sonoro futuro (hipotético). Com base nessas análises, foi 

possível traçar critérios de planejamento urbano para reduzir os impactos 

provocados pelo ruído na área objeto de estudo, contemplando o objetivo geral da 

pesquisa. 

O processo de elaboração dos mapas sonoros passou por duas etapas. A 

primeira constituiu em criar uma base de dados que retratasse as condições 

geométricas da área a ser estudada. A segunda, por sua vez, refere-se a importar as 

informações coletadas na primeira etapa e, com o auxilio do software acústico, gerar 

os mapas sonoros. Como forma de garantir uma representação mais precisa do 
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bairro Castelo Branco, optou-se por utilizar, na primeira etapa, aplicações e 

conceitos do geoprocessamento10, através do Sistema de Informações Geográficas 

(SIG) Quantum Gis (QGis).  

Dentre os programas computacionais utilizados para elaboração dos mapas 

acústicos destaca-se o software alemão SoundPLAN®, que foi empregado na 

segunda etapa da pesquisa.  

São descritos os principais atributos dos dois softwares utilizados, para 

justificar e compreender a metodologia adotada. Posteriormente, foi exposta a 

metodologia utilizada para a coleta de dados, elaboração dos mapas, análise 

estatística e leitura e interpretação dos resultados. 

 

3.1 O programa QGIS® 

 

Os SIGs são programas computacionais destinados a trabalhar, 

matematicamente, os elementos geográficos e alfanuméricos para gerar 

informações baseadas em algoritmos pré-definidos. Sempre que se realiza um 

trabalho utilizando um programa SIG, dois grupos básicos de dados surgem para 

análise: os dados espaciais ou geográficos, que descrevem as características 

geográficas da superfície; e os dados alfanuméricos ou descritivos, que representam 

os atributos dos dados geográficos vetoriais e matriciais (BOSSLE, 2015). 

A efetivação de um SIG computacional está condicionada à qualidade da 

transposição de formas e objetos do mundo real e suas interações (TORCHETTO et 

al., 2014). O universo a ser modelado para aplicações de geoprocessamento 

integram os mais diferentes tipos de dados provenientes de diversas fontes como 

mapas, imagens de satélites e cadastros (FREITAS, 2001).  

As geotecnologias tornam-se grandes aliadas aos estudos ambientais por 

disporem de ferramentas que subsidiam diversas demandas do planejamento e 

gestão territorial (MORAES I., 2010). Por essa razão, a aplicação das 

geotecnologias é fator determinante para melhoria da qualidade ambiental das 

cidades. 

                                                           
10

 Segundo Boslle (2015), o geoprocessamento, área relativamente nova do conhecimento humano, 
utiliza equipamentos eletrônicos, especialmente computadores, para atingir seu principal objetivo, que 
é realizar analises para tomadas de decisão. Essa área do conhecimento envolve um conjunto de 
técnicas que utiliza elementos da cartografia, sensoriamento remoto e GPS e programas 
computacionais de SIG (Sistema de informações geográficas). 
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Existem diversas geotecnologias disponíveis para manipulação de dados 

espaciais, dentre elas o software Quantum Gis (QGis®), utilizado na pesquisa, em 

sua versão 2.8.9.  

Quantum Gis, popularmente conhecido por QGis®, é um programa de código 

aberto e gratuito, licenciado pela GNU (General Public License), baseado em um 

SIG e que funciona em várias plataformas (BOSSLE, 2015; TORCHETTO et al., 

2014). Apresenta uma interface simples e oferece várias ferramentas que 

possibilitam visualizar, gerenciar, editar e analisar dados (TORCHETTO et al., 2014).  

 Para elaborar representações no software, é necessário seguir algumas 

etapas essenciais: configurar o Sistema de Referência de Coordenadas (SRC) – o 

padrão adotado no Brasil, desde 2015, é o SIRGAS 200011; e agrupar os dados 

disponíveis, a exemplo dos arquivos de imagem. 

  

3.2 O programa SoundPLAN® 

 

São disponíveis, atualmente, diversos programas computacionais voltados à 

área de acústica, a exemplo do SoundPLAN®. Destinado à elaboração de mapas 

sonoros, avaliações de impactos acústicos, comparações entre cenários ambientais 

e análise dos poluentes atmosféricos, o SoundPLAN® é um software comercial 

desenvolvido pela empresa alemã Braunstein + Berndt GmbH que atua no mercado 

desde 1986 (SOUNDPLAN, 2008). 

O programa possui ferramentas que possibilitam a criação de modelos 3D, 

para importar e exportar dados, concordância com principais normas internacionais 

de ruído de estradas, ferrovias, indústria e aeronaves. Além disso, apresenta um 

modelo que calcula as potencias sonoras dos veículos, considerando os principais 

fatores de atenuação sonora ao ar livre (SOUNDPLAN, 2008). Por ser um software 

alemão, desenvolvido com o intuito de atender o cenário sonoro existente na União 

Europeia, pode gerar algumas incertezas experimentais quando aplicado nas 

cidades brasileiras (PINTO, 2013). 

Segundo informações cedidas pela empresa fornecedora do software 

SoundPLAN®, várias universidades brasileiras já aderiram ao uso desse programa 

para fins de pesquisas acadêmicas na área do ruído urbano: Universidade Federal 

                                                           
11

 Sistema de Referência Geocêntrico utilizado para os países da América (BOSLLE, 2015). 
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do Paraná, Universidade Católica de Brasília, Universidade Estadual de Maringá, 

Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina, Universidade Federal do Rio 

de Janeiro, Universidade Federal de Santa Maria, Universidade de Brasília, 

Universidade Federal de Itajubá, Universidade Federal de Mato Grosso e 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná. No Nordeste, porém, até o momento, 

o número de universidades é bastante reduzido, restringindo-se apenas a 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (versão 7.1 utilizada na pesquisa). 

Para que o programa gere os mapas sonoros, é necessário que seja 

informada uma série de vários dados referentes à área do estudo: parâmetros 

morfológicos, meteorológicos, de tráfego e acústicos. Os parâmetros acústicos, por 

sua vez, obtidos por meio de medições em campo, são usados para calibrar o 

modelo, isto é, comparar os valores medidos em campo com os resultados gerados 

pelo programa. 

O ruído emitido pelo tráfego nas vias é calculado como fontes lineares, 

divididas em segmentos. Cada segmento resulta em um nível sonoro específico, de 

acordo com as características físicas da via (largura, canteiro central, tipo de 

recobrimento do solo) e do tráfego local (volume de veículos leves e pesados, 

velocidade média dos veículos). É possível, também, configurar o número de 

reflexões sonoras. 

A apresentação dos resultados é feita através de mapas de ruído, por meio de 

escalas cromáticas que distinguem os diversos níveis sonoros obtidos. A 

visualização pode ser bidimensional, tridimensional ou cortes. Além disso, o software 

permite a criação de vídeos ilustrativos com fontes sonoras pontuais. 

Dentre as vantagens do uso do SoundPLAN®, destacam-se: por ser modular, 

permite montar a configuração de acordo com a demanda do projeto e ampliado 

conforme o crescimento de seu negócio; a biblioteca de fonte de ruído e de materiais 

pode ser alterada ou criada, com resultados por banda de oitava, nível global, 

coeficiente de absorção, transmissão, emissão e diretividade; permite comparar 

múltiplos cenários; apresenta informações sobre a contribuição de cada fonte de 

ruído num receptor; realiza o cálculo da atenuação de ruído para cada fonte para 

atender um limite estabelecido no receptor, ideal para o dimensionamento do 

tratamento acústico; possui interface para transmissão do ruído interno e ao ar livre; 

dimensiona e otimiza barreiras acústicas e análise de barreiras em curva 

(SOUNDPLAN, 2008). 
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3.3 Metodologia para coleta de dados 

 

Para que o software SoundPLAN® elabore os mapas sonoros é necessário 

que seja informada uma série de dados referentes à área objeto de estudo, em 

especial os de natureza geométrica, de tráfego, meteorológica e acústica12. Com o 

levantamento físico da área é possível organizar uma base de dados para 

construção e calibração do modelo acústico da região.  

Foi elaborada uma listagem, semelhante à proposta por Nardi (2008), 

contendo todas as informações necessárias para o levantamento físico do bairro. 

Dividiu-se, então, em quatro itens: morfológicos, que se volta ao mapeamento 

físico/ morfológico da área; meteorológico, pontuando as características climáticas; 

tráfego, quantificação e caracterização do volume de tráfego; acústico, 

caracterização e quantificação dos níveis sonoros existentes no bairro.  

Serão expostas, a seguir, as variáveis coletadas em campo e seus 

respectivos dados, métodos, fontes e a listagem do material produzido com cada 

uma dessas variáveis coletadas. 

 

3.3.1 Parâmetros morfológicos 

  

As características do tecido urbano influenciam diretamente na propagação 

das ondas sonoras e, consequentemente, na diminuição ou no aumento do NPS 

resultante na área de estudo. Nesse contexto, observa-se a necessidade de coletar 

todas as informações que caracterizam o cenário urbano do Castelo Branco: 

altimetria (curvas de nível), hierarquia das vias (de acordo com o fluxo de veículos), 

tipo de recobrimento do solo, a configuração das quadras na malha urbana do 

bairro, usos e recobrimento do solo, áreas verdes e gabarito das edificações. 

 O quadro 3 resume todas as variáveis referentes ao parâmetro morfológico, 

identificando os dados coletados, o método utilizado, a fonte da pesquisa e o 

material produzido com tais informações. 

 

 

 

                                                           
12

 Observa-se que os dados acústicos servirão para calibrar o modelo, isto é, comparar os níveis 
medidos in loco com os calculados pelo software.  
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Quadro 3 – Parâmetros morfológicos coletados 

PARÂMETROS MORFOLÓGICOS 

Variável Dados coletados Método Fonte Banco de 
dados 

Topografia Mapa georreferenciado 
das curvas de nível da 
cidade de João Pessoa 

Pesquisa 
documental 

Prefeitura 
Municipal 
de João 
Pessoa 

Mapas 
elaborados 
no software 
Qgis® 

Hierarquia das 
vias 

Características das vias 
quanto ao volume de 
tráfego, categorizando 
em via de trânsito, 
arterial, secundária e de 
distribuição 

Pesquisa de 
campo, por 
meio de 
observações 

Visitas in 
loco 

Tabelas e 
mapas 
elaborados 
no software 
Qgis® 

Recobrimento 
do solo 

Características das vias 
quanto ao recobrimento 
do solo, categorizando 
em asfalto, solo natural 
e paralelepípedo 

Pesquisa de 
campo, por 
meio de 
observações 

Visitas in 
loco 

Tabelas e 
mapas 
elaborados 
no software 
Qgis® 

Perfis das ruas Características 
geométricas das ruas do 
bairro objeto de estudo 

Pesquisa de 
campo, por 
meio de 
observações, 
anotações e 
registros 
fotográficos 

Visitas in 
loco  

Tabelas e 
mapas 
elaborados 
no software 
Qgis® 

Uso e 
ocupação do 
solo13 

Uso e ocupação dos 
lotes 

Pesquisa de 
campo, por 
meio de 
observações, 
anotações e 
registros 
fotográficos 

Visitas in 
loco e 
Google 
Earth 

Mapas 
elaborados 
no Qgis®, 
gráficos e 
tabelas 

Áreas verdes Localização das áreas 
verdes pertencentes à 
área objeto de estudo 

Pesquisa 
bibliográfica e 
de campo, por 
meio de 
observações 

Visitas in 
loco e 
mapas de 
satélite 

Mapas 
elaborados 
no software 
Qgis®, 
gráficos e 
tabelas. 

Gabarito das 
edificações 

Altura das edificações 
do Castelo Branco 

Pesquisa de 
campo, por 
meio de 
observações, 
anotações e 
registros 
fotográficos 

Visitas in 
loco  

Mapas 
elaborados 
no software 
Qgis®, 
gráficos e 
tabelas 

Fonte: Elaborada pela autora, 2016. 

                                                           
13

 O uso e ocupação do solo e o perfil das ruas não são introduzidos no programa SoundPLAN®, 
servem como parâmetros para a análise dos resultados. 
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3.3.2 Parâmetros meteorológicos 

  
Dados meteorológicos coletados: temperatura, umidade relativa do ar e 

direção dos ventos (Quadro 4). 

 
Quadro 4 – Parâmetros meteorológicos coletados 

PARÂMETROS METEOROLÓGICOS 

Variável Dados coletados Método Fonte Banco de 
dados 

Temperatura Temperatura média da 
cidade de João 
Pessoa 

Pesquisa 
documental 

Instituto Nacional 
de Meteorologia e 
Prefeitura 
Municipal de João 
Pessoa 

Banco teórico 
de dados 

Umidade 
relativa do ar 

Umidade relativa do ar 
da cidade de João 
Pessoa 

Pesquisa 
documental 

Instituto Nacional 
de Meteorologia e 
Prefeitura 
Municipal de João 
Pessoa 

Banco teórico 
de dados 

Direção e 
velocidade dos 
ventos 

Direção e velocidade 
dos ventos na cidade 
de João Pessoa 

Pesquisa 
documental 

Instituto Nacional 
de Meteorologia e 
Prefeitura 
Municipal de João 
Pessoa 

Banco teórico 
de dados 

Fonte: Elaborada pela autora, 2016. 

 
 3.3.3 Parâmetros de tráfego 

 
Dados de tráfego coletados: volume do tráfego total de veículos, velocidade 

média dos veículos e percentuais de veículos leves e pesados (Quadro 5). 

 
Quadro 5 – Parâmetros de tráfego coletados 

PARÂMETROS DE TRÁFEGO 

Variável Dados coletados Método Fonte Banco de 
dados 

Volume do 
tráfego total 
dos veículos 

Contagem de veículos 
(leves e pesados) que 
circulam nas vias da 
área em estudo 

Pesquisa de 
campo, por 
meio de 
observações, 
contagem

14
 e 

anotações 

Visitas in loco Tabelas 

Velocidade 
média dos 
veículos leves 
e pesados 

Velocidade média dos 
veículos (leves e 
pesados) 

Pesquisa 
documental 

Superintendência 
de Transportes e 
Trânsito de João 
Pessoa – STTrans 

Tabelas 

Percentuais de 
veículos leves 
e pesados 

Cálculo do percentual 
dos veículos leves e 
pesados que circulam 
na área de estudo 

Pesquisa de 
campo 

Visitas in loco Tabelas 

Fonte: Elaborada pela autora, 2016. 
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 O instrumento utilizado para contagem do fluxo de veículos foi o contador manual.  
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3.3.4 Parâmetros acústicos 

  

Para realizar o mapeamento acústico, deve-se considerar uma ―área de 

estudo‖ maior do que a área que se pretende conhecer os níveis sonoros. Visto que 

o bairro Castelo Branco encontra-se desconectado dos bairros que o circundam, não 

foram encontradas áreas que pudessem exercer influência sonora direta na área de 

estudo. Portanto, considerou-se, para o cálculo acústico, apenas a poligonal do 

bairro. 

 Os pontos de medição são escolhidos previamente e seguem alguns critérios, 

como: influência predominante de um só tipo de fonte e locais que não apresentem 

cruzamento de ruas, para evitar a aceleração e desaceleração dos veículos 

(CORTÊS, 2013).  

Para escolher a localização dos pontos de medição, foram elaborados, 

inicialmente, seis mapas contendo áreas segregadas com características em 

comum. Em seguida, a sobreposição desses mapas resultou na fragmentação do 

bairro Castelo Branco em cinco áreas que apresentam características em comum. 

No total foram posicionados 12 pontos de medição distribuídos nas cinco áreas. 

 Como o intuito dos mapas sonoros elaborados nessa pesquisa foi registrar os 

maiores níveis de ruído, foram escolhidos os dias e horários em que o fluxo de 

veículos era mais intenso, visto que o conjunto de automóveis resulta na maior fonte 

de ruído urbano. 

 Por esse motivo, a coleta de dados foi realizada em horários de pico e dias 

típicos da semana, de terça à quinta-feira, nos cenários de férias e de aulas, com o 

intuito de identificar os possíveis impactos sonoros provenientes do funcionamento 

das instituições de ensino locais, especialmente a UFPB. A primeira etapa de 

medição ocorreu no período de férias escolares (entre os dias 19 e 21 de janeiro) e 

a segunda no período com aulas (entre os dias 3 e 5 de maio, 18 e 20 de outubro e 

25 e 27 do mesmo mês), no ano de 2016. 

 Mediante análise dos dados sobre o fluxo de veículos na cidade de João 

Pessoa, obtidos na Superintendência de Mobilidade Urbana (SEMOB), identificou-se 

que os horários de pico no bairro Castelo Branco são das 06:45 às 7:45h (horário 

matutino) e das 18:15 às 19:15 horas (horário vespertino), levando em consideração 

a entrada e a saída dos alunos na Universidade. Portanto, esses foram os horários 

escolhidos para a realização das medições. 
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 O tempo de medição pode variar bastante (em segundos, minutos ou horas), 

normalmente utilizam-se intervalos de 5, 10 ou 15 minutos (NARDI, 2008). Para a 

pesquisa, a duração escolhida para realizar as medições foi de 10 minutos por 

ponto, por turno (matutino e vespertino), por dia. 

 Para o cenário de férias, foram realizadas duas medições em cada ponto, 

com duração de 10 minutos cada, sendo a primeira correspondente ao período 

matutino e a segunda ao período vespertino. Para o cenário de aulas, foram 

realizadas seis medições em cada ponto, com duração de 10 minutos cada, sendo 

três no período matutino e outras três no período vespertino. Nesse cenário, utilizou-

se a média dos três dias de medição para calibrar o modelo (Tabela 5). 

 

Tabela 5 – Dias e horários da coleta dos dados acústicos e de tráfego 

PONTO DIAS HORÁRIOS 

Matutino Vespertino 

01 Terça feira (19/01, 03/05, 18/10, 25/10) 6:45 às 6:55h 18:15 às 18:25h 

02 Terça feira (19/01, 03/05, 18/10, 25/10) 7:00 às 7:10h 18:30 às 18:40h 

03 Terça feira (19/01, 03/05, 18/10, 25/10) 7:15 às 7:25h 18:45 às 18: 55h 

04 Terça feira (19/01, 03/05, 18/10, 25/10) 7:35 às 7:45h 19:05 às 19:15h 

05 Quarta feira (20/01, 04/05, 19/10, 26/10) 6:45 às 6:55h 18:15 às 18:25h 

06 Quarta feira (20/01, 04/05, 19/10, 26/10) 7:00 às 7:10h 18:30 às 18:40h 

07 Quarta feira (20/01, 04/05, 19/10, 26/10) 7:15 às 7:25h 18:45 às 18: 55h 

08 Quarta feira (20/01, 04/05, 19/10, 26/10) 7:35 às 7:45h 19:05 às 19:15h 

09 Quinta feira (21/01, 05/05, 20/10, 27/10) 6:45 às 6:55h 18:15 às 18:25h 

10 Quinta feira (21/01, 05/05, 20/10, 27/10) 7:00 às 7:10h 18:30 às 18:40h 

11 Quinta feira (21/01, 05/05, 20/10, 27/10) 7:15 às 7:25h 18:45 às 18: 55h 

12 Quinta feira (21/01, 05/05, 20/10, 27/10) 7:35 às 7:45h 19:05 às 19:15h 

Fonte: Elaborada pela autora, 2016. 

 

 O equipamento de medição permite a coleta dos seguintes dados:  

- Níveis percentuais: a maioria dos critérios acústicos vinculados à percepção e 

efeitos do ruído sobre o homem está expresso por meio da utilização de alguma 

forma de ponderação (ou compensação) frequencial. No entanto, o objetivo é 

perceber que a sensibilidade auditiva altera com a frequência (MIYARA, 2013); 

- Níveis de pressão sonora equivalente-contínuo: corresponde ao valor de pressão 

sonora, hipoteticamente, constante durante um período (T) que tem a mesma 

energia total que a pressão sonora variável do som medida durante esse tempo 

(MIYARA, 2013); 

- Níveis de pressão sonora (máximo e mínimo) 

As medições foram realizadas com o auxílio do Medidor de Nível de Pressão 

Sonora da marca 01dB, modelo SOLO SLM, Tipo 2 (Figura 26), e os mapas sonoros 
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elaborados no software SoundPLAN®, versão 7.1, disponibilizado pela Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). O equipamento está aferido dentro dos 

padrões requeridos para o ensaio, em função do Certificado de Calibração e do 

tempo de aquisição do mesmo. 

 

Figura 26 – Medidor de Nível de Pressão Sonora 

 

Fonte: Pinto (2013). 

 

 Seguindo as recomendações da NBR 10151 (ABNT, 2000), adotaram-se os 

seguintes procedimentos de medições: definição do descritor Leq(A); distâncias 

mínimas de superfícies; e fator de correção componente impulsivo, tonal ou ambas. 

 

3.4 Metodologia para elaboração dos mapas 

 

 A elaboração dos mapas sonoros seguiu a mesma metodologia adotada por 

Nardi (2008): modelagem geométrica da área, aferição do modelo e cálculo do 

mapeamento acústico.  

 Após a coleta de dados, teve início a etapa da modelagem geométrica da 

região, representando, no programa computacional QGis®, todas as grandezas 

físicas da área. Posteriormente, o desenho foi exportado para o software 

SoundPLAN®, no formato (*.dxf), e recebeu acréscimo de informações, a exemplo 

dos dados topográficos. 
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 Com a inserção de todos os dados e realização dos cálculos pelo programa, 

fez-se a aferição do modelo, comparando os resultados obtidos em campo com os 

valores resultantes do programa. Em seguida, foram gerados os mapas sonoros nos 

planos horizontal (Grid Noise Map) e vertical (Cross Sectional Map). 

 Para a realização da predição futura, correspondente ao ano de 2026, criou-

se o cenário hipotético com a maior taxa de adensamento permitido para a zona. O 

Plano Diretor da Cidade expõe que as zonas residenciais devem ter ocupação 

máxima de 15.000 habitantes e que cada habitante ocupa cerca de 23m² construído.  

 

3.5 Análise estatística  

 

 Para que os softwares acústicos gerem os mapas, é necessário que o volume 

de tráfego de todas as vias da área objeto de estudo seja introduzido. Contudo, a 

coleta de dados (contagem de veículos e medições sonoras) do bairro Castelo 

Branco foi realizada em pontos estratégicos, não abrangendo todas as vias. Em 

decorrência, desenvolveu uma análise estatística para suprir os dados ausentes e 

caracterizar o ruído da área de forma confiável e precisa.  

As características estatísticas presentes na pesquisa são: unidade 

populacional – rua, inserida em dois extratos, o Castelo Branco e a cidade de João 

Pessoa; quantidade de unidade populacional – 11115; unidade amostral – rua, 

inserida em dois extratos, o bairro Castelo Branco e a cidade de João Pessoa; 

quantidade de unidade amostral – 3116; unidade de observação – rua, inserida 

em dois extratos, Castelo Branco e João Pessoa. 

As variáveis quantitativas da pesquisa são: contínua – representada pelo 

nível de pressão sonora e velocidade média dos veículos; e discreta – constituída 

pelo volume do tráfego.  

As variáveis qualitativas categóricas são: topografia (alta, média e baixa); 

tipo de recobrimento do solo (asfáltico, paralelepípedo e solo natural); áreas verdes 

(densa e não densa); gabarito das edificações (1 a 8 pavimentos); largura das vias 

(7 a 12 metros); e canteiro central (presente ou ausente). 

Os dados foram categorizados em dois grupos distintos, os veículos de 

pequeno porte e os de grande porte, conforme exigem os programas de simulação. 

                                                           
15

 Quantidade total de vias do Castelo Branco. 
16

 Quantidade de vias cujos dados foram coletados. 
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A partir da análise estatística dos dados, foi possível criar correlações entre as vias 

com características semelhantes e estabelecer estatísticas confiáveis (medidas de 

tendência central e variabilidade) do volume de tráfego para inserir nas simulações 

e, consequentemente, gerar os mapas de ruído.  

Verificou-se que, estatisticamente, existe correlação entre volumes veicular e 

tipologia viária, nos quais segue-se um padrão entre vias próximas e grupos de vias 

criados conforme características semelhantes. 

 

3.6 Metodologia para leitura e interpretação dos resultados 

 

 Para facilitar a interpretação dos resultados, analisou-se separadamente cada 

caso proposto, isto é, cenário acústico atual em período de férias, cenário acústico 

atual em período de aulas e cenário futuro e, posteriormente, foram feitas 

comparações entre eles. Foram criadas correlações entre os níveis sonoros 

resultantes no bairro com alguns elementos e características do tecido urbano, a 

exemplo do uso e ocupação do solo e da topografia urbana. 

 A análise dos resultados seguiu algumas etapas: identificou, nos mapas, as 

principais fontes de ruído urbano atuantes no bairro, analisou e justificou os níveis 

sonoros resultantes por zonas, comparou os resultados obtidos com os parâmetros 

estabelecidos pelas normas, apontou a influência exercida pela morfologia urbana e 

vegetação densa, identificou a relação entre os níveis sonoros e as características 

geométricas da área e propôs critérios de planejamento urbano para atenuar as 

alterações sonoras encontradas. 
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4. CARACTERIZAÇÃO DO ESPAÇO URBANO DO BAIRRO CASTELO BRANCO 
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A cidade de João Pessoa, capital do Estado da Paraíba, possui 210,45km² de 

extensão, sendo 160,76 km² de área construída e 49,69 km² voltados à área de 

preservação. Limita-se ao norte com o município de Cabedelo pelo do rio Jaguaribe; 

ao sul com o município do Conde e rio Gramame; a leste com o Oceano Atlântico; a 

oeste com os municípios de Bayeux, pelo rio Sanhauá, e Santa Rita, pelos rios 

Mumbaba e Paraíba (PMJP, 2012) (Figura 27). 

A altitude média em relação ao nível do mar é de 37 metros, com a máxima 

de 74 metros nas proximidades do município de Santa Rita. O clima da cidade é 

quente e úmido, do tipo intertropical, com temperaturas médias anuais de 26º C. A 

média anual da umidade relativa do ar é de 80%. O regime diário dos ventos 

corresponde aos ventos alísios de sudeste, com velocidade média de 3,6m/s. A 

população estimada de 2016 é de 801.718 habitantes.  

 

Figura 27 – Mapas do Brasil, Paraíba, João Pessoa e bairro Castelo Branco 

 
Fonte: Google Maps editado pela autora. 
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O bairro do Castelo Branco possui 3,70 km² de extensão, correspondente a 

1,76% da área total da cidade de João Pessoa. Situa-se no setor sudeste da cidade 

e limita-se ao norte e oeste com duas áreas de preservação (rio Jaguaribe e Mata 

Atlântica da Paraíba, respectivamente), a leste com o bairro do Altiplano e a sul com 

o bairro dos Bancários (Figura 27). A trama do Castelo Branco é descontínua com o 

entorno, apresentando apenas quatro pontos de acesso: a) bairro Miramar pela Rua 

José Gonçalves Júnior; b) Cabedelo pela Rodovia BR 230; c) bairro do Centro pela 

Av. Dom Pedro II; d) bairro dos Bancários pela Via Expressa Padre Zé (Figura 28).  

 

Figura 28 – Imagem da demarcação do bairro Castelo Branco 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de João Pessoa 

 

A extensão territorial do bairro (de 3,70 Km²) divide-se em quinze setores 

censitários, caracterizados como áreas normais e subnormais, com destaque para 

as comunidades São Rafael e Santa Clara, localizadas em áreas sujeitas à 

inundação e deslizamentos (margens da Rodovia BR 230). Nesse bairro um dos 

setores censitários diz respeito exclusivamente à Universidade Federal da Paraíba 

(UFPB) (SANTOS; OLIVEIRA, 2010). 

Estão descritas nesse capítulo as principais características do espaço urbano 

do bairro Castelo Branco, abordando aspectos relacionados à evolução urbana, 

legislação e características físicas. 

A B 

C 

D 
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4.1 Evolução Urbana do Castelo Branco 

 

Apesar das transformações que ocorreram em João Pessoa em meados da 

década de vinte, pode-se afirmar que, até os anos sessenta, a cidade se 

concentrava apenas no centro e as praias não se integravam à vida da cidade, 

exceto para veraneio. Contudo, a partir da década de sessenta, com a implantação 

do Governo da ditadura militar, que institucionalizou o planejamento urbano no país, 

João Pessoa ganhou um novo impulso com investimentos para a criação de 

infraestrutura urbana e de conjuntos residenciais (SILVA, 1996 e 2004). 

O mesmo autor afirma que na década de setenta, o Governo Federal, em total 

desarmonia com o Municipal, aprovou projetos de construção de vários conjuntos 

habitacionais financiados pelo Banco Nacional de Habitação (BNH). Esses conjuntos 

foram locados em áreas desabitadas e distantes do centro da cidade, promovendo 

com isso um aumento da área urbana e incrementando a especulação imobiliária. 

Com a política nacional de integração, consubstanciada no tráfego rodoviário, 

chegaram verbas também para a implantação do anel rodoviário, que ligaria a 

cidade de Cabedelo aos eixos de Recife, Natal e interior do Estado da Paraíba. 

Posteriormente, foram implantados o Distrito Industrial (com recursos da SUDENE) e 

a Universidade Federal da Paraíba, que tiveram fundamental importância na 

extensão para o sul e sudeste da malha urbana da cidade, promovendo a súbita 

valorização do solo urbano.  

Como consequência da desarticulação entre os governos municipal e federal, 

afirma-se que de 1970 a 1980 a população da cidade de João Pessoa cresceu 62%, 

enquanto a área urbana ampliou-se em 170%, o que contribuiu para a existência de 

vazios urbanos (SILVA, 2004). 

O crescimento de João Pessoa em direção ao setor sudeste se deu pelos 

seguintes motivos: expansão do seu tecido urbano nessa direção, com a 

consolidação do bairro da Torre, a superação dos limites do Vale do Jaguaribe17, a 

partir da ampliação do sistema rodoviário da cidade (Rodovias BR 101 e BR 230), 

implantação do campus universitário e o impulso à construção dos conjuntos 

habitacionais populares, acionado BNH, tendo o bairro Castelo Branco sido o 

primeiro desses conjuntos (Figuras 29 e 30) (NEGRÃO, 2012). 

                                                           
17

 Até então a ocupação urbana de João Pessoa era limitada pelo Rio Jaguaribe (NEGRÃO, 2012). 
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Figura 30 – Mapa do bairro Castelo Branco referente ao ano de: a) 1960, a ocupação urbana se 

limitava ao Rio Jaguaribe; b) 1970, expansão para o setor sudeste (construção do anel rodoviário, 
Campus Universitário e Conjunto Habitacional) 

    
Fonte: Negrão (2012) adaptado pela autora. 

  

O bairro Castelo Branco exerceu forte influência na expansão urbana da 

cidade de João Pessoa no sentido sudeste, juntamente com a construção do Anel 

Rodoviário e do Campus Universitário. Serão descritas, a seguir, as principais 

características referentes a essas etapas. 

 

4.1.1 Construção do Anel Rodoviário (Rodovia Transamazônica BR 230) 

Segundo Negrão (2012), a construção do anel rodoviário (composto pelas 

Rodovias BR 101 e BR 230) antecedeu a ocupação efetiva do setor sudeste da 

cidade de João Pessoa. Essas rodovias passaram a interligar Cabedelo à saída sul 

da cidade (Figura 31). 

Expansão da cidade no sentido sudeste 

Construção do anel 

rodoviário  

(BR 230 e BR 101) 

Locação e construção do 

Campus Universitário 

Construção do primeiro 

Conjunto Habitacional: 

Conjunto São Rafael, 

posteriormente denominado 

Conjunto Presidente Castelo 

Branco 
1 2 3 

Figura 29 – Esquema da expansão da cidade de João Pessoa no sentido sudeste 

Fonte: Elaborado pela autora, 2016. 
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Figura 31 – Ilustração do anel rodoviário na malha urbana de JP durante a década de 1960 

 
Fonte: Negrão (2012) adaptada pela autora. 

 

 Em 1970, o presidente Médici realizou uma viagem ao Nordeste Brasileiro 

com o intuito de identificar a situação caótica das cidades e, especialmente, da 

população. Em decorrência da viagem, Médici elaborou uma Carta, descrevendo, 

bem angustiado, tudo o que viu, destacando a seca que se alastrava por toda a 

região. Como solução, propôs a construção da Rodovia Transamazônica, cuja 

pretensão inicial era ligar os Estados da Paraíba e Pernambuco a Lima, no Peru 

(TAMER, 1970). 

Diferente do que objetivava o projeto inicial, a construção da Transamazônica 

limitou-se a ligar a cidade portuária de Cabedelo (PB) ao município de Lábrea (AM) 

(Figura 32). Inaugurada em agosto de 1972, com 4.223 km de distância, a estrada 

percorre sete Estados brasileiros: Paraíba, Ceará, Piauí, Maranhão, Tocantins, Pará 

e Amazonas (OLIVEIRA NETO, 2013). 

 

Figura 32 – Mapa do Brasil com marcação da Transamazônica 

 
Fonte: Google Earth, 2016. 
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4.1.2 Construção do Campus Universitário (UFPB) 

 

A locação e construção do Campus Universitário foi considerada um marco 

institucional na expansão urbana da cidade de João Pessoa, uma vez que relocou o 

funcionamento das atividades universitárias que, até então, ocorriam no bairro do 

Centro (SCOCUGLIA, 1999). O local de implantação começou a ser estudado no 

final da década de 1950, cuja intenção era selecionar uma área ampla e desabitada, 

próxima, à abertura de uma avenida que margeava o Rio Jaguaribe, a Av. Dom 

Pedro II (PEREIRA, 2008). 

Com base nas informações apresentadas por Melo (2006) e nas dissertações 

de mestrado de Negrão (2012), Pereira (2008) e Trajano Filho (2003), foi elaborada 

uma linha do tempo contendo os principais acontecimentos ocorridos entre a década 

de 1950 e 1960 (Figura 33). 

 

Figura 33 – Linha do tempo mostrando a evolução urbana do Campus Universitário (UFPB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.3 Construção do Conjunto Habitacional São Rafael  

 

Inicialmente denominado Conjunto São Rafael, por estar locado em terras 

pertencentes à fazenda São Rafael, recebeu a denominação de Conjunto Presidente 

Castelo Branco a partir do decreto do Governador João Agripino. Sua implantação 

se deu em terras de patrimônio estadual, locadas no sudeste da cidade, setor 

considerado periférico naquele período (FRANÇA et al., 2008 apud NEGRÃO, 

2012). 

 1955 1956 1958 1959 1960 1965 1966 1967 1968 

Fundação da 

Universidade da 

Paraíba 

Doação do 

terreno – 

Fazenda São 

Rafael – 115,8 

ha 

Federalização da 

Universidade 
Consultec Concurso 

para o 

projeto da 

Biblioteca 

Reunião para 
decidir o local 
de implantação 
do Centro 
Universitário 

Espaço Urbano 
x Espaço 

Universitário 

Estabelecido o 

serviço de 

engenharia; 

Concretização do 

Campus 

Elaboração do pré-

plano e plano; Início 

do funcionamento do 

setor de engenharia 

Fonte: Elaborado pela autora, 2016. 
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Por ser o primeiro conjunto habitacional projetado e construído em uma área 

que ultrapassava os limites do Vale do Rio Jaguaribe, foi considerado um dos 

principais agentes de direcionamento do crescimento da cidade para o sudeste 

(LAVIERE e LAVIERI, 1999). Esses mesmos autores afirmam que a execução do 

projeto foi aprovada em 1967, dividindo-se em três etapas distintas, o Conjunto São 

Rafael I, II e III (Figuras 34 e 35 e Quadro 6). 

 

 

Figura 35 – Vista aérea do Conjunto São Rafael I 

  
Fonte: Mapa disponibilizado pela PMJP e adaptado 

pela autora, 2016. 
 

Quadro 6 – Esquema das características dos Conjuntos Habitacionais São Rafael 

 

 

 

 

 

  

 

Com o passar dos anos, os dois primeiros conjuntos começaram a ser 

ocupados pelos servidores e estudantes do Campus Universitário, que 

anteriormente ocupavam apenas o conjunto III. O motivo se deu porque os primeiros 

moradores não tiveram condições financeiras de arcar com o pagamento do 

financiamento das moradias, tendo que retornar as favelas (RIBEIRO, 2009 apud 

NEGRÃO, 2012). 

Conj. São Rafael I 
 

- Entregue em 1969; 
- Destinado à classe baixa; 
- Relocação dos moradores 
da favela Adolfo Cirne; 
- 630 unidades hab. 
- Posteriormente ocupado por 
estudantes e servidores. 

 

Conj. São Rafael II 
 

- Construção datada entre 
1970 e 1974; 
- Destinado à classe baixa; 
- 561 unidades hab.; 
- Posteriormente ocupado 
por estudantes e servidores. 

Conj. São Rafael III 
 

- Construção 1970 a 1974; 
- Destinado aos servidores 
do Campus Universitário; 
- 600 unidades 
habitacionais. 
 

Fonte: França et al (2008) apud Negrão (2012). 

Figura 34 – Mapa com demarcação do conjunto 

habitacional São Rafael 

Fonte: França et al (2008) apud Negrão (2012). 
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4.2 Legislação 

 

Segundo o Plano Diretor da cidade de João Pessoa, vigente desde 1994, o 

bairro Castelo Branco encontra-se fragmentado em duas zonas (figura 36): a Zona 

Adensável prioritária – aquela onde a disponibilidade de infraestrutura básica, a 

rede viária e o meio ambiente permitem a intensificação do uso e ocupação do solo 

e na qual o índice de aproveitamento único poderá ser ultrapassado até o limite de 

4,0 e nos termos dessa Lei; e a Zona Adensável não prioritária – aquela onde a 

disponibilidade ou a falta de um dos sistemas da infraestrutura básica permite uma 

intensificação moderada do uso e ocupação do solo e na qual o índice de 

aproveitamento único poderá ser ultrapassado até o limite de 1,5 e nos termos 

dessa Lei. 

 

Figura 36 – Mapa de zoneamento do bairro Castelo Branco 

 
Fonte: Elaborado pela autora segundo informações obtidas na Prefeitura Municipal de João Pessoa. 

 

Além da diferenciação de usos, as zonas divergem entre si pelo 

aproveitamento e ocupação dos lotes e afastamentos mínimos em relação às suas 

divisas. Nesse aspecto, o bairro Castelo Branco fragmenta-se em três zonas: Zona 

Residencial (ZR2), Zona Comercial de Bairro (ZB) e Zona de Grandes Equipamentos 

(ZGE) (Figura 37). 



87 
 

Figura 37 – Mapa de setorização do Bairro Castelo Branco 

     
Fonte: Prefeitura Municipal de João Pessoa, 2012. 

 

Na Zona Residencial (ZR2), é permitida a locação do uso residencial, 

comercial local, serviço local, comercial de bairro, serviço de bairro, institucional local 

e industrial de pequeno porte. O gabarito permitido é de três pavimentos, porém, 

quando a edificação for multifamiliar, esse valor aumenta para seis pavimentos.  

Para a Zona Comercial de Bairro (ZB) podem ser instaladas edificações 

voltadas ao uso residencial, comercial local, serviço local, comercial de bairro, 

serviço de bairro, comercial principal, serviço principal, institucional de bairro, 

industrial de pequeno porte e serviço especial. A altura das edificações segue os 

mesmos parâmetros da Zona Residencial. 

Até o momento, não foi estabelecido um Plano Diretor para a UFPB (inserida 

na Zona de Grandes Equipamentos). Por esse motivo, não se tem parâmetros fixos 

que norteiem a construção de novas edificações no Campus. 

 

 

 

 

Uso predominantemente 

residencial 

Campus da UFPB 

Uso misto (residencial + 

comercial) 
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4.3 Coleta de dados 

 

Para melhor caracterizar o espaço urbano do bairro Castelo Branco e 

elaborar, posteriormente, o mapeamento sonoro, realizou-se, no período de janeiro a 

outubro de 2016, a coleta de dados. Essa coleta baseou-se no levantamento dos 

parâmetros morfológicos, acústicos, de tráfego e meteorológicos, como descritos a 

seguir. 

 

4.3.1 Parâmetros morfológicos 

 

O uso e ocupação do solo do bairro Castelo Branco, assim como sua 

topografia, a hierarquia de vias, o tipo de recobrimento do solo, os perfis das ruas, 

as áreas verdes e o gabarito das edificações são descritos a seguir. 

 

4.3.1.1 Uso e ocupação do solo 

 

A estrutura do bairro fragmenta-se em duas zonas, a primeira, formada 

predominantemente pelo uso institucional (UFPB) e a segunda, pelo uso residencial 

(Figura 38). A zona 01 apresenta 291 edificações e a zona 02, 2.494 lotes. Essas 

edificações e lotes são classificados nos usos: residencial (2.086), ocupação 

irregular (169), uso misto (141), comercial (48), vazios (27), praças (19), institucional 

(280) e serviço (15) (Figura 39). 
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Figura 38 – Mapa de uso e ocupação do solo do bairro Castelo Branco.  

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2016. 

 

Figura 39 – Gráfico com quantitativo do uso e ocupação do solo do Castelo Branco 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2016. 
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São listadas, a seguir, as principais informações referentes a cada uso 

encontrado no Castelo Branco, incluindo o quantitativo em relação ao total de lotes e 

sua distribuição na malha urbana do bairro. 

 

O bairro em estudo é predominantemente residencial. Dos 2.785 lotes 

analisados, 2.086 (75%) correspondem a este tipo de uso. Dentre eles, 1.994 são 

unifamiliares (96%) e 92 multifamiliares (4%) (Figuras 40 e 41). 

 

Figura 41 – Fotos do uso residencial 

  
Fonte: Elaborado pela autora, 2016. 

 

Dentre os lotes pertencentes ao bairro, 169 (6%) correspondem a residências 

locadas em áreas irregulares. Observa-se que essa ocupação localiza-se nas 

proximidades do Rio Jaguaribe e da BR 230. Nesse contexto, Rafael e Souza (2005) 

afirmam que as margens do Rio Jaguaribe vêm sendo ocupadas de forma 

desordenada desde a década de 70, em decorrência da precariedade de condições 

da população. Com isso, surgiram diversas comunidades na extensão do rio, 

incluindo a Santa Clara, localizada no bairro Castelo Branco (Figuras 42 e 43). 

 

 

 

 

Figura 40 – Mapa do uso residencial 

Fonte: Acervo da autora, 2016. 
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Figura 43 – Fotos da ocupação 
irregular 

  
Fonte: Elaborado pela autora, 2016. 

 

Do total de lotes analisados, 38 (1%) são ocupados por comércios. O 

comércio no bairro é bem variado, existindo postos de combustível, copiadoras, 

padarias, farmácias e a feira local (Mercado Municipal Marechal Castelo Branco). Há 

uma maior concentração desse tipo de uso nas principais avenidas internas do 

bairro, a exemplo da Av. Presidente Castelo Branco (com marcação na cor verde), 

Av. Apolônio da Nóbrega (roxo) e Rua Vereador João Freire (laranja) (Figura 35).  

O comércio no interior do Campus Universitário, formado por pequenas 

lanchonetes, está locado em diversos pontos da Universidade, especialmente nas 

proximidades do setor de humanas (Figuras 44 e 45).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42 – Mapa da ocupação irregular 

Fonte: Acervo da autora, 2016. 
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Figura 45 – Fotos do uso comercial 

   
Fonte: Elaborado pela autora, 2016. 

 

O uso misto corresponde às edificações que apresentam mais de um tipo de 

uso no mesmo lote. Dentre os lotes analisados, 141 (1%) pertencem a esse grupo. 

Em geral, o uso misto está distribuído por toda a malha do bairro e é formado pela 

junção do uso residencial e comercial (Figuras 46 e 47). Observou-se que o 

comércio inserido no interior do bairro é de pequeno porte, em especial barracas 

locadas na frente das casas ou venda de frutas e verduras nos próprios terraços. 

 
Figura 47 – Fotos do uso misto 

  
Fonte: Elaborado pela autora, 2016. 

Figura 44 – Mapa de uso comercial 

Fonte: Acervo da autora, 2016. 
 

Figura 46 – Mapa do uso misto 

Fonte: Acervo da autora, 2016. 
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Os espaços livres foram divididos em duas categorias, os vazios (lotes 

desocupados, sem edificações) e as praças (espaços livres para uso da população 

local). O Castelo Branco é bastante adensado, quase não possui espaços vazios em 

sua extensão. Contudo, observou-se que há uma pequena concentração de terrenos 

vazios na extremidade leste do bairro (Figuras 48 e 49). Do total de lotes 

pertencentes à área em estudo apenas 27 (1%) encontram-se desocupados. 

 

Figura 49 – Fotos dos vazios urbanos 

  
Fonte: Elaborado pela autora, 2016. 

 
Em relação às praças, observa-se que, oficialmente, existem treze unidades 

distribuídas na malha urbana do bairro. Todavia, existem outras seis áreas livres que 

também assumem o papel de praça, por serem utilizadas como áreas de lazer pela 

população (Figura 50). 

Apesar da cidade de João Pessoa ter passado por um período de 

reurbanização das praças, as localizadas no bairro Castelo Branco continuam sem 

infraestrutura e equipamentos, contribuindo, assim, para a diminuição de usuários 

nessas áreas. 

 

 

 

 

 

Figura 48 – Mapa dos vazios urbanos do castelo Branco 

Fonte: Acervo da autora, 2016. 
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Figura 50 – Mapa de uso – praças 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2016. 

 

Dos lotes analisados, 290 (10%) correspondem ao uso institucional, 

concentrados na zona 01 e uniformemente distribuídos na zona 02. Dentre eles, 

destacam-se a UFPB, escolas, igrejas e centros de atividades (Figuras 51 e 52).  

 
Figura 52 – Fotos do uso institucional 

  
Fonte: Elaborado pela autora, 2016. 

Figura 51 – Mapa do uso institucional 

Fonte: Acervo da autora, 2016. 
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Uma pequena quantidade de lotes destinados a serviço foi encontrada na 

área, totalizando 15 (1%). Quatro lotes voltados ao serviço estão situados nas 

margens das principais vias do Bairro (Av. Presidente Castelo Branco, Av. Apolônio 

da Nóbrega e Rua Vereador João Freire) e destinam-se a serviços para carros, a 

exemplo de oficinas e borracharias. As demais edificações voltadas ao serviço estão 

localizadas no interior do Campus, que correspondem ao Hospital, clínicas e 

serviços em geral (Figuras 53 e 54). 

 

Figura 54 – Fotos do uso de serviços  

  
Fonte: Elaborado pela autora, 2016. 

 

4.3.1.2 Áreas verdes 

 

Sabendo que a vegetação densa pode provocar atenuação nos níveis 

sonoros emitidos no espaço urbano, é necessário descrever as características 

encontradas no sistema florestal do Castelo Branco, já que essa área é marcada 

pela presença, em grande escala, de áreas verdes. Dividiu-se a vegetação do bairro 

em três áreas: o Jardim Botânico, as áreas locadas nos limites do bairro e as 

presentes no interior do Campus Universitário.  

Popularmente conhecido como Mata do Buraquinho, com uma área de 515 

ha, é o maior remanescente florestal urbano de Mata Atlântica do Estado da 

Paraíba. Gadelha Neto et al. (2012) apontam que, nessa área, existem 513 espécies 

Figura 53 – Mapa de uso serviço 

Fonte: Acervo da autora, 2016. 
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pertencentes a 364 gêneros integrantes de 106 famílias. Há uma predominância de 

espécies herbáceas (210), arbóreas (155), trepadeiras (68), arbustivas (51), 

subarbustivas (16), hemiepífitas (5), epífitas (4) e parasitas (4). 

Em virtude do cinturão verde presente nos limites do bairro, a malha urbana 

do Castelo Branco apresenta uma trama descontínua com a cidade, conectando-se 

em apenas quatro pontos (Figura 55). 

 
Figura 55 – Mapa das áreas verdes. Acessos: 01 conecta o bairro ao bairro de Miramar; 02 Rodovia 

BR 230; 03 Av. Dom Pedro II; 04 Rodovia BR 230 e bairro dos bancários 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2016. 

 
A Cidade Universitária também está inserida em um sistema florestal da Mata 

Atlântica, fragmentada e intercalada pelas edificações implantadas no território do 

Campus I da UFPB. Sobre o processo de adensamento dessa área Silva (2011) 

afirmar: 

Antes de 1969 a área que hoje está ocupada pelo Campus I era totalmente 
coberta por Mata Atlântica, mesmo que esta estivesse em estado de 
regeneração era considerada um corpo contínuo. Após a instalação da 
UFPB, essa paisagem natural foi totalmente alterada restando 
aproximadamente apenas 27% da cobertura original, considerando nesse 
caso que a área total do Campus I era totalmente coberto pela formação 
florestal Mata Atlântica [...] houve uma regeneração expressiva da floresta 
na década de 80, o que nos leva a concluir que há uma tendência natural 
das áreas devastadas em se reaglutinar. O que impede esta ação da 
natureza são exatamente os avanços nas instalações prediais [...] aonde os 
fragmentos da floresta são agredidos por ações antrópicas, como por 
exemplo a construção de caminhos não oficiais localizados nas bordas das 
Reservas [...] O elemento responsável pela fragmentação do Campus I da 
UFPB foi a instalação da malha viária, chamada a priori via de rolamento, 
hoje conhecida como anel externo. (SILVA, C. 2011) 
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O mesmo autor descreve que a extensão do Campus Universitário é dividida 

em duas áreas. A primeira, Macrozona da Cidade Universitária, é a porção do 

território do Campus apropriada predominantemente às funções urbanas e a 

segunda, Macrozona de Expansão da Paisagem Natural, é a porção do território do 

Campus destinada à proteção ambiental dos Remanescentes de Mata Atlântica, dos 

mananciais existentes e das cabeceiras de drenagem, sendo imprópria ao 

desenvolvimento urbano. 

A Macrozona da Cidade Universitária subdivide-se em: Macrozona de 

Expansão I - é a porção da Cidade Universitária indicada ao desenvolvimento 

urbano e à implantação de obras viárias, sendo também apropriada para 

implementação de estações experimentais e florestais associados a práticas 

conservacionistas do solo; Macrozona de Expansão II - é a porção da Cidade 

Universitária apropriada a atividades recreativas como: Bosques e Sub-Bosques, 

Remanescentes de Mata Atlântica (SILVA C., 2011). 

O mapa da Figura 56 e a Tabela 6 descrevem as características dos 

fragmentos de vegetação densa presentes no bairro em estudo, com base nos 

aspectos abordados por Bistafa (2011). A vegetação local (densa, perenifólia e com 

altura superior a 15 metros) apresenta propriedades para atenuar o som. 

 

Figura 56 – Mapa de vegetação do Campus Universitário (período 2010) 

 
Fonte: Silva (2011) editado pela autora. 
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Tabela 6 – Característica da vegetação da UFPB 

Fragmento Área (ha) Largura* (m) Localização 

01 4.084 30 Fonte x Vegetação x Receptor 

02 8.274 167 Receptor x Fonte x Vegetação 

03 2.326 140 Receptor x Fonte x Vegetação 

04 2.008 129 Receptor x Vegetação x Fonte 

05 8.294 142 Receptor x Fonte x Vegetação 

06 8.009 284 Fonte x Vegetação x Receptor 

07 3.932 145 Receptor x Fonte x Vegetação 

08 1.691 138 Vegetação x Fonte x Vegetação 

09 2.937 157 Vegetação x Fonte x Vegetação 

10 3.311 171 Receptor x Fonte x Vegetação 

11 43.725 230 Vegetação x Fonte x Receptor 

Fonte: Elaborado pela autora, 2016. * Corresponde à menor largura presente na área. 

 

4.3.1.3 Topografia 

 

A área em estudo apresenta topografia acidentada, variando em torno de 42 

metros. A cota inicial corresponde às margens do Rio Jaguaribe e o ponto mais 

elevado está localizado no interior do Campus Universitário (Figura 57). Enquanto 

que o Campus sofre pouca variação topográfica, percebe-se que a margem da 

Rodovia BR 230 é bastante acidentada. Ao percorrer a BR 230, contornando o bairro 

em estudo, nota-se que, em alguns trechos, as edificações estão locadas no mesmo 

nível e alinhamento da via, enquanto que em outros, o relevo permite o 

distanciamento das edificações (Figura 58). 

 
Figura 57 – Mapa topográfico do bairro Castelo Branco 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2016. 
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Figura 58 – Representação das diferentes características morfológicas presentes na Rodovia BR 230 

 

 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

4.3.1.4 Hierarquia das vias 

 

De acordo com a velocidade e o tráfego dos veículos, o bairro subdivide-se 

em quatro tipos de via: de trânsito, tráfego com velocidade elevada; arterial, tráfego 

com velocidade média; secundária, tráfego apresenta velocidade limitada a 60 km; 

e distribuição, tráfego com velocidade fraca (figura 59). Após observações, in loco, 

afirma-se que, apesar de haver lombadas eletrônicas no interior do bairro e na 

extensão da BR 230, os veículos trafegam com velocidades acima das permitidas 

para a área.  

 Em geral, as vias apresentam inclinações menores de 3%, logo não sofrem 

interferências sonoras significativas (PEREZ, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corte AA: Edificações no 
mesmo alinhamento da 
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e vegetação.  
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mesmo alinhamento da 
rodovia; Presença de 
desnível; Ausência de 
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Figura 59 – Mapa de hierarquia das vias 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2016. 

 

4.3.1.5 Tipo de recobrimento do solo 

 
O bairro apresenta recobrimento do solo em asfalto, paralelepípedo e solo 

natural. Observa-se que as vias locais (de distribuição) possuem pavimentação em 

paralelepípedo, enquanto que as de trânsito, arteriais e secundárias, são asfaltadas. 

No interior dos assentamentos irregulares (Santa Clara e São Rafael) a 

pavimentação é em solo natural (Figura 60). 

 
Figura 60 – Mapa do tipo de recobrimento do solo 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2016. 

Assentamentos 
irregulares 
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4.3.1.6 Forma urbana 

 

A implantação dos edifícios pertencentes ao bairro Castelo Branco apresenta 

duas características distintas. No interior do Campus Universitário (zona 01) as 

edificações encontram-se afastadas das vias de acesso (internas e externas ao 

Campus), enquanto que no interior do bairro (zona 02) há edificações com pouco 

recuo em relação às vias. 

Quanto ao perfil das ruas, o bairro apresenta, predominantemente, 

configuração ―U‖. Ao percorrer as avenidas Presidente Castelo Branco (na cor azul) 

e Comandante Matos Cardoso (em roxo) percebe-se que as construções estão 

locadas em ambos os lados da via, resultando num tecido urbano fechado. A Rua 

Vereador João Freire (em vermelho) também apresenta perfil ―U‖, com edificações 

locadas em um lado e vegetação densa do lado oposto (Figura 61). 

 
Figura 61 – Esquema da morfológica interna do Bairro 

  
Fonte: Elaborado pela autora. 

Nota-se ainda que, devido à topografia acidentada, há trechos da Av. 

Presidente Castelo Branco em que as edificações encontram-se em níveis inferiores 

ao da via (Figura 62). 

 
Figura 62 – Foto da Avenida Presidente Castelo Branco 

 
Fonte: Google imagens, 2016. 
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Os quarteirões apresentam configuração semelhante por toda extensão da 

zona 02. Nota-se, na Figura 63, que as maiores fachadas das quadras estão 

voltadas para as vias de maior fluxo. Esse tipo de disposição bloqueia a passagem 

das ondas sonoras, servindo como área de amortecimento para lotes posicionados 

nas vias secundárias. 

 

Figura 63 – Mapa do bairro Castelo Branco com a demarcação das quadras 

 
Fonte: Google maps adaptado pela autora, 2016. 

 

Através de observações no bairro e análise de imagens aéreas afirma-se que 

a maior parte das edificações ocupa toda a extensão do lote, não possuindo recuos 

laterais. Os lotes possuem aproximadamente 10 metros de largura e 25 de 

comprimento (Figuras 64 e 65). 

 

Figura 65 – Foto das edificações sem 
recuo lateral  

  
Fonte: Google maps, 2016. Fonte: Acervo da autora, 2016. 

Figura 64 – Vista aérea do Castelo Branco 
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4.3.1.6 Gabarito das edificações 

 

O bairro Castelo Branco é predominantemente formado por edificações de 

apenas um pavimento. Entretanto, na extremidade leste do bairro, onde ainda 

existem terrenos vazios, inicia-se o crescimento de edifícios com tipologias variando 

de três a seis pavimentos (Figura 66 e 67).  

 
Figura 67 – Fotos das edificações com 

até seis pavimentos 

   
Fonte: Elaborado pela autora, 2016. 

 

A tabela 7 apresenta o quantitativo de pavimentos das edificações presentes 

na área 01 e 02. O edifício de maior altura, que possui oito pavimentos, corresponde 

ao Hospital Universitário Lauro Wanderley, inserido no interior do Campus da UFPB 

(Figura 68). 

 

Tabela 7 – Dados do gabarito das edificações 

PAV. Área 01 ÁREA 02 TOTAL 

01 153 59% 2323 95% 2474 92% 

02 67 26% 104 4% 171 6.0% 

03 34 13% 10 0.7% 44 1.6% 

04 02 1% - - 02 0.1% 

05 01 0.5% - - 01 0.05% 

06 - - 04 0.3% 04 0.2% 

08 01 0.5% - - 01 0.05% 

Fonte: Elaborada pela autora, 2016. 

Hospital 
Universitário 

Figura 66 – Mapa de gabarito do bairro Castelo Branco 

Fonte: Acervo da autora, 2016. 
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Figura 68 – Foto do Hospital Universitário Lauro Wanderley (HU) 

 
Fonte: Acervo da autora, 2016. 

 

4.3.2 Parâmetros meteorológicos 

 
João Pessoa possui clima quente e úmido, com temperaturas médias anuais 

de 26º C. A cidade apresenta duas estações climáticas, com chuvas no período do 

outono e inverno e sol nos demais períodos (INMET, 2015). A figura 69 apresenta os 

indicadores de temperatura mensal (máxima, média e mínima) correspondentes ao 

levantamento realizado no ano de 2003. 

 
Figura 69 – Gráfico dos indicadores de temperatura mensal, em João Pessoa, referentes a 2003 

 
Fonte: PMJP, 2004. 

 

De acordo com a média das medições realizadas entre 1961 e 1990, 

observou-se que o índice de insolação de João Pessoa é mais elevado entre os 

meses de setembro e janeiro, atingindo pico de 275 horas de exposição à luz solar 

no mês de novembro. Os menores índices, chegando a 150 horas de exposição, são 

encontrados entre os meses de junho e julho. O índice de nebulosidade varia, numa 

escala de 0 a 10, cerca de 4,0 a 6,0, demonstrando que a cidade apresenta uma 

grande e constante variação entre céu claro e encoberto (PMJP, 2004) (Figura 70). 
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Figura 70 – Gráfico da variância da insolação em João Pessoa no período entre 1961 e 1990 

 
Fonte: PMJP, 2004. 

 

Quanto à umidade relativa do ar observou-se que a média anual, do período 

entre 1961 e 1990, em João Pessoa é de 80%. Entre os meses de maio e julho, 

período de chuvas, o índice atinge 87% e nos demais meses do ano reduz para até 

68% (Figura 71). 

 

Figura 71 – Gráfico da variância da umidade relativa do ar em João Pessoa no período entre 1961 e 
1990 

 
Fonte: PMJP, 2004. 

 

Segundo Silva (1999), o regime diário de ventos, característico das zonas 

costeiras, corresponde, durante todo o ano, aos ventos alísios de sudeste.  Os 

ventos assumem distribuições no quadrante sudeste entre os rumos 150° e 180° e 

velocidades variando de 0 a 9m/s, com média de 3,6m/s. 

 

4.3.3 Escolha dos pontos de medição  

De acordo com os aspectos do parâmetro morfológico, o bairro foi 

fragmentado em áreas que apresentavam características em comum (Figuras 72 a 

77). As demarcações foram sobrepostas, resultando no mapa das cinco subáreas 

(Figura 78). As características de cada subárea estão contidas na Tabela 8.  
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Figura 73 – Mapa de demarcação áreas verdes 

  
Fonte: Elaborado pela autora, 2016. 

Figura 75 – Mapa de demarcação fluxo de veículos 

  
Fonte: Elaborado pela autora, 2016. 

 
Figura 77 – Mapa de demarcação gabarito 

  
 

Figura 72 – Mapa de demarcação dos usos 

Figura 74 – Mapa de demarcação topografia 

Figura 76 – Mapa de demarcação tipo do solo 

Fonte: Elaborado pela autora, 2016. Fonte: Elaborado pela autora, 2016. 

Fonte: Elaborado pela autora, 2016. 

Fonte: Elaborado pela autora, 2016. 
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Definidas as subáreas, foram escolhidos os pontos de medição (Figura 78). 

Para tal, optou-se por locar dois pontos em cada área e, caso necessário, seriam 

atribuídos menos ou mais pontos, dependendo da extensão da área. 

 
Figura 78 – Mapa com marcação das subáreas do bairro Castelo Branco 

 
Fonte: Elaborada pela autora, 2016. 

 
Tabela 8 – Característica das subáreas do bairro Castelo Branco 

Área Uso do 
solo 

Vegetação Topografia Hierarquia 
das vias/ 

fluxo 

Recobrimento 
do solo 

Gabarito 

01 Residencial Ausente Plana Distribuição/ 
pequeno 

Paralelepípedo 01 
pavimento 

02 Institucional Densa Plana Secundária/ 
pequeno 

Asfalto 01 e 02 
pavimentos 

03 Comercial Ausente Plana Arterial/  
intenso 

Paralelepípedo 01 
pavimento 

04 Residencial Ausente Acidentada Distribuição/ 
pequeno 

Paralelepípedo 02 a 06 
pavimentos 

05 Residencial Densa Acidentada Via de trânsito/ 
muito intenso 

Asfalto 01 
pavimento 

Fonte: Elaborada pela autora, 2016. 

P1 P2 

P4 

P3 

P5 

P6 P7 

P8 

P9 

P10 

P11 

P12 
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  São descritas, a seguir, as principais características dos doze pontos de 

medição, seguindo a mesma metodologia adotada por Araújo (2004).  

 

- Ponto 01: Está localizado na Rua Miguel Gustavo Cordeiro de Souza, área 

predominantemente residencial e com fluxo de veículos bem reduzido. As 

edificações possuem um ou dois pavimentos, apresentam pequenos recuos laterais 

e muros com aproximadamente 2 metros de altura. A rua, basicamente plana, é 

revestida de paralelepípedo. Existem apenas algumas árvores de pequeno porte, 

não consideradas como área de atenuação. Coordenadas Geográficas18: 

(297164,999 e 9211555,842) (Figuras 79 e 80). 

 
Figura 80 – Mapa da localização do ponto 01 

  
Fonte: Acervo da autora, 2016. 

 
- Ponto 02: Está locado na principal avenida do bairro, a Av. Presidente Castelo 

Branco, área predominantemente comercial e com fluxo intenso de veículos. As 

edificações apresentam um único pavimento e recuos quase inexistentes. A 

topografia local é relativamente plana, exceto em alguns trechos. Recobrimento em 

asfalto e pouca área arborizada. Coordenadas geográficas: (296802,146, 

9211567,005) (Figuras 81 e 82). 

 

Figura 82 – Mapa da localização do ponto 02 

  
Fonte: Acervo da autora, 2016. 

                                                           
18

 As coordenadas geográficas foram obtidas em campo, com auxílio do GPS Garmim GPSMAP62s, 
e exportadas para o programa GPS Trackmaker free e Google Earth Pro. O objetivo da coleta foi 
retratar o cenário urbano com mais detalhes, tornando a calibração do modelo mais precisa. As 
coordenadas estão em Sirgas 2000 e UTM. Todos os pontos estão locados na Zona 25M. 

Fonte: Google maps, 2016. 

Figura 81 – Foto do ponto de medição 02 

 

Fonte: Google maps, 2016. 

 

Figura 79 – Foto do ponto de medição 01 
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- Ponto 03: Localizado na Av. Apolônio da Nóbrega, continuação da Av. Presidente 

Castelo Branco, o ponto 3 situa-se numa via de grande fluxo de veículos, próximo a 

rotatória de acesso ao Campus Universitário. Assim como o ponto anterior, este 

localiza-se em uma área predominantemente comercial com edificações de apenas 

um pavimento e que margeiam a via. Possui recobrimento asfáltico e está 

relativamente próximo as áreas verdes densas do Campus Universitário. A 

topografia local é predominantemente plana. Coordenadas geográficas: (296113,577 

e 9211225,583) (Figuras 83 e 84). 

 
Figura 84 – Mapa da localização do ponto 03 

  
Fonte: Acervo da autora, 2016. 

 

- Ponto 04: Inserido na Rua Comandante Matos Cardoso, rua com grande fluxo de 

veículos, já que representa um dos únicos acessos dos bairros Sul ao litoral. Área 

formada por edificações de apenas um pavimento, voltadas ao uso residencial e 

misto, especialmente com a presença de pequenos comércios. A rua possui 

recobrimento asfáltico com topografia plana. Quanto à presença de vegetação, 

afirma-se ser bastante carente. Coordenadas geográficas: (296615,101 e 

9211402,454) (Figuras 85 e 86). 

 
Figura 86 – Mapa da localização do ponto 04 

  
Fonte: Acervo da autora, 2016. 

Figura 83 – Foto do ponto de medição 03 

 

Fonte: Google maps, 2016. 

Figura 85 – Foto do ponto de medição 04 

 

Fonte: Google maps, 2016. 
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- Ponto 05: Este ponto está localizado no interior do Campus Universitário, próximo 

à Reitoria. A área é, predominantemente, institucional com edifícios de apenas um 

ou dois pavimentos. O recobrimento do solo é asfáltico e a topografia plana. O fluxo 

de veículos é moderado, alternando em automóveis e motocicletas. A vegetação 

local é bastante densa, correspondente a fragmentos da Mata Atlântica. 

Coordenadas geográficas: (296218,924, 9210685,479) (Figuras 87 e 88). 

 

Figura 88 – Mapa da localização do ponto 05 

  
Fonte: Acervo da autora, 2016. 

 

- Ponto 06: Localiza-se próximo ao acesso da UFPB (entrada do Centro de 

Tecnologia), em uma avenida de grande fluxo de veículos, a Via Expressa Padre Zé. 

As edificações (blocos de aula) estão locadas há uma grande distância dessa via. 

Esse ponto fica próximo à BR 230, porém em um nível mais elevado. A vegetação 

presente na área é de pequeno porte e o canteiro central não possui árvores. O 

recobrimento do solo é asfáltico. Coordenadas geográficas: (295551,145, 

9210095,598) (Figuras 89 e 90). 

 

Figura 90 – Mapa da localização do ponto 06 

  
Fonte: Acervo da autora, 2016. 

 

Figura 87 – Foto do ponto de medição 05 

 

Fonte: Google maps, 2016. 

Figura 89 – Foto do ponto de medição 06 

 

Fonte: Google maps, 2016. 
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- Ponto 07: Este ponto está localizado entre a Rodovia BR 230 e a Via Expressa 

Padre Zé (vista no ponto anterior). Com grande fluxo de veículos leves e pesados, a 

via possui recobrimento em asfalto e, em alguns pontos, concentram-se árvores de 

pequeno porte e vegetação rasteira. O nível da Rodovia é aproximadamente de 

cinco metros abaixo da Via expressa Padre Zé. O limite da BR é a Mata do 

Buraquinho (informações mais detalhadas sobre essa reserva ambiental encontram-

se no tópico abordado anteriormente). Coordenadas geográficas: (295517,349, 

9210120,680) (Figuras 91 e 92). 

 

Figura 92 – Mapa da localização do ponto 07 

  
Fonte: Acervo da autora, 2016. 

 

- Ponto 08: Localizado próximo a rotatória de maior fluxo de veículos no bairro, esse 

ponto está inserido no contorno entre a Avenida Dom Pedro II e Via Expressa Padre 

Zé. O revestimento do solo é asfáltico, há grandes áreas verdes nas proximidades e 

as edificações estão bem afastadas. A topografia local apresenta uma pequena 

inclinação. Coordenadas geográficas: (295598,478, 9210660,760) (Figuras 93 e 94). 

 

Figura 94 – Mapa da localização do ponto 08 

  
Fonte: Acervo da autora, 2016. 

 

Figura 91 – Foto do ponto de medição 07 

 

Fonte:  Google maps, 2016. 

Fonte: Google maps, 2016. 

Figura 93 – Foto do ponto de medição 08 
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- Ponto 09: Localizado no cruzamento da Rua João Ramalho Leite (arterial) com a 

Rua Professora Francisca Romana (local). Na primeira via, cujo revestimento é 

asfáltico, o fluxo de veículos é moderado, enquanto que na segunda, em 

paralelepípedo, o fluxo é relativamente baixo. Ambas são predominantemente 

residencial, com edificações de apenas um pavimento, que apresentam pouco 

recuo. Contudo a Rua Francisca Romana é larga e apresenta um canteiro central, 

com 7 metros de largura, bastante arborizado, diferente da Rua João Ramalho Leite, 

que não apresenta canteiro, nem vegetação. Coordenadas geográficas: 

(295619,396, 9211201,925) (Figuras 95 e 96). 

 

Figura 96 – Mapa da localização do ponto 09 

  
Fonte: Google maps, 2016. 

 

- Ponto 10: Localiza-se na Rua Ascendino Feitosa, área residencial, com 

edificações possuindo um pavimento, com muros de 2 a 3 metros de altura. Apesar 

de estar localizada bem próxima à Rodovia BR 230, observou-se que pouco sofre 

interferência sonora do ruído de tráfego, devido aos acentuados desníveis 

topográficos e vegetação presentes na área. A rua é recoberta por paralelepípedo. 

Coordenadas geográficas: (295362,142, 9210997,267) (Figuras 97 e 98). 

 

Figura 98 – Mapa da localização do ponto 10 

  
Fonte: Google maps, 2016. 

Fonte: Acervo da autora, 2016. 

Figura 95 – Foto do ponto de medição 09 

 

Figura 97 – Foto do ponto de medição 10 

 

Fonte: Acervo da autora, 2016. 
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- Ponto 11: Esse ponto está localizado nas margens da Rodovia BR 230, cujo fluxo 

de veículos é bastante intenso. A área apresenta alguns comércios pontuais e é 

marcada pela presença de grandes barreiras topográficas, revestidas de solo natural 

e vegetação relativamente densa. O recobrimento do solo é asfáltico. Coordenadas 

geográficas: (295314,050, 9211198,265) (Figuras 99 e 100). 

 

Figura 100 – Mapa da localização do ponto 11 

  
Fonte: Google maps, 2016. 

 

- Ponto 12: Semelhante ao ponto anterior, esse também está inserido na Rodovia 

BR 230, com fluxo de veículos bastante intenso. O recobrimento do solo também é 

asfáltico. Diferente da localização do ponto anterior fica nas margens da comunidade 

Santa Clara, sem desníveis topográficos. Coordenadas geográficas: (295980,291, 

9211624,666) (Figuras 101 e 102). 

 
 

Figura 102 – Mapa da localização do ponto 12 

  
Fonte: Google maps, 2016. 

 

 

 

 

Figura 99 – Foto do ponto de medição 11 

 

Figura 101 – Foto do ponto de medição 12 

 

Fonte: Acervo da autora, 2016. 

Fonte: Acervo da autora, 2016. 
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4.3.4 Parâmetros acústicos 

 

 Os dados acústicos foram coletados em quatro períodos distintos (19 a 21 de 

janeiro; 03 a 05 de maio; 18 a 20 e 25 a 27 de outubro, ambos em 2016) referentes 

aos dois cenários sonoros propostos na pesquisa (Tabelas 9 e 10). Esses dados 

estão organizados pelo tipo de cenário, em que o primeiro corresponde ao período 

de férias escolares (coleta realizada em janeiro/16), e o segundo, ao período de 

aulas letivas (coleta realizada em maio e outubro/16).  

A medição do ponto 10, no período matutino do cenário de férias, realizada no 

dia 21/01/16, resultou em 47dB(A). Esse valor ficou bastante discrepante quando 

comparado com os níveis sonoros obtidos nas simulações computacionais. Dessa 

forma, a medição foi refeita, no dia 15/12/16 (período de férias) resultando em 

58dB(A), valor compatível com os cálculos computacionais.  

Os horários da coleta dos dados foram das 06:45 às 07:45h e das 18:15 às 

19:15h, horários considerados de pico, apresentando maior fluxo de veículos. A 

duração das medições foi de 10 minutos por ponto a cada turno. 

 

Tabela 9 – Dados de níveis de pressão sonora, Leq(A) 

NÍVEL DE PRESSÃO SONORA 

PONTO 

DIA 01 DIA 02 

DATA MATUTINO VESPERTINO DATA MATUTINO VESPERTINO 

1 19/01/2016 55 54 03/05/2016 60 53 

2 19/01/2016 72 74 03/05/2016 73 76 

3 19/01/2016 68 72 03/05/2016 75 72 

4 19/01/2016 72 68 03/05/2016 70 69 

5 20/01/2016 57 54 04/05/2016 63 61 

6 20/01/2016 77 74 04/05/2016 75 76 

7 20/01/2016 79 78 04/05/2016 78 79 

8 20/01/2016 72 72 04/05/2016 73 71 

9 21/01/2016 54 54 05/05/2016 63 62 

10 15/12/2016 58 53 05/05/2016 53 56 

11 21/01/2016 83 72 05/05/2016 83 82 

12 21/01/2016 83 72 05/05/2016 83 81 

Fonte: Elaborada pela autora, 2016. 
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Tabela 10 – Dados de níveis de pressão sonora, Leq(A) 

NÍVEL DE PRESSÃO SONORA 

PONTO 

DIA 03 DIA 04 

DATA MATUTINO VESPERTINO DATA MATUTINO VESPERTINO 

1 18/10/2016 58 59 25/10/2016 55 62 

2 18/10/2016 73 75 25/10/2016 73 73 

3 18/10/2016 75 70 25/10/2016 70 71 

4 18/10/2016 70 70 25/10/2016 70 70 

5 19/10/2016 64 59 26/10/2016 66 66 

6 19/10/2016 75 73 26/10/2016 75 75 

7 19/10/2016 78 79 26/10/2016 78 78 

8 19/10/2016 73 70 26/10/2016 73 73 

9 20/10/2016 65 64 27/10/2016 62 60 

10 20/10/2016 57 62 27/10/2016 78 60 

11 20/10/2016 79 70 27/10/2016 79 82 

12 20/10/2016 82 80 27/10/2016 83 81 
Fonte: Elaborada pela autora, 2016. 

A Tabela 11 contém os valores equivalentes de cada cenário (matutino e 

vespertino) e a diferença entre eles. O cenário 02 (com aulas) foi representado pela 

média entre as três etapas de medição. A variação dos níveis sonoros, entre os 

cenários de férias e aulas, é predominantemente reduzida, exceto nos pontos 

locados no interior da UFPB (ponto 5) e nas proximidades da Rodovia BR 230 

(pontos 11 e 12). 

 

Tabela 11 – Comparativo entre os níveis sonoros, em dB(A), obtidos nos cenários 01 e 02 

COMPARATIVO ENTRE CENÁRIOS SONOROS 

PONTO MATUTINO VESPERTINO 

C01 C02 Diferença C01 C02 Diferença 

01 55 58 +03 54 58 +04 

02 72 73 +01 74 75 +01 

03 68 73 +05 72 71 -01 

04 72 70 -02 68 70 +02 

05 57 64 +07 54 62 +08 

06 77 75 -02 74 75 +01 

07 79 78 -01 78 79 -01 

08 72 73 +01 72 71 -01 

09 54 63 +09 54 62 +08 

10 58 63 +05 53 59 +06 

11 83 80 -03 72 78 +06 

12 83 83 00 72 81 +09 
Fonte: Elaborada pela autora, 2016. * C01 (Cenário 01) e C02 (Cenário 02) 
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A Tabela 12 contém o comparativo entre os níveis sonoros equivalentes 

resultantes, em cada cenário, nos períodos matutino e vespertino e a diferença entre 

eles. O cenário 02 (com aulas) foi representado pela média entre as três etapas de 

medição. Ao analisar a Tabela percebe-se que há pouca diferença entre o período 

matutino e vespertino, exceto nos pontos localizados na Rodovia BR 230 (pontos 11 

e 12). 

 

Tabela 12 – Comparativo entre os níveis sonoros, em dB(A),  resultantes nos períodos matutino e 
vespertino 

COMPARATIVO ENTRE OS PERÍODOS VESPERTINO E MATUTINO 

PONTO CENÁRIO 01 CENÁRIO 02 

M V Diferença M V Diferença 

01 55 54 01 58 58 00 

02 72 74 -02 73 75 -02 

03 68 72 -04 73 71 02 

04 72 68 04 70 70 00 

05 57 54 03 64 62 02 

06 77 74 03 75 75 00 

07 79 78 01 78 79 -01 

08 72 72 00 73 71 02 

09 54 54 00 63 62 01 

10 58 53 05 63 59 04 

11 83 72 11 80 78 02 

12 83 72 11 83 81 02 
Fonte: Elaborada pela autora, 2016. * M (Matutino) e V (vespertino) 

 

4.3.5 Parâmetros de tráfego 

 

Durante as medições acústicas, foi realizada a contagem do volume de 

tráfego, distinguindo os veículos em três categorias: pequeno porte (carros), 

motocicletas, e veículos de grande porte (ônibus, vans e caminhões).  

As tabelas 13 e 14 apresentam o quantitativo geral da contagem de veículos 

resultante das quatro etapas de medições. Os valores contidos nas tabelas 

correspondem à contagem realizada nos dez minutos de medição. Para introduzi-los 

no SoundPLAN® foi necessário corrigi-los, visto que o software necessita da 

quantidade de veículos por hora. 
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Tabela 13 – Dados do volume de tráfego no período matutino 

CONTAGEM DE VEÍCULOS - MATUTINO 

PONTO LOCALIZAÇÃO 

DIA 01 (Janeiro) DIA 02 (Maio) DIA 03 (Outubro) DIA 04 (Outubro) 

DATA PP MT GP DATA PP MT GP DATA PP MT GP DATA PP MT GP 
01a Rua Miguel G. C. de Souza 19/01/16 2 0 0 03/05/16 5 2 0 18/10/16 5 1 0 25/10/16 4 0 0 

01b Rua Antônio Luna Freire 19/01/16 0 0 0 03/05/16 0 1 0 18/10/16 0 2 0 25/10/16 0 1 1 

01c Rua Sem Nome 19/01/16 2 0 0 03/05/16 1 0 0 18/10/16 1 0 0 25/10/16 0 0 0 

01d Rua José Gonçalves Júnior 19/01/16 0 1 0 03/05/16 1 0 0 18/10/16 1 0 0 25/10/16 1 0 0 

02a Av. Presidente Castelo Branco 19/01/16 86 15 9 03/05/16 160 24 6 18/10/16 172 30 7 25/10/16 170 27 10 

02b Rua Rafael de Holanda 19/01/16  3  1  0 03/05/16 4 1 0 18/10/16 3 1 0 25/10/16 5 2 0 

02c Rua Juiz José Saldanha 19/01/16  3  1  0 03/05/16 4 1 0 18/10/16 6 1 0 25/10/16 3 1 0 

03a Av. Dr. Apolônio da Nóbrega 19/01/16 117 18 6 03/05/16 268 40 12 18/10/16 196 19 11 25/10/16 188 17 16 

03b Rua Cônego João de Deus 19/01/16 22 5 1 03/05/16 40 10 3 18/10/16 48 13 4 25/10/16 32 7 1 

03c Rua Vereador João Freire 19/01/16 264 53 24 03/05/16 279 54 25 18/10/16 298 60 21 25/10/16 261 48 29 

03d Entrada UFPB (sentido reitoria) 19/01/16 49 7 0 03/05/16 216 10 0 18/10/16 220 12 0 25/10/16 212 9 0 

03e Rua José Dionísio da Silva 19/01/16 168 39 11 03/05/16 167 41 13 18/10/16 174 42 11 25/10/16 160 41 15 

04a Av. Comandante M. Cardoso 19/01/16 57 36 14 03/05/16 70 22 12 18/10/16 74 24 3 25/10/16 78 26 9 

04b Rua J. José Maria dos Santos 19/01/16 8  0  0  03/05/16 6 1 0 18/10/16 10 1 0 25/10/16 2 1 0 

04c Praça Abdom Milanês 19/01/16  11 1  0  03/05/16 12 3 0 18/10/16 10 2 0 25/10/16 14 4 0 

04d Rua Sem Nome 19/01/16 1  1  0  03/05/16 2 1 0 18/10/16 2 0 0 25/10/16 1 1 0 

05a Interior UFPB (entrada-reitoria) 20/01/16 12 6 0 04/05/16 93 10 1 19/10/16 70 22 0 26/10/16 76 19 0 

05b Interior UFPB (biblioteca-reitoria) 20/01/16 6 2 0 04/05/16 14 6 0 19/10/16 40 8 0 26/10/16 53 4 0 

05c Interior UFPB (reitoria-CCS) 20/01/16 6 2 0 04/05/16 14 6 0 19/10/16 34 19 0 26/10/16 45 19 0 

06a Via Expressa Padre Zé 20/01/16 549 165 24 04/05/16 747 180 32 19/10/16 611 216 31 26/10/16 778 201 28 

06b Entrada UFPB (CT) 20/01/16 5 2 1 04/05/16 111 14 0 19/10/16 120 18 0 26/10/16 103 10 0 

07a BR 230 20/01/16 737 261 33 04/05/16 988 407 49 19/10/16 956 441 52 26/10/16 943 415 56 

08a Via Expressa Padre Zé  20/01/16 170 57 4 04/05/16 262 67 8 19/10/16 264 65 9 26/10/16 260 70 8 

08b Av. Dom Pedro II 20/01/16 553 197 22 04/05/16 795 285 22 19/10/16 755 252 25 26/10/16 836 318 19 

09a Rua João Ramalho Leite 21/01/16 10 0 0 05/05/16 19 14 2 20/10/16 25 6 4 27/10/16 22 12 3 

09b Rua Profa. Francisca Romana 21/01/16 8 0 0 05/05/16 8 0 0 20/10/16 9 2 0 27/10/16 12 5 0 

10a Rua Ascendino Feitosa 21/01/16 2 0 0 05/05/16 0 2 0 20/10/16 1 0 0 27/10/16 0 0 0 

10b Rua Valfredo Melo 21/01/16 1 0 0 05/05/16 2 1 0 20/10/16 3 2 0 27/10/16 2 0 0 

10c Rua Pedro Barbosa Filho 21/01/16 1 0 0 05/05/16 2 0 0 20/10/16 2 1 0 27/10/16 3 0 0 

11a BR 230 21/01/16 773 251 45 05/05/16 990 365 39 20/10/16 987 324 73 27/10/16 1012 376 46 

12a BR 230 21/01/16 949 402 68 05/05/16 977 413 31 20/10/16 1032 437 53 27/10/16 946 278 72 

Fonte: Elaborada pela autora, 2016. * PP (Pequeno porte, automóveis); MT (Motocicletas); GP (Grande porte, ônibus e caminhões). 
**Os dados na cor vermelha foram extraídos por meio da média entre os dias 03 e 04.
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Tabela 14 – Dados do volume de tráfego no período vespertino 

CONTAGEM DE VEÍCULOS - VESPERTINO 

PONTO LOCALIZAÇÃO 

DIA 01 (Janeiro) DIA 02 (Maio) DIA 03 (Outubro) DIA 04 (Outubro) 

DATA PP MT GP DATA PP MT GP DATA PP MT GP DATA PP MT GP 
01a Rua Miguel G. C. de Souza 19/01/16 4 0 0 03/05/16 3 2 0 18/10/16 3 1 0 25/10/16 5 0 0 

01b Rua Antônio Luna Freire 19/01/16 1 0 0 03/05/16 0 1 0 18/10/16 0 2 0 25/10/16 0 0 0 

01c Rua Sem Nome 19/01/16 0 0 0 03/05/16 1 0 0 18/10/16 1 0 0 25/10/16 1 0 0 

01d Rua José Gonçalves Júnior 19/01/16 2 0 0 03/05/16 3 1 0 18/10/16 3 0 0 25/10/16 4 0 1 

02a Av. Presidente Castelo Branco 19/01/16 127 48 15 03/05/16 149 46 10 18/10/16 202 42 11 25/10/16 206 41 8 

02b Rua Rafael de Holanda 19/01/16 1 1 0 03/05/16 2 1 0 18/10/16 3 0 0 25/10/16 3 0 0 

02c Rua Juíz José Saldanha 19/01/16 4 1 0 03/05/16 7 2 1 18/10/16 8 2 1 25/10/16 6 2 0 

03a Av. Dr. Apolônio da Nóbrega 19/01/16 190 28 9 03/05/16 190 28 9 18/10/16 181 41 11 25/10/16 212 48 9 

03b Rua Cônego João de Deus 19/01/16 24 1 4 03/05/16 43 12 1 18/10/16 48 17 2 25/10/16 38 8 1 

03c Rua Vereador João Freire 19/01/16  251  61  15 03/05/16 246 64 16 18/10/16 265 62 17 25/10/16 227 66 16 

03d Entrada UFPB (sentido reitoria) 19/01/16 73 6 0 03/05/16 142 14 1 18/10/16 160 19 2 25/10/16 125 10 0 

03e Rua José Dionísio da Silva 19/01/16  179  38  10 03/05/16 198 39 13 18/10/16 160 36 9 25/10/16 236 43 17 

04a Av. Comandante M. Cardoso 19/01/16 62 27 5 03/05/16 64 16 8 18/10/16 103 36 3 25/10/16 99 32 9 

04b Rua J. José Maria dos Santos 19/01/16 2  2   0 03/05/16 4 1 0 18/10/16 5 1 0 25/10/16 3 1 0 

04c Praça Abdom Milanês 19/01/16 3  1   0 03/05/16 5 2 0 18/10/16 5 1 0 25/10/16 6 3 0 

04d Rua Sem Nome 19/01/16 0  1   0 03/05/16 2 1 0 18/10/16 1 1 0 25/10/16 4 1 0 

05a Interior UFPB (entrada-reitoria) 20/01/16 18 5 0 04/05/16 80 10 1 19/10/16 81 15 0 26/10/16 72 9 0 

05b Interior UFPB (biblioteca-reitoria) 20/01/16 6 2 0 04/05/16 40 15 1 19/10/16 56 14 0 26/10/16 68 7 0 

05c Interior UFPB (reitoria-CCS) 20/01/16 6 2 0 04/05/16 13 5 1 19/10/16 18 2 0 26/10/16 15 2 0 

06a Via Expressa Padre Zé 20/01/16 652 147 22 04/05/16 741 238 17 19/10/16 588 247 16 26/10/16 715 230 27 

06b Entrada UFPB (CT) 20/01/16  3  4  0 04/05/16 68 23 0 19/10/16 78 20 0 26/10/16 59 27 0 

07a BR 230 20/01/16 699 201 20 04/05/16 776 299 22 19/10/16 750 278 32 26/10/16 662 278 35 

08a Via Expressa Padre Zé  20/01/16 288 70 2 04/05/16 255 101 2 19/10/16 250 90 2 26/10/16 260 112 3 

08b Av. Dom Pedro II 20/01/16 309 89 18 04/05/16 629 191 16 19/10/16 633 173 13 26/10/16 626 209 19 

09a Rua João Ramalho Leite 21/01/16 18 0 0 05/05/16 14 9 2 20/10/16 21 10 0 27/10/16 17 9 1 

09b Rua Profa. Francisca Romana 21/01/16 6 0 0 05/05/16 8 3 0 20/10/16 11 2 0 27/10/16 10 2 0 

10a Rua Ascendino Feitosa 21/01/16 5 2 0 05/05/16 3 0 1 20/10/16 5 0 0 27/10/16 2 1 0 

10b Rua Valfredo Melo 21/01/16 2 1 0 05/05/16 4 2 0 20/10/16 6 0 0 27/10/16 4 1 0 

10c Rua Pedro Barbosa Filho 21/01/16 3 1 0 05/05/16 2 1 0 20/10/16 2 1 0 27/10/16 3 0 0 

11a BR 230 21/01/16 736 105 14 05/05/16 746 196 25 20/10/16 760 225 39 27/10/16 773 250 17 

12a BR 230 21/01/16 708 136 13 05/05/16 773 227 27 20/10/16 710 241 27 27/10/16 801 231 18 

Fonte: Elaborada pela autora, 2016. * PP (Pequeno porte, automóveis); MT (Motocicletas); GP (Grande porte, ônibus e caminhões). 
**Os dados na cor vermelha foram extraídos por meio da média entre os dias 03 e 04.
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Os pontos localizados nas margens da Rodovia BR 230 (pontos 07, 11 e 12) 

apresentaram volume de tráfego muito elevado quando comparamos com o 

quantitativo do interior do bairro. Nota-se que no período matutino, em ambos os 

cenários, o ponto 06, localizado na Via Expressa Padre Zé, apresentou volume de 

tráfego mais elevado do que um dos pontos inseridos na Rodovia BR (ponto 11). 

Isso acontece porque a Via Expressa Padre Zé é um dos únicos meios de que a 

população de João Pessoa dispõe para acessar os bairros da zona Sul, como 

Bancários, Mangabeira e Valentina. 

Houve aumento do volume de automóveis em quase todos os pontos de 

medição, tanto no período matutino quanto no vespertino. A exceção ocorreu nos 

pontos 10 (manhã e noite), 01 e 09 (noite). Os maiores acréscimos encontrados 

foram nos pontos locados nas margens da BR 230 (pontos 07 e 11) e na Via 

Expressa Padre Zé (ponto 06). Entretanto, em percentual, tem-se que o ponto 5, 

localizado no interior do Campus Universitário, foi o que apresentou maior 

acréscimo. 

Quanto às motocicletas, nota-se que houve acréscimo em quase todos os 

locais de medição, exceto nos pontos 04 (manhã e noite), 02, 03 e 10 (noite). Apesar 

desse acréscimo, destaca-se que, em percentual, a diferença entre os cenários não 

foi tão significativa. 

Houve um aumento no número de veículos de grande porte (ônibus e 

caminhão) especialmente no período vespertino. No período matutino os valores 

permaneceram constantes nos pontos 01 e 10, aumentaram nos pontos 03 a 09 e 

diminuíram nos pontos 02, 04, 11 e 12. 
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5. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
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Para realizar o mapeamento sonoro do Castelo Branco, a Prefeitura Municipal 

de João Pessoa (PMJP) e a Prefeitura Universitária (PU) disponibilizaram os mapas 

atualizados do bairro. Os mapas foram exportados para o software QGis® e 

sobrepostos às imagens de satélite, com o auxilio do sistema de coordenadas 

geográficas, para conferir e atualizar os desenhos. 

Posteriormente, no mesmo software, foram inseridos os parâmetros 

morfológicos coletados em campo, a exemplo da topografia, das edificações e das 

áreas de vegetação densa. As edificações e as áreas verdes foram representadas 

por polígonos e as vias por eixos centrais contínuos. Por fim, o arquivo foi salvo no 

formato DXF e importado no software acústico SoundPLAN®. 

A elaboração do modelo geométrico exige a atribuição das propriedades 

específicas de cada elemento: a altimetria19 deve ser representada como elemento 

de elevação (elevation line); as edificações e os muros como prédios (building), 

sendo possível configurar as alturas e demais características; a vegetação densa, 

que apresenta características de absorção acústica, como área de atenuação 

sonora (atenuation area); e os eixos, que representam as vias, como estrada (road). 

Para que os eixos das vias assumissem caráter sonoro, isto é, se 

transformem em fontes sonoras lineares, foram inseridas as características 

previamente coletadas: volume de tráfego por hora, distinguindo entre veículos leves 

e pesados; largura das vias, identificando a existência ou ausência de canteiro 

central; velocidade media dos veículos; e tipo de recobrimento do solo. Os dados 

inseridos nos eixos podem ser visualizados no Apêndice A. 

 Para calcular os níveis sonoros e realizar a calibragem do modelo, foram 

inseridos, no mesmo local dos pontos de medição20, a uma altura de 1,20m do solo, 

receptores pontuais (SPS). 

Por fim, estabeleceu-se uma poligonal representando a área de cálculo. 

Como o bairro Castelo Branco não sofre interferências sonoras das áreas vizinhas, 

considerou-se para o cálculo sonoro sua própria demarcação espacial. As Figuras 

103 e 104 apresentam o modelo geométrico e a Figura 105 uma vista do Castelo 

Branco. 

 

                                                           
19

 Inicialmente foram importadas no programa as curvas de nível da área em estudo. Após atribuir a 
propriedade de elevation line foi realizado o cálculo do DGM (digital ground model). A partir desse 
cálculo todos os elementos importados foram sobrepostos à topografia. 
20

 Utilizou-se o mesmo sistema de coordenadas para obtenção de resultados mais precisos. 
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Figura 103 – Modelagem geométrica do Castelo Branco 

 
Fonte: Elaborada pela autora no software SoundPLAN®. 

 

 

Figura 104 – Modelagem geométrica do Castelo Branco com vista para a Av. Comandante Matos 
Cardoso 

Fonte: Elaborada pela autora no software SoundPLAN®. 

 

 

Figura 105 – Foto da Av. Comandante Matos Cardoso 

 
Fonte: Google maps, 2016. 
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Os resultados obtidos nas simulações computacionais estão organizados de 

acordo com o tipo de cenário: cenário atual no período de férias, cenário atual no 

período de aulas e cenário futuro. O critério estabelecido para a análise desses 

cenários baseia-se nos aspectos relacionados à calibragem do modelo, à exposição 

dos mapas sonoros (horizontais e verticais) e à análise comparativa entre eles. 

 

5.1 Mapeamento sonoro do cenário atual no período de férias 

  

Após a elaboração do modelo tridimensional, foram realizados os cálculos 

acústicos para a calibração do modelo, isto é, buscou-se comparar os resultados 

medidos em campo com os cálculos elaborados pelo programa. A tabela 15 expõe 

os níveis sonoros equivalentes (Leq(A)) resultantes das medições em campo, dos 

cálculos do software e a diferença entre eles. 

 
Tabela 15 – Dados do NPS, em dB(A), dos pontos de medição no cenário atual no período de férias 

PONTO MEDIÇÃO (dB) CÁLCULO (dB) DIFERENÇA (dB) 

MATUTINO VESPERTINO MATUTINO VESPERTINO MATUTINO VESPERTINO 

01 55,5 53,9 56,2 55,6 0,7 1,7 

02 72,1 74,3 72,4 74,5 0,3 0,2 

03 68,5 72,1 68,1 71,0 -0,4 -1,1 

04 71,7 67,9 72,1 69,3 0,4 1,4 

05 57,4 54,2 55,6 54,4 -1,8 0,2 

06 77,4 74,5 77,3 75,8 -0,1 1,3 

07 79,4 78 79,9 76,8 0,5 -1,2 

08 71,6 71,8 72,7 72,7 1,1 0,9 

09 53,9 54 55,7 54,6 1,8 0,6 

10 59,4 53,3 60,7 55,1 1,3 1,8 

11 82,6 72,4 81,7 73,2 -0,9 0,8 

12 82,8 72,4 80,9 72,4 -1,9 0,0 

Fonte: Elaborada pela autora, 2016. *Os valores negativos correspondem ao maior nível na medição. 
 

O desvio entre o nível sonoro medido e o calculado, obtido por Law (et al., 

2011), foi de ±3dB(A), valor semelhante aos estudos desenvolvidos na Europa. 

Entretanto, a pesquisa desenvolvida por Simón et al. (2008) obteve desnível de 

±2dB(A) em 95% de pontos medidos. No caso em apreço (Tabela 15) todos os 

pontos estão entre o intervalo de ±2dB(A). 

Para cada período foram elaborados mapas de ruído no plano horizontal (Grid 

Noise Map) (Figuras 106 e 109) e vertical (Cross Sectional Map) (Figuras 107, 108, 

110 e 111). Para o plano horizontal, utilizaram-se três reflexões e malha de 50x50m. 

Para o plano vertical a malha adotada foi de 10x10m, com altura de corte de 40 

metros. 
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Figura 106 – Mapa sonoro horizontal do cenário 01 no período matutino 

 
Fonte: Elaborado pela autora no software Soundplan®. 

 
 

Figura 107 – Mapa sonoro vertical do cenário 01 no período matutino (Corte AA
21

) 

 
Fonte: Elaborado pela autora no software Soundplan®. 

 
Figura 108 – Mapa sonoro vertical do cenário 01 no período matutino (Corte BB) 

 
Fonte: Elaborado pela autora no software Soundplan®. 

                                                           
21

 Observar linhas de corte inseridas no mapa horizontal (Figura 106). 
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Figura 109 – Mapa sonoro horizontal do cenário 01 no período vespertino 

 
Fonte: Elaborado pela autora no software Soundplan®. 

 
 

Figura 110 – Mapa sonoro vertical do cenário 01 no período vespertino (Corte AA
22

) 

 
Fonte: Elaborado pela autora no software Soundplan®. 

 
Figura 111 – Mapa sonoro vertical do cenário 01 no período vespertino (Corte BB) 

 
Fonte: Elaborado pela autora no software Soundplan®. 

                                                           
22

 Observar linhas de corte inseridas no mapa horizontal (Figura 109). 
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 De acordo com a NBR 10151 (ABNT, 2000) o nível critério de avaliação 

(NCA) para ambientes externos varia de acordo com o uso da área. Para áreas 

predominantemente residenciais, a norma estabelece o valor de 55dB(A) no período 

matutino e 50dB(A) no período vespertino. Para áreas comerciais esse valor passa a 

ser 65dB(A) no período matutino e 60dB(A) vespertino.  

Assim, por meio da análise dos mapas, verifica-se que os níveis sonoros 

resultantes no cenário de férias encontram-se acima dos parâmetros recomendados 

pela norma, em especial nos pontos locados em avenidas de grande fluxo de 

veículos, a exemplo da Rodovia BR 230, Via Expressa Padre Zé, Av. Comandante 

Matos Cardoso e Av. Presidente Castelo Branco (Figura 112).  

 

Figura 112 – Mapa com a marcação das vias: Rodovia BR 230 (vermelho), Via Expressa Padre Zé 
(azul), Rua Vereador João Freire (verde), Av. Dr. Apolônio da Nóbrega (laranja), Av. Presidente 

Castelo Branco (roxo) e Av. Comandante Matos Cardoso (cinza). 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2016. 
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Quanto à distribuição sonora, percebe-se que os dois períodos analisados 

(matutino e vespertino) apresentam comportamento semelhante. A variação mais 

notável é encontrada na Rodovia BR 230 onde, no período matutino, o volume do 

tráfego e os índices sonoros são mais intensos do que no vespertino.   

As áreas com níveis sonoros de menor intensidade, com Leq(A) variando em 

até 60dB(A), correspondem ao interior do Campus Universitário e a área 

predominantemente residencial. As áreas com níveis sonoros de maior intensidade, 

com Leq(A) variando entre 60 e 85 dB(A), correspondem à concentração de vias de 

trânsito e arteriais, que apresentam grande fluxo de veículos e, em geral, são 

formadas por edificações de uso comercial e serviço. 

A vegetação densa presente na área em estudo, especialmente no interior do 

Campus Universitário, exerce importante papel de atenuador sonoro. Vias com 

volume de tráfego bastante elevado, como a Av. Comandante Matos Cardoso, 

obtiveram níveis sonoros reduzidos quando comparadas com outras vias que 

possuem as mesmas características de tráfego, a exemplo da Av. Presidente 

Castelo Branco (Figura 113). 

Observa-se nos mapas verticais, que os acentuados desníveis topográficos 

existentes na Rodovia BR 230 provocam atenuações sonoras nas edificações 

locadas no bairro Castelo Branco. O desnível permite o maior distanciamento entre a 

fonte sonora (veículos) e o receptor (residências) resultando em menores níveis 

sonoros. Observa-se também que o desnível é revestido por solo natural e 

vegetação densa, servindo como difusor e absorvedor da onda sonora. 

Os pontos que apresentaram maior concentração do ruído, com índices bem 

acima dos recomendados pela norma, são: as rotatórias internas do bairro, 

principalmente a rotatória de acesso à Av. Dom Pedro II (com níveis sonoros 

atingindo 80dB(A) no período matutino e 75dB(A) no vespertino); o trevo da Rodovia 

BR 230 (até 90dB(A) pela manhã e 85dB(A) a noite); e a própria Rodovia BR 230, na 

área que margeia a Comunidade Santa Clara, com níveis sonoros que ultrapassam 

85dB(A) no período matutino e 80dB(A) no vespertino. 

A disposição dos quarteirões interfere diretamente na propagação das ondas 

sonoras. Destaca-se o aumento e concentração do ruído na Av. Presidente Castelo 

Branco, cujas maiores fachadas das quadras estão voltadas para essa via, cujo 

tráfego é bastante intenso. 

 



128 
 

5.2 Mapeamento sonoro do cenário atual no período de aulas 

  

Para elaborar os mapas do cenário 2, foram coletados dados, em três dias, 

em cada ponto de medição. Os dados inseridos no programa SoundPLAN® 

resultaram da média dos valores coletados. Após os cálculos sonoros, organizou-se 

a Tabela 16 contendo os níveis sonoros equivalentes (Leq(A)) resultantes das 

medições em campo, dos cálculos gerados pelo SoundPLAN® e da diferença entre 

eles. 

 

Tabela 16 – Dados do NPS, em dB(A), dos pontos de medição no cenário atual no período de aulas 

PONTO MEDIÇÃO (dB) CÁLCULO (dB) DIFERENÇA (dB) 

MATUTINO VESPERTINO MATUTINO VESPERTINO MATUTINO VESPERTINO 

01 57,7 58,0 59,2 58,8 1,5 0,8 

02 73,0 74,7 73,1 73,9 0,1 -0,8 

03 73,3 71,0 72,3 71,5 -1,0 0,5 

04 70,0 69,7 71,9 71,7 1,9 2,0 

05 64,3 62,0 64,1 61,9 -0,2 -0,1 

06 75,0 74,7 76,9 76,1 1,9 1,4 

07 78,0 78,7 78,6 77,2 0,6 -1,5 

08 73,0 71,3 74,9 73,2 1,9 1,9 

09 63,3 62,0 63,2 60,6 -0,1 -1,4 

10 62,7 59,3 63,5 61,0 0,8 1,7 

11 80,3 78,0 81,5 78,4 1,2 0,4 

12 82,7 80,7 82,5 79,4 -0,2 -1,3 

Fonte: Elaborada pela autora, 2016. 

 

Semelhante ao cenário de férias, todos os pontos do período de aulas estão 

no intervalo entre ±2dB(A). 

Como no cenário de férias, foram elaborados mapas de ruído no plano 

horizontal (Grid Noise Map) e vertical (Cross Sectional Map) para o período de aulas. 

Para o plano horizontal utilizaram-se três reflexões e malha de cálculo de 50x50m 

(Figuras 113 e 116). Para o plano vertical a malha de cálculo foi de 10x10m e altura 

de corte de 40 metros (Figuras 114, 115, 117 e 118). 
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Figura 113 – Mapa sonoro horizontal do cenário 02 no período matutino 

 
Fonte: Elaborado pela autora no software Soundplan®. 

 
 

Figura 114 – Mapa sonoro vertical do cenário 02 no período matutino (Corte AA
23

) 

 
Fonte: Elaborado pela autora no software Soundplan®. 

 
Figura 115 – Mapa sonoro vertical do cenário 02 no período matutino (Corte BB)

 
Fonte: Elaborado pela autora no software Soundplan®. 
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 Observar linhas de corte inseridas no mapa horizontal (Figura 113). 



130 
 

Figura 116 – Mapa sonoro horizontal do cenário 02 no período vespertino 

 
Fonte: Elaborado pela autora no software Soundplan®. 

 
 

Figura 117 – Mapa sonoro vertical do cenário 02 no período vespertino (Corte AA
24

) 

 
Fonte: Elaborado pela autora no software Soundplan®. 

 
Figura 118 – Mapa sonoro vertical do cenário 02 no período vespertino (Corte BB)

 
Fonte: Elaborado pela autora no software Soundplan®. 
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 Observar linhas de corte inseridas no mapa horizontal (Figura 116). 
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Os níveis sonoros resultantes na área objeto de estudo, no que se refere ao 

cenário com aulas, estão acima dos recomendados pela norma em quase todos os 

pontos de medição. Apenas o ponto 05, posicionado no interior do Campus 

Universitário, atende à norma no período matutino. 

A distribuição sonora acontece da mesma forma nos dois períodos 

analisados, semelhante ao cenário de férias. As áreas com níveis sonoros de menor 

intensidade, variando em até 65dB(A), correspondem ao interior do Campus 

Universitário e à área predominantemente residencial do bairro. As áreas com níveis 

sonoros de maior intensidade, variando entre 65 e 90dB(A), são bem definidas nos 

mapas, em ambos os turnos. Essas áreas correspondem às concentrações de vias 

de trânsito e arteriais, que apresentam grande fluxo de veículos e, em geral, são 

formadas por edificações de uso comercial e serviço.  

A Rodovia BR 230 é a via que apresenta o maior fluxo de veículos e o mais 

alto índice sonoro, em ambos os períodos (matutino e vespertino). Os níveis sonoros 

à noite são mais amenos, em virtude da redução da velocidade dos veículos, 

proveniente do congestionamento, sobretudo a partir das 18:15h, horário das 

medições. 

A vegetação densa presente na área em estudo, especialmente no interior do 

Campus Universitário, funciona como uma barreira acústica vazada, exercendo 

importante papel de atenuação sonora. 

Ao analisar os mapas verticais percebe-se que os acentuados desníveis 

topográficos, existentes nas margens da Rodovia BR 230, colaboram para a redução 

dos níveis sonoros encontrados nas edificações posicionadas no bairro. Observa-se 

também que o recobrimento do desnível (em vegetação e solo batido) espalha e 

absorve as ondas sonoras. 

Os blocos de aula no interior do Campus Universitário configuram-se de duas 

formas: quando as maiores fachadas dos prédios voltam-se para às vias de grande 

fluxo, são criadas sombras acústicas na parte posterior à edificação; quando as 

menores fachadas voltam-se para às vias de grande fluxo, criam-se corredores de 

som e as ondas sonoras se dissipam. 

 

 

 

 



132 
 

5.3 Mapeamento sonoro do cenário hipotético futuro (2026) 

 

Realizar a simulação de uma predição futura exige a projeção da ocupação e 

densidade populacional da área e a estimativa do volume de tráfego. 

A evolução urbana do Castelo Branco demonstra que as edificações 

presentes no bairro apresentam tendência ao crescimento vertical em direção ao 

setor oeste. Desse modo, a configuração urbana do cenário hipotético de 2026, que 

representa a maior taxa de ocupação permitida para a zona25, é constituída por 

edifícios de seis pavimentos posicionados no vetor de crescimento do bairro e no 

interior do Campus Universitário (Figura 119). 

 

Figura 119 – Mapa do bairro Castelo Branco com a marcação das construções previstas para até o 
ano de 2026 

 
Fonte: Mapa da PMJP adaptado pela autora. 

                                                           
25

 Segundo Plano Diretor da cidade de João Pessoa, a Zona Adensável Prioritária permite a locação 
de até 15.000 habitantes.  

A1 

Vetor de 

crescimento 
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 A área 01 do cenário hipotético de 2026 corresponde à locação de 58 

edifícios, de seis pavimentos, nas proximidades da principal avenida interna do 

bairro (Av. Presidente Castelo Branco), cuja direção acompanha o vetor de 

crescimento vertical da área. A tipologia escolhida segue todos os parâmetros 

estabelecidos pelo Plano Diretor de João Pessoa e tem como base os edifícios 

presentes no bairro (Figura 120). 

 

Figura 120 – Área 01 do cenário hipotético de 2026  

 
 

    
Fonte: Elaborada pela autora, 2016. 

 

Segundo informações obtidas no setor de Divisão de Projetos da Prefeitura 

Universitária, são previstas, para os próximos anos, construções de novas 

edificações no interior do Campus Universitário, inclusive a verticalização da Central 

de Aulas (A2) (Figuras 121 e 122). Até o momento, a UFPB não possui um Plano 

Diretor, logo não existem normas regulamentadoras de diretrizes projetuais.  

 O cenário hipotético foi criado mediante dados coletados na Prefeitura 

Universitária, atribuindo, para as edificações, o gabarito de seis pavimentos.  

 

 

 

 

A1 



134 
 

Figura 121 – Áreas 02 e 03 do cenário hipotético de 2026  

   
Fonte: Mapa da PMJP adaptado pela autora. 

 
 

Figura 122 – Modelagem das áreas 02 e 03 do cenário hipotético de 2026 

 
Fonte: Elaborado pela autora no software Soundplan®. 

 

 

 A estimativa do tráfego veicular foi estabelecida por meio da correção da taxa 

de crescimento anual da frota de veículos que, segundo o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística, representa 1,1% (IBGE, 2016). A contagem de veículos 

realizada em 2016 serviu de base para a estimativa futura do cenário de 2026 

(Tabela 17). Os dados completos estão disponíveis no Apêndice B. 

A3 A2 
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Tabela 17 – Estimativa do tráfego veicular para o cenário hipotético de 2026 

PONTO LOCALIZAÇÃO MATUTINO VESPERTINO 

LEVES PESADOS LEVES PESADOS 

01a 
Rua Miguel Gustavo C.de 
Souza 88 00 73 00 

01b Rua Antônio Luna Freire 21 05 16 00 

01c Rua Sem Nome 10 00 16 00 

01d Rua José Gonçalves Júnior 16 00 57 05 

02a 
Av. Presidente Castelo 
Branco 3024 119 3559 150 

02b Rua Rafael de Holanda 86 00 47 00 

02c Rua Juiz José Saldanha 86 00 140 10 

03a Avenida Dr. Apolônio Nóbrega 3776 202 3631 150 

03b Rua Cônego João de Deus 778 39 864 23 

03c Rua Vereador João Freire 5190 389 4824 257 

03d 
Entrada UFPB (sentido 
reitoria) 3525 00 2443 16 

03e Rua José Dionísio da Silva 3245 202 3696 202 

04a 
Avenida Comte Matos 
Cardoso 1525 124 1816 104 

04b Rua Jorn. José M. dos Santos 109 00 78 00 

04c Praça Abdom Milanês 233 00 117 00 

04d Rua Sem Nome 31 00 54 00 

05a 
Interior UFPB (entrada-
reitoria) 1504 05 1385 05 

05b 
Interior UFPB (biblioteca-
reitoria) 648 00 1037 05 

05c Interior UFPB (reitoria-CCS) 711 00 285 05 

06a Via Expressa Padre Zé 14177 472 14312 311 

06b Entrada UFPB (CT) 1953 00 1432 00 

07a BR 230 14976 7366 11350 4896 

08a Via Expressa Padre Zé 5128 132 5540 39 

08b Avenida Dom Pedro II 16815 342 12769 249 

09a Rua João Ramalho Leite 508 47 415 16 

09b Rua Profa. Francisca Romana 187 00 187 00 

10a Rua Ascendino Feitosa 16 00 57 05 

10b RuaValfredo Melo 52 00 88 00 

10c Rua Pedro Barbosa Filho 41 00 47 00 

11a BR 230 15505 6344 11848 3901 

12a BR 230 15329 6661 11848 4000 

Fonte: Elaborada pela autora, 2016. 
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Os dados referentes ao cenário de 2026 (a nova configuração urbana e a 

estimativa de tráfego) foram inseridos no software SoundPLAN® que, por sua vez, 

realizou os cálculos acústicos e gerou os dados de receptores pontuais (SPS). A 

Tabela 18 demonstra que houve acréscimo do nível de pressão sonora em todos os 

pontos de medição quando comparados os valores de 2016 e 2026. O desvio 

padrão no período matutino corresponde a 7,5% e no vespertino 7,2%. 

 

Tabela 18 – Dados do NPS, em dB(A), dos pontos de medição e predição sonora 
PONTO MEDIÇÃO 2016 

(dB) 

PREDIÇÃO 2026 

(dB) 

ACRÉSCIMO  

(dB) - (%) 

MATUTINO VESPERTINO MATUTINO VESPERTINO MATUTINO VESPERTINO 

01 57,7 58,0 64,0 63,7 6,3 10,9 6,0 9,8 

02 73,0 74,7 78,3 78,1 5,3 7,2 5,1 4,6 

03 73,3 71,0 75,0 74,4 1,7 2,3 1,1 4,8 

04 70,0 69,7 76,1 75,9 6,1 8,7 5,9 8,9 

05 64,3 62,0 66,6 64,9 2,3 3,5 0,6 4,7 

06 75,0 74,7 85,1 82,1 10,1 13,4 7,1 9,9 

07 78,0 78,7 88,6 85,8 10,6 13,5 7,8 9,0 

08 73,0 71,3 79,5 77,5 6,5 8,9 4,5 8,7 

09 63,3 62,0 64,9 64,5 1,6 2,5 1,2 4,0 

10 62,7 59,3 67,4 66,5 4,7 7,4 3,8 12,1 

11 80,3 78,0 85,8 82,6 5,5 6,8 2,3 5,9 

12 82,7 80,7 86,8 83,6 4,1 4,9 0,9 3,6 

Fonte: Elaborada pela autora, 2016. 

 

Ao analisar os níveis sonoros resultantes no bairro, percebe-se que todos os 

pontos estão com valores acima dos recomendados pela norma vigente, em ambos 

os períodos. Os pontos 6 e 7 obtiveram o maior acréscimo de ruído em virtude da 

aproximação de duas vias de grande fluxo de veículos (a Via Expressa Padre Zé e a 

Rodovia BR 230, respectivamente). 

Para o cenário hipotético foram elaborados mapas de ruído no plano 

horizontal (Grid Noise Map), nos períodos matutino e vespertino, com três reflexões 

e malha de cálculo de 50x50m (Figuras 123 e 124). 
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Figura 123 – Mapa sonoro horizontal do cenário 03 no período matutino 

 
Fonte: Elaborado pela autora no software Soundplan®. 

 
Figura 124 – Mapa sonoro horizontal do cenário 03 no período vespertino 

 
Fonte: Elaborado pela autora no software Soundplan®. 
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 Ao comparar os mapas sonoros de 2016 e 2026, percebe-se que a 

distribuição do ruído urbano acontece de forma semelhante. As áreas que resultam 

em níveis sonoros mais intensos (variando entre 85 e 95dB(A) no período matutino e 

75 a 85dB(A) no vespertino) correspondem às vias de grande fluxo de veículos, 

especialmente a Rodovia BR 230 e as rotatórias distribuídas no interior do bairro. 

Por outro lado, os níveis sonoros mais amenos (variando entre 65 a 75dB(A) durante 

a manhã e 60 a 70dB(A) a noite) são encontrados no interior do Campus 

Universitário e na área predominantemente residencial.   

 A Rodovia BR 230 é a via que apresenta volume de tráfego mais intenso e 

níveis sonoros mais elevados, em ambos os períodos. Observa-se que os elevados 

índices sonoros resultantes nas margens da Rodovia BR 230 poderão ocasionar, ao 

longo do tempo, danos a saúde auditiva, ou mesmo física, da população residente 

na área, em especial na Comunidade Santa Clara. 

  A configuração urbana presente no cenário hipotético obedece às normas 

vigentes. As edificações instaladas no vetor de expansão do bairro apresentam 

cinco metros de recuo frontal. Tal recuo permite o afastamento entre as edificações, 

mas não impede a criação de um corredor para a propagação sonora. Afirma-se, 

portanto, que a configuração proposta para o cenário de 2026, no interior do bairro, 

intensifica a propagação do ruído de tráfego na escala de 5dB(A) no período 

matutino e 4dB(A) no período vespertino. A verticalização no interior do Campus 

Universitário (A2 e A3), proveniente da inserção de edifícios de seis pavimentos, 

provocou acréscimo de 5dB(A) nos períodos matutino e vespertino. 

 

5.4 Resultados e Discussões 

 

O bairro Castelo Branco fragmenta-se em duas áreas acústicas, sendo a 

primeira o Campus Universitário, com níveis sonoros reduzidos, em virtude da 

presença da grande massa verde e do afastamento das edificações em relação às 

vias de grande fluxo de veículos; e a segunda a zona, predominantemente 

residencial, com níveis sonoros mais elevados, em virtude da presença de espaços 

urbanos fechados, com edificações margeando as vias de grande fluxo de veículos.  

Os três cenários analisados apresentam características semelhantes quanto à 

distribuição do ruído na malha urbana do bairro. Houve pouca diferença entre o 

período de férias e o de aulas (matutino e vespertino). Em contrapartida, o cenário 
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da predição sonora de 2026 provocou o aumento de aproximadamente 5dB(A). A 

presença do Campus Universitário, que funciona nos três turnos, pode ser 

responsável por manter parecido o nível sonoro do período matutino e vespertino, 

nos três cenários. 

O cenário de férias, apesar de apresentar menos veículos que o cenário de 

aulas, também possui níveis sonoros acima dos valores recomendados pela norma 

vigente (NBR 10151). Portanto, os três cenários estudados apresentam problemas 

referentes à acústica urbana local. 

A vegetação densa, proveniente da reserva Florestal, desempenha importante 

papel de atenuação do ruído urbano local, em especial, no interior e limites do 

Campus Universitário. Semelhante à vegetação, destaca-se o papel desempenhado 

pela morfologia urbana, especialmente dos acentuados desníveis topográficos 

presentes nas margens da Rodovia BR 230. 

Espaços urbanos fechados apresentam níveis sonoros mais elevados. Isso 

acontece na Av. Presidente Castelo Branco, onde as edificações, especialmente 

comerciais, estão inseridas nas margens da via com recuos mínimos (Figura 125). 

 

Figura 125 – Mapa sonoro com destaque para a Avenida Presidente Castelo Branco 

 
Fonte: Elaborado pela autora no software Soundplan®. 

 

Os pontos críticos de ruído urbano no Castelo Branco são encontrados nas 

margens da Rodovia BR 230, em especial nas proximidades da Comunidade Santa 

Clara (Figura 126). 
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Figura 126 – Mapa sonoro com destaque para a Comunidade Santa Clara 

 
Fonte: Elaborado pela autora no software Soundplan®. 

 

A implantação dos edifícios no Campus Universitário resulta em duas 

configurações sonoras distintas: na primeira, as maiores fachadas dos edifícios são 

voltadas para as vias de grande fluxo, resultando em áreas de sombra acústica; na 

segunda, as menores fachadas se voltam para a via de grande fluxo, cirando 

corredores sonoros para a dissipação das ondas sonoras (Figuras 127 e 128). 

 

 

 

Figura 127 – Mapa acústico com destaque para a implantação dos edifícios no interior da UFPB 

 
Fonte: Elaborado pela autora no software Soundplan®. 

 

Edifícios como barreiras do som 
(sombra acústica) 

Edifícios como corredores do som 

A
 

B
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Figura 128 – Representação da distribuição sonora 

    
Fonte: Lopes (2010). 

 

Ao analisar o comportamento das ondas sonoras nas fachadas dos edifícios 

da UFPB, percebe-se que há um decaimento do nível sonoro em virtude do 

afastamento das vias de grande fluxo de veículos (Via Expressa Padre Zé e Rodovia 

BR 230). O NPS resultante na fachada frontal do edifício 01 corresponde a, 

aproximadamente, 65dB(A) e o resultante no edifício 02 é de, aproximadamente, 

75dB(A). As aberturas das salas de aula dos edifícios são em vidro comum, não 

possuindo isolamento acústico adequado (Figura 129). 

 

Figura 129 – Fotos e mapa sonoro das fachadas dos edifícios da UFPB 

    

Fonte: Mapa elaborado pela autora no software Soundplan® e fotos do acervo da autora, 2016. 

1 2 
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A Figura 130 representa a distribuição sonora na fachada posterior dos 

edifícios cujas maiores fachadas se voltam às vias de grande fluxo de veículos. O 

NPS resultante é de aproximadamente 55dB(A).  

 

Figura 130 – Mapa sonoro das fachadas dos edifícios da UFPB 

 
Fonte: Elaborado pela autora no software Soundplan®. 

 

São representados, a seguir, os mapas verticais (cortes AA e BB)26, 

correspondentes aos três cenários estudados, nos períodos matutino e vespertino 

(Figuras 131 a 136). 

 

Figura 131 – Corte AA cenário 01 (matutino e vespertino) 

 
Fonte: Elaborado pela autora no software Soundplan®. 

 
 

Figura 132 – Corte AA cenário 02 (matutino e vespertino) 

 
Fonte: Elaborado pela autora no software Soundplan®. 

 

                                                           
26

 As linhas dos cortes AA e BB podem ser visualizadas no mapa da Figura 127. 
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Figura 133 – Corte AA cenário 03 (matutino e vespertino) 

 
Fonte: Elaborado pela autora no software Soundplan®. 

 
 
 

Figura 134 – Corte BB cenário 01 (matutino e vespertino) 

 
Fonte: Elaborado pela autora no software Soundplan®. 

 
 
 

Figura 135 – Corte BB cenário 02 (matutino e vespertino) 

 
Fonte: Elaborado pela autora no software Soundplan®. 

 
 
 

Figura 136 – Corte BB cenário 03 (matutino e vespertino) 

 
Fonte: Elaborado pela autora no software Soundplan®. 
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O ruído de tráfego é responsável pelo agravamento da poluição sonora nas 

cidades. As ondas sonoras emitidas desempenham diferentes resultados quando 

propagadas no interior de núcleos urbanos e nas rodovias (OUIS, 2001). No intuito 

de comprovar essa afirmação, foram elaborados dois gráficos (Figuras 137 e 138), 

com os valores resultantes das medições dos pontos 9 (posicionado no interior do 

Castelo Branco) e 12 (locado nas margens da Rodovia BR 230). 

 

Figura 137 – Gráfico do histórico temporal do ruído de tráfego do Ponto 09, inserido no interior do 
bairro Castelo Branco [NPS (dB(A)) por tempo (segundos)] 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2016. 

 

 
Figura 138 – Gráfico do histórico temporal do ruído de tráfego do Ponto 12, inserido nas margens da 

Rodovia BR 230 [NPS (dB(A)) por tempo (segundos)] 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2016. 

 

Ao analisar os gráficos, percebe-se que o interior do bairro Castelo Branco 

apresenta alterações significativas nos níveis de pressão sonora, de 

aproximadamente 28dB(A), com ocorrência de picos de ruído devido às acelerações 

e desacelerações dos veículos, enquanto que a Rodovia BR 230 possui níveis 

sonoros mais uniformes, com variações de apenas 8dB(A).  

Para analisar o comportamento sonoro nas cinco áreas do bairro, são 

descritos e correlacionados, a seguir, os resultados encontrados em cada ponto de 

medição, ordenados por suas respectivas áreas.  

T (s) 

T (s) 
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- Área 01 (pontos 04, 09 e 10):  

 

Área predominantemente residencial, sem presença de vegetação, com 

topografia plana, vias com fluxo de veículos baixo, recobertas por paralelepípedo e 

com edificações possuindo apenas um pavimento. Apresentou níveis sonoros 

baixos/ moderados, quando comparados com as áreas dois, três e cinco; e 

elevados, quando comparados com a área quatro.  

Os resultados obtidos nos pontos 9 e 10 são bastante semelhantes, 

contrapondo aos valores encontrados no ponto 4 (cujos índices foram mais 

elevados). Isso aconteceu em virtude do aumento do fluxo de veículos na Rua 

Comandante Matos Cardoso, onde o ponto 4 se insere, e do recobrimento do solo 

(asfáltico). A definição das áreas foi dada pela predominância de características em 

comum, podendo apresentar, como nesse caso, alguns aspectos distintos que 

poderão resultar em níveis sonoros diferentes (Figura 139). 

 
Figura 139 – Mapa sonoro da área 01 

 
Fonte: Elaborado pela autora no software Soundplan®. 

 

 

Ponto 04 
Ponto 09 
Ponto 10 
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- Área 02 (pontos 05 e 06):  

 

Área predominantemente institucional, com vegetação densa em toda a sua 

extensão, topografia plana, vias com fluxo de veículos baixo, com recobrimento 

asfáltico, e edificações possuindo um ou dois pavimentos.  

O ponto 5, localizado no interior do Campus Universitário, apresenta níveis 

sonoros bastante reduzidos quando comparados aos pontos locados no exterior do 

Campus (ponto 6 e 7). Isso acontece em virtude do elevado fluxo de veículos 

presente na Via Expressa Padre Zé (ponto 6) e na Rodovia BR 230 (ponto 7). Além 

disso, quando comparados os resultados gerados no ponto 5 e no ponto 4 (que se 

assemelham quanto ao fluxo de veículos) nota-se uma redução significativa nos 

níveis sonoros. Isso pode ser proveniente da presença de diversas áreas de 

vegetação densa no interior do Campus Universitário (Figura 140). 

 

Figura 140 – Mapa sonoro da área 02 

 
Fonte: Elaborado pela autora no software Soundplan®. 

 

 

 

 

Ponto 04 
Ponto 05 
Ponto 06 
Ponto 07 
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- Área 03 (pontos 02, 03 e 08):  

 

Área predominantemente comercial, com ausência de vegetação densa, 

topografia plana, fluxo de veículos intenso, recobrimento do solo em paralelepípedo, 

e edificações com apenas um pavimento.  

Analisando os resultados sonoros obtidos nos três pontos pertencentes a 

essa área, afirma-se que todos apresentaram valores semelhantes, tanto no período 

matutino quanto vespertino. Comparando esses resultados com os obtidos na área 

01, que apresenta as mesmas características físicas, exceto no uso e volume de 

tráfego, observa-se que o aumento do fluxo de veículos e o uso comercial presentes 

na área 3 interferem diretamente para o aumento dos níveis sonoros (Figura 141).  

 

Figura 141 – Mapa sonoro da área 03 

 
Fonte: Elaborado pela autora no software Soundplan®. 

 

 

 

 

 

Ponto 02 
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- Área 04 (ponto 01):  

 

Área predominantemente residencial, sem presença de vegetação, com 

topografia acidentada, vias com baixo fluxo de veículos, recoberta por 

paralelepípedo e possui edifícios com gabaritos altos (com até seis pavimentos).  

Apresentou níveis sonoros relativamente baixos, quando comparados com as 

demais áreas do bairro, atingindo no período matutino 56dB(A) e no vespertino 

54dB(A). Apesar dos pontos 1 e 10 possuírem a mesma configuração de tráfego, o 

ponto 10 resultou em nível de pressão sonora mais elevado, em virtude das 

divergências morfológicas das áreas. Afirma-se, portanto, que houve interferências 

decorrentes dos desníveis topográficos e das alturas dos edifícios encontrados na 

área (Figura 142). 

 

Figura 142 – Mapa sonoro da área 04 

 
Fonte: Elaborado pela autora no software Soundplan®. 

 

 

 

 

Ponto 01 
Ponto 10 
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- Área 05 (pontos 07, 11 e 12):  

 

Área predominantemente residencial, com vegetação densa, topografia 

acidentada, vias com fluxo muito intenso de veículos e com recobrimento em asfalto, 

com edificações de apenas um pavimento.  

Os resultados obtidos nos três pontos pertencentes à área 05 são 

semelhantes, tanto no período matutino quanto vespertino. Comparando os dois 

cenários atuais (férias e aulas), observa-se que os níveis de ruído permanecem 

constantes, sendo mais elevados no período matutino. Essa área foi a que 

apresentou os níveis sonoros mais elevados, semelhante ao volume de tráfego, em 

todos os cenários e períodos analisados (Figura 143). 

 As Figuras 144 e 145 ilustram a influência do desnível topográfico e da 

vegetação, nas margens da Rodovia BR 230, no resultado das medições sonoras. O 

desnível de 9,5 metros e o distanciamento das edificações de 122 metros, 

provocaram a atenuação de 20dB(A) no período matutino e 22dB(A) no vespertino. 

 

Figura 143 – Mapa sonoro da área 05 

 
Fonte: Elaborado pela autora no software Soundplan®. 
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Figura 144 – Esquema da influência do desnível topográfico no NPS com base no mapeamento 
sonoro 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2016.  

*Veículos leves (VL). Veículos pesados (VP). 
 

Figura 145 – Esquema da influência do desnível topográfico no NPS com base no mapeamento 
sonoro, onde os valores do conjunto correspondem aos resultados obtidos no ponto de medição 10 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2016. *Veículos leves (VL). Veículos pesados (VP). 
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Os mapas sonoros foram elaborados com base nos dados coletados em dias 

típicos da semana (terça a quinta). Porém, para avaliar, de forma mais detalhada, o 

comportamento sonoro da Rodovia BR 230 realizou-se uma etapa de coleta de 

dados (tráfego e acústico) na sexta feira, dia 28/10/16. Com os resultados obtidos 

foram elaborados gráficos comparativos das cinco etapas de medição (Figuras 146 a 

149). 

 

Figura 146 – Gráfico dos dados da contagem de tráfego da Rodovia BR 230 no período matutino 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2016. 

 
 

Figura 147 – Gráfico dos dados da contagem de tráfego da Rodovia BR 230 no período vespertino 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2016. 
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Figura 148 – Gráfico dos dados do NPS, em dB(A), da Rodovia BR 230 no período matutino 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2016. 

 
 

Figura 149 – Gráfico dos dados do NPS, em dB(A), da Rodovia BR 230 no período vespertino 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2016. 

  

Ao analisar os dados, percebe-se que o quantitativo de veículos leves, na 

sexta-feira, sofreu redução, enquanto que a taxa dos veículos pesados permaneceu 

constante. Apesar dessa alteração, comprovou-se que os níveis de pressão sonora 

resultantes na Rodovia BR 230, em dias típicos e atípicos da semana, nos períodos 

matutino e vespertino, são bastante semelhantes. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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O bairro do Castelo Branco possui uma malha fragmentada em duas zonas: a 

primeira volta-se ao uso institucional, representada pela Universidade Federal da 

Paraíba, e a segunda ao uso residencial. O comércio local está distribuído nas 

principais avenidas do bairro e o fluxo de veículos é bastante intenso nas vias 

arteriais e, especialmente, na Rodovia BR 230. A morfologia urbana do bairro é bem 

diversificada, apresentando acentuados desníveis topográficos e vegetação densa 

no interior do Campus Universitário e nos limites do bairro com as áreas vizinhas. 

Os mapas sonoros foram elaborados mediante os parâmetros de tráfego e 

acústico, coletados em campo, durante quatro semanas, nos horários de pico (6:45 

às 7:45h e 18:15 às 19:30h). O volume do tráfego foi categorizado em veículos de 

pequeno porte e de grande porte, conforme exigência do software de simulação. 

Para as vias internas do bairro, consideraram-se os carros e as motocicletas como 

pequeno porte e os ônibus, caminhões e vans como grande porte. Já para a 

Rodovia BR 230, as motocicletas foram inseridas na categoria de grande porte. 

Foram analisados três cenários sonoros: atual no período de férias, atual no 

período de aulas e predição para o ano de 2026. A coleta de dados do cenário 01 foi 

realizada entre os dias 19 e 21 de janeiro e a do cenário 02, com duração de três 

semanas, ocorreu do dia 03 a 05 de maio, 18 a 20 e 25 a 28 de outubro, todas no 

ano de 2016. A duração de cada medição foi de 10 minutos. 

Para a predição do ano de 2026, foi criado um cenário hipotético, cuja 

configuração representa a maior taxa de ocupação permitida para a zona e é 

constituída por edifícios de seis pavimentos, posicionados no vetor de crescimento 

do bairro, na Av. Presidente Castelo Branco, e no interior do Campus Universitário, 

com a verticalização da Central de Aulas. 

A aferição do modelo identificou que, nos cenários atuais, os doze pontos de 

medição, distribuídos na malha urbana do bairro do Castelo Branco, estão 

calibrados, comprovando que os mapas elaborados aproximam-se à realidade 

acústica do bairro. Afirma-se, contudo, que as simulações podem ter gerado 

algumas incertezas experimentais, especialmente por ter sido considerado apenas o 

ruído de tráfego, desconsiderando outras possíveis fontes sonoras existentes na 

área objeto de estudo.  

Constata-se que os três cenários apresentam características semelhantes 

quanto à distribuição do ruído na malha urbana do bairro que, por sua vez, 

fragmenta-se em duas áreas acústicas: a primeira é o Campus Universitário, com 
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níveis sonoros reduzidos, em virtude da presença da grande massa verde e do 

afastamento das edificações em relação às vias de grande fluxo de veículos; a 

segunda, predominantemente residencial, com níveis sonoros mais elevados, em 

virtude da presença de espaços urbanos fechados, com edificações margeando as 

vias de grande fluxo de veículos. Essa afirmação comprova a primeira hipótese da 

pesquisa: o bairro apresenta duas situações sonoras distintas. Enquanto a área 

ocupada pelo Campus da UFPB não sofre interferência sonora do ruído de tráfego, 

em virtude da presença de densa vegetação e afastamento das edificações das vias 

de grande fluxo, o nível de pressão sonora da área, predominantemente, residencial 

é mais elevado. 

Houve pouca diferença sonora entre o período de férias e o de aulas 

(matutino e vespertino), refutando a segunda hipótese da pesquisa, segundo a qual 

afirma que os níveis de pressão sonora emitidos nos meses de janeiro e julho 

(correspondente ao período de férias escolares) sofrem redução quando 

comparados com os demais meses do ano, decorrente da diminuição do número de 

veículos circulando na área. Em contrapartida, o cenário futuro apresentou 

acréscimo de aproximadamente 5dB(A) na intensidade sonora, em ambos os 

períodos, quando comparado com o cenário atual. 

A pequena diferença sonora entre os períodos, matutino e vespertino, nos 

três cenários analisados, se justifica pela presença do Campus Universitário. Em 

virtude do funcionamento da UFPB, o fluxo de veículos tende a ser elevado nos três 

turnos, tornando a intensidade sonora semelhante durante os horários de pico da 

manhã e da noite. 

A principal fonte sonora local corresponde ao ruído proveniente dos veículos 

automotivos. Os níveis sonoros resultantes nos três cenários apresentam problemas 

referentes à acústica urbana local, estando todos os pontos de medição em 

desacordo com os parâmetros estabelecidos na NBR10151 (ABNT, 2000), em 

ambos os períodos estudados. 

A morfologia urbana, em especial a vegetação densa e os acentuados 

desníveis topográficos, desempenha importante papel de atenuação do ruído urbano 

local, em especial, no interior e limites do Campus Universitário. 

As curvas presentes nas vias, de modo especial na avenida que contorna o 

campus da UFPB, provocam o aumento do nível de pressão sonora. Os dois 
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semáforos presentes na área objeto de estudo também provocam o aumento da 

intensidade sonoro em cerca de 5db(A). 

Os pontos críticos de ruído urbano no bairro Castelo Branco são encontrados 

nas margens da BR 230, em especial nas proximidades da Comunidade Santa 

Clara, nas rotatórias e nas vias arteriais. 

Elencam-se, a seguir, critérios de planejamento urbano para o Castelo Branco 

com o objetivo de minimizar as problemáticas encontradas e garantir melhor 

qualidade acústica para o bairro. Esses critérios podem ser desenvolvidos em 

relação à fonte sonora, ao meio de propagação e ao receptor. 

Fonte sonora: 

- Aperfeiçoar e incentivar o uso do transporte público coletivo, reduzindo a 

quantidade de veículos individuais em circulação; 

- Intensificar as fiscalizações dos veículos automotivos pelos órgãos competentes; 

- Utilizar nas vias, especialmente na Rodovia BR 230, materiais com propriedades 

acústicas absorvedoras, diminuindo o atrito do pneu com a estrada e o nível de 

pressão sonora resultante; 

- Reduzir a velocidade média permitida nas vias arteriais do bairro; 

- Construir viadutos e túneis em substituição às rotatórias locadas na Via Expressa 

Padre Zé e na Av. Dr. Apolônio da Nóbrega. Essa nova configuração torna o fluxo de 

veículos mais fluido, reduzindo o efeito de aceleração e desaceleração dos veículos; 

- Substituir os dois semáforos presentes na área, locados na Via Expressa Padre Zé, 

por passarelas que direcionem o fluxo dos estudantes da UFPB. 

Espaço de propagação: 

- Evitar a locação de edificações nas margens da Rodovia BR 230, em virtude dos 

acentuados níveis sonoros da área; 

- Instalar barreiras acústicas nas margens da Rodovia BR 230 e da Via Expressa 

Padre Zé, evitando a propagação do ruído de tráfego em direção à Comunidade 

Santa Clara e aos blocos de aula da UFPB; 

- Manter a vegetação densa e os desníveis topográficos presentes na área, pois 

esses elementos desempenham o importante papel de absorção das ondas sonoras. 

Receptor: 

- Garantir o recuo mínimo entre a borda interna da calçada e a fachada das 

edificações posicionadas nas avenidas Presidente Castelo Branco, Dr. Apolônio da 

Nóbrega e Comandante Matos Cardoso; 
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- Direcionar os ambientes não suscetíveis ao ruído às vias de grande fluxo de 

veículos, para atuarem como anteparos entre a fonte sonora ruidosa e as áreas que 

requerem silêncio; 

- Evitar aberturas nas fachadas voltadas para as vias de grande fluxo. Quando não 

possível, instalar esquadrias com isolamento acústico. 

A pesquisa demonstrou que o mapeamento e a predição sonora são 

importantes ferramentas para a análise e compreensão dos cenários sonoros 

urbanos. Suas utilizações tornam-se necessárias para a identificação de pontos 

sensíveis e críticos quanto ao ruído, facilitando a adoção de medidas de mitigação 

da poluição sonora e o aumento da qualidade acústica nas cidades, confirmando-se, 

assim, que os objetivos da pesquisa foram alcançados. 

 Pesquisas sobre a qualidade ambiental, voltadas ao controle do ruído, são 

fundamentais para a evolução das discussões e diretrizes a serem consideradas por 

outros pesquisadores. Em meio a essa abordagem, são sugeridas, a seguir, 

propostas para trabalhos futuros. 

- Avaliar a qualidade acústica das salas de aula do campus da UFPB, especialmente 

as inseridas no Centro de Tecnologia; 

- Correlacionar o mapeamento sonoro do bairro Castelo Branco com a percepção 

subjetiva da população local; 

- Realizar simulações computacionais do Castelo Branco com os critérios de 

planejamento urbano elencadas na pesquisa, a fim de avaliar sua eficiência; 

- Avaliar o impacto sonoro provocado pelo ruído de tráfego da Rodovia 

Transamazônica BR 230 no Estado da Paraíba; 

- Realizar o mapeamento sonoro da cidade de João Pessoa/PB. 
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APÊNDICE A – Dados de entrada no software SoundPLAN® 
 
 

PONTO LOCALIZAÇÃO RECOBRIMENTO 
DO SOLO 

VELOCIDADE 
MÉDIA (Km/h) 

LARGURA 
DA VIA (m) 

CANTEIRO 
CENTRAL (m) 

PISTAS/ 
SENTIDO 

01 Rua Miguel G. Cordeiro Souza Paralelepípedo 30 7,00 - 2 - Duplo 

02 Av. Presidente Castelo Branco Asfalto 40 9,00 - 2 - Único 

03 Av. Apolônio da Nóbrega Asfalto 40 11,90 - 3 - Único 

04 Av. Comandante Matos Cardoso Asfalto 40 7,00 - 2-Único 

05 Interior da UFPB (reitoria) Asfalto 30 7,00 - 2 - Duplo 

06 Via Expressa Padre Zé Asfalto 40 10,00 1,5 6 - Duplo 

07 Rodovia BR 230 Asfalto 80 13,00 1,50 10 - Duplo 

08 Via Expressa Padre Zé Asfalto 50 7,00 1,50 10 - Duplo 

09 Rua Profa. Francisca Romana Paralelepípedo 30 20,00 6,20 4 - Duplo 

10 Rua Ascendino Feitosa Paralelepípedo 30 7,00 - 2 - Duplo 

11 Rodovia BR 230 Asfalto 80 22 1,50 4 - Duplo 

12 Rodovia BR 230 Asfalto 80 22 1,50 4 - Duplo 
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APÊNDICE B – Estimativa de tráfego 
Previsão dos veículos leves, no período matutino, para a predição sonora do ano de 2026 

PREVISÃO - VEÍCULOS LEVES NO PERÍODO MATUTINO 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

34 37 41 45 50 55 60 66 73 80 88 

8 9 10 11 12 13 14 16 17 19 21 

4 4 5 5 6 6 7 8 9 9 10 

6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 16 

1166 1283 1411 1552 1707 1878 2066 2272 2499 2749 3024 

33 36 40 44 48 53 58 64 71 78 86 

33 36 40 44 48 53 58 64 71 78 86 

1456 1602 1762 1938 2132 2345 2579 2837 3121 3433 3776 

300 330 363 399 439 483 531 585 643 707 778 

2001 2201 2421 2663 2930 3223 3545 3899 4289 4718 5190 

1359 1495 1644 1809 1990 2189 2408 2648 2913 3204 3525 

1251 1376 1514 1665 1832 2015 2216 2438 2682 2950 3245 

588 647 711 783 861 947 1042 1146 1260 1386 1525 

42 46 51 56 61 68 74 82 90 99 109 

90 99 109 120 132 145 159 175 193 212 233 

12 13 15 16 18 19 21 23 26 28 31 

580 638 702 772 849 934 1028 1130 1243 1368 1504 

250 275 303 333 366 403 443 487 536 589 648 

274 301 332 365 401 441 485 534 587 646 711 

5466 6013 6614 7275 8003 8803 9683 10652 11717 12889 14177 

753 828 911 1002 1102 1213 1334 1467 1614 1776 1953 

5774,0 6351 6987 7685 8454 9299 10229 11252 12377 13615 14976 

1977 2175 2392 2631 2895 3184 3502 3853 4238 4662 5128 

6483 7131 7844 8629 9492 10441 11485 12634 13897 15287 16815 

196 216 237 261 287 316 347 382 420 462 508 

72 79 87 96 105 116 128 140 154 170 187 

6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 16 

20 22 24 27 29 32 35 39 43 47 52 

16 18 19 21 23 26 28 31 34 38 41 

5978 6576 7233 7957 8752 9628 10590 11649 12814 14096 15505 

5910 6501 7151 7866 8653 9518 10470 11517 12669 13935 15329 

 



172 
 

Previsão dos veículos pesados, no período matutino, para a predição sonora do ano de 2026 

PREVISÃO - VEÍCULOS PESADOS NO PERÍODO MATUTINO 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

46 51 56 61 67 74 81 90 99 108 119 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

78 86 94 104 114 126 138 152 167 184 202 

15 17 18 20 22 24 27 29 32 35 39 

150 165 182 200 220 242 266 292 322 354 389 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

78 86 94 104 114 126 138 152 167 184 202 

48 53 58 64 70 77 85 94 103 113 124 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

182 200 220 242 266 293 322 355 390 429 472 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2840 3124 3436 3780 4158 4574 5031 5534 6088 6697 7366 

51 56 62 68 75 82 90 99 109 120 132 

132 145 160 176 193 213 234 257 283 311 342 

18 20 22 24 26 29 32 35 39 42 47 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2446 2691 2960 3256 3581 3939 4333 4767 5243 5768 6344 

2568 2825 3107 3418 3760 4136 4549 5004 5505 6055 6661 
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Previsão dos veículos leves, no período vespertino, para a predição sonora do ano de 2026 

PREVISÃO - VEÍCULOS LEVES NO PERÍODO VESPERTINO 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

28 31 34 37 41 45 50 55 60 66 73 

6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 16 

6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 16 

22 24 27 29 32 35 39 43 47 52 57 

1372 1509 1660 1826 2009 2210 2431 2674 2941 3235 3559 

18 20 22 24 26 29 32 35 39 42 47 

54 59 65 72 79 87 96 105 116 127 140 

1400 1540 1694 1863 2050 2255 2480 2728 3001 3301 3631 

333 366 403 443 488 536 590 649 714 785 864 

1860 2046 2251 2476 2723 2996 3295 3625 3987 4386 4824 

942 1036 1140 1254 1379 1517 1669 1836 2019 2221 2443 

1425 1568 1724 1897 2086 2295 2524 2777 3055 3360 3696 

700 770 847 932 1025 1127 1240 1364 1501 1651 1816 

30 33 36 40 44 48 53 58 64 71 78 

45 50 54 60 66 72 80 88 96 106 117 

21 23 25 28 31 34 37 41 45 50 54 

534 587 646 711 782 860 946 1041 1145 1259 1385 

400 440 484 532 586 644 709 779 857 943 1037 

110 121 133 146 161 177 195 214 236 259 285 

5518 6070 6677 7344 8079 8887 9775 10753 11828 13011 14312 

552 607 668 735 808 889 978 1076 1183 1302 1432 

4376 4814 5295 5824 6407 7048 7752 8528 9380 10318 11350 

2136 2350 2585 2843 3127 3440 3784 4162 4579 5037 5540 

4923 5415 5957 6553 7208 7929 8721 9594 10553 11608 12769 

160 176 194 213 234 258 283 312 343 377 415 

72 79 87 96 105 116 128 140 154 170 187 

22 24 27 29 32 35 39 43 47 52 57 

34 37 41 45 50 55 60 66 73 80 88 

18 20 22 24 26 29 32 35 39 42 47 

4558 5014 5515 6067 6673 7341 8075 8882 9770 10748 11822 

4568 5025 5527 6080 6688 7357 8092 8902 9792 10771 11848 
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Previsão dos veículos leves, no período vespertino, para a predição sonora do ano de 2026 

PREVISÃO - VEÍCULOS PESADOS NO PERÍODO VESPERTINO 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 

58 64 70 77 85 93 103 113 124 137 150 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 4 5 5 6 6 7 8 9 9 10 

58 64 70 77 85 93 103 113 124 137 150 

9 10 11 12 13 14 16 18 19 21 23 

99 109 120 132 145 159 175 193 212 233 257 

6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 16 

78 86 94 104 114 126 138 152 167 184 202 

40 44 48 53 59 64 71 78 86 94 104 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 

2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 

2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 

120 132 145 160 176 193 213 234 257 283 311 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1888 2077 2284 2513 2764 3041 3345 3679 4047 4452 4897 

15 17 18 20 22 24 27 29 32 35 39 

96 106 116 128 141 155 170 187 206 226 249 

6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 16 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1504 1654 1820 2002 2202 2422 2664 2931 3224 3546 3901 

1542 1696 1866 2052 2258 2483 2732 3005 3305 3636 4000 
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