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RESUMO 

 

 

PINTO, Débora Nogueira. Mapeamento Acústico como ferramenta para Predição 

de Ruído Urbano na área de influência do estádio Arena das Dunas, Natal/ RN. 

2013. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Programa de Pós-

Graduação em Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 

Natal, 2013. 

 

A Poluição Sonora provoca degradação na qualidade do meio ambiente e se apresenta 

como um dos mais frequentes problemas ambientais nas grandes cidades. Os ambientes 

urbanos possuem cenários acústicos complexos e seus estudos precisam considerar a 

contribuição de fontes sonoras diversas. Nesse sentido, os modelos computacionais, por 

meio do mapeamento e predição do cenário acústico, se tornam importantes, uma vez 

que possibilitam a realização de cálculos, de análises e de relatórios que permitem a 

interpretação de resultados satisfatórios. O bairro de estudo é o bairro de Lagoa Nova, 

área central da cidade do Natal, o qual passará por grandes mudanças no espaço urbano 

devido às obras de mobilidade urbana previstas para o entorno do estádio “Arena das 

Dunas” – em decorrência da Copa de 2014 – e as consequentes mudanças da forma 

urbana e no tráfego. Dessa forma, este trabalho objetiva avaliar o impacto sonoro 

provocado pelas alterações viárias e morfológicas no entorno deste estádio no bairro de 

Lagoa Nova em Natal, a partir de medições in loco e do mapeamento com a utilização 

do modelo computacional SoundPLAN no ano 2012 e a evolução do cenário acústico 

para 2017. Para tal análise, realizou-se, primeiramente, a construção do mapeamento 

acústico atual com base no diagnóstico acústico do bairro, mapeamento físico, 

contagem classificada dos veículos e medição do nível de pressão sonora; e para se 

construir a predição de ruído, observou-se, para a área de estudo, as modificações 

previstas para o tráfego, forma urbana e obras de mobilidade. Conclui-se que os níveis 

de pressão sonora do ano 2012 e para 2017 extrapolam, em parte, a legislação vigente. 

Para a predição do ruído foram verificadas várias modificações no cenário acústico, no 

qual as obras de mobilidade urbana previstas melhorarão o fluxo do tráfego, 

consequentemente, reduzirão o nível de pressão sonora onde estão previstas as 

intervenções. 

 

Palavras-chave: Poluição Sonora, Ruído, Mapeamento Acústico.  



 

ABSTRACT 

 

 

The Noise Pollution causes degradation in the quality of the environment and presents 

itself as one of the most common environmental problems in the big cities. An Urban 

environment present scenario and their complex acoustic study need to consider the 

contribution of various noise sources. Accordingly to computational models through 

mapping and prediction of acoustic scene become important, because they enable the 

realization of calculations, analyzes and reports, allowing the interpretation of 

satisfactory results. The study neighborhood is the neighborhood of Lagoa Nova, a 

central area of the city of Natal, which will undergo major changes in urban space due 

to urban mobility projects planned for the area around the stadium and the consequent 

changes of urban form and traffic. Thus, this study aims to evaluate the noise impact 

caused by road and morphological changes around the stadium Arena das Dunas in the 

neighborhood of Lagoa Nova, through on-site measurements and mapping using the 

computational model SoundPLAN year 2012 and the scenario evolution acoustic for the 

year 2017. For this analysis was the construction of the first acoustic mapping based on 

current diagnostic acoustic neighborhood, physical mapping, classified vehicle count 

and measurement of sound pressure level, and to build the prediction of noise were 

observed for the area study the modifications provided for traffic, urban form and 

mobility work. In this study, it is concluded that the sound pressure levels of the year in 

2012 and 2017 extrapolate current legislation. For the prediction of noise were 

numerous changes in the acoustic scene, in which the works of urban mobility provided 

will improve traffic flow, thus reduce the sound pressure level where interventions are 

expected. 

 

Key-Words: Noise Pollution, Noise, Noise Mapping. 
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A tendência de crescimento das grandes cidades faz com que o nível do som 

perturbador se torne cada vez mais presente, degradando a qualidade do meio ambiente 

e provocando danos visíveis aos seres humanos que o habitam. No Brasil, o impacto é 

ainda mais severo, ante as construções acusticamente pobres, a ausência de 

planejamento, principalmente em relação aos meios de transporte e devido à ausência de 

uma política nacional efetiva de controle do ruído urbano. Somados o crescimento 

econômico e o aumento da densidade demográfica e de suas fontes de ruídos, cria-se um 

cenário que necessita ser modificado na busca pela qualidade de vida da população 

(VENTURA, 2008).  

A chamada “poluição” sonora consiste no ruído excessivo das fontes 

perturbadoras do meio urbano, principalmente nos grandes centros urbanos (GUEDES, 

2005) no qual pode causar efeitos nocivos fisiologicamente e psicologicamente aos 

humanos. Segundo Sylvio Bistafa (2006), o ruído de tráfego constitui numa das 

principais fontes de poluição ambiental, com origem proveniente do tráfego rodoviário, 

ferroviário e/ou aéreo.  

Os ambientes urbanos apresentam cenários acústicos complexos e seus estudos 

precisam considerar a participação de várias fontes sonoras e a necessidade de se 

trabalhar inúmeros pontos de medição. Ao avaliar uma solução nesse sentido, os 

modelos computacionais se tornam imprescindíveis, uma vez que possibilitam a 

realização de cálculos, de análises, de relatórios rápidos e com certa precisão 

(VIVEIROS et al., 2008). Nos modelos computacionais, são possíveis mapeamentos 

sonoros de porções da cidade ou de sua totalidade, assim como predições de ruído. As 

análises a partir dos resultados obtidos podem ser importantes para avaliação do espaço 

urbano, assim como embasar discussões sobre a legislação urbana pertinente. Isso 

possibilita a gestão do espaço urbano também por meio de decisões acústicas que 

permitem o controle da poluição sonora.  

Apesar das novas ferramentas na área de acústica urbana, verifica-se que as 

pesquisas relacionadas à acústica ambiental no Brasil ainda são incipientes. Em relação 

à realização de mapeamento sonoro, no Brasil, há um registro da realização de estudo de 

uma cidade inteira, realizado na cidade de Belém/ PA (MORAIS; SIMÓN, 2009). Além 

disso, é crescentes as pesquisas realizadas no campo da acústica, como as realizadas no 
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Instituto Alberto Luís Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa em Engenharia UFRJ - 

COPPE, Universidade de Brasília - UNB e Universidade de São Carlos - UFSCAR. 

Um cenário urbano pode se modificar devido ao crescimento das cidades, assim 

como a se adequar a casos isolados, como grandes eventos mundiais, como uma Copa 

do Mundo ou Olimpíadas, por exemplo. Esses eventos trazem junto consequentes 

necessidades de mudança do ambiente urbano para se adequar às exigências e às 

necessidades da organização, principalmente, nos setores relacionados ao turismo, às 

obras de mobilidade urbana, espaços físicos para os eventos, hotelaria, dentre outros. 

Para a realização, em 2014, da copa FIFA de futebol no Brasil, foram nomeadas 

12 cidades para sediar os jogos. A cidade do Natal/RN, uma das selecionadas, sofrerá 

intervenções em termos de infraestrutura, como a construção do estádio Arena das 

Dunas e obras de mobilidade urbana. O novo estádio terá capacidade para 45.000 

espectadores e foi projetada seguindo as diretrizes FIFA para abrigar não apenas os 

jogos da Copa do Mundo de Futebol de 2014, mas também para funcionar com espaço 

para entretenimento da cidade. 

Ao partir-se da inconsistência de estudos na cidade do Natal sobre Poluição 

Sonora e da problemática já existente, questiona-se: Quais os impactos no ambiente 

acústico gerado pelas transformações previstas no tráfego, obras de mobilidade urbana e 

na forma urbana no entorno do estádio Arena das Dunas? 

Para responder à questão da pesquisa, levanta-se a hipótese de que o cenário 

acústico futuro da área de estudo irá sofrer impacto negativo devido às obras de 

mobilidade e ao aumento do tráfego. 

Dentre os demais segmentos do conforto ambiental, especialmente no processo 

de planejamento das cidades, são necessárias medidas preventivas de adequação ao 

ruído gerado para o crescimento urbano. Esta pesquisa torna-se relevante na medida em 

que visa a identificação de possíveis soluções e a construção de uma base teórica para 

avaliação de impactos sonoros na área de estudo. Diante deste contexto, para o estudo 

da acústica urbana, optou-se pela avaliação do entorno do estádio Arena das Dunas, no 

bairro de Lagoa Nova em Natal/RN, tendo em vista que o bairro em estudo encontra-se, 

atualmente, em mudanças no espaço urbano. 
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Desta forma, este trabalho tem como objetivo geral avaliar o impacto sonoro 

provocado pelas alterações viárias e morfológicas no entorno do estádio Arena das 

Dunas no bairro de Lagoa Nova em Natal/RN. Os objetivos específicos consistem em:  

 Compreender a área o objeto de estudo e a relação às qualidades ambientais, por 

meio de um diagnóstico dos atributos da forma urbana e da sua morfologia, assim 

como o ruído; 

 Realizar medições in loco e mapeamento acústico para caracterizar o cenário 

acústico atual da área objeto de estudo; 

 Prever o ruído durante a fase de operação do estádio Arena das Dunas; 

 Propor diretrizes que minimizem os possíveis impactos provocados pelo ruído 

ocasionado no entorno do estádio Arena das Dunas.  

Para expor sistematicamente, esta pesquisa se estruturou em cinco partes, no 

qual o Referencial Teórico (1) tratou sobre o tema proposto e acerca da Poluição 

Sonora, Ferramentas para Avaliação do Ruído e Normas e Legislações ambientais. Em 

seguida, apresentou-se os procedimentos metodológicos (2) que abarcam a descrição e a 

análise das variáveis envolvidas (para a situação atual e a predição a ser realizada). A 

fim de delimitar a área de estudo, realizou-se caracterização e diagnóstico em todo o 

Bairro (3). Após a coleta dos dados, analisou-se e discutiu-se os resultados (4) segundo 

os cenários simulados no programa SoundPLAN. E para finalizar, como última parte 

segue as conclusões gerais (5). 
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1.1 RUÍDO URBANO 

O Ruído é um som sem harmonia, em geral de conotação negativa, e 

considerado um dos grandes problemas de poluição das cidades (BISTAFA, 2006).  

Com o objetivo de tratar sobre o ruído urbano, este capítulo aborda as definições e 

aspectos da Poluição Sonora, Propagação Sonora ao ar livre e o Ruído de Tráfego. 

1.1.1 Poluição Sonora  

Segundo Gleice Elali e Maísa Veloso (2006), concentra-se  na cidade parte 

considerável dos problemas ecológicos e sociais do planeta: degradação ambiental com 

toda sorte de poluição (sonora, visual, da água, do ar), proliferação de assentamentos 

precários, criminalidade, dentre muitos outros. Muitos desses problemas, em especial 

aqueles relacionados ao meio ambiente, envolvem questões de planejamento, de projeto 

e de gestão do espaço urbano e arquitetônico.  No entanto, o receptor é normalmente o 

ser humano, afinal, se há um problema de ruído é porque alguém está sendo 

incomodado por ele (BISTAFA, 2006). 

A “poluição” sonora no mundo moderno traz repercussões na saúde. Maneiras 

de estabelecer controles têm sido objeto de crescentes estudos e preocupações no campo 

da saúde pública, da fisiologia, da acústica e da engenharia (SANTOS, 1994).  

Em países onde há grandes problemas de Poluição Sonora, como é o caso do 

Brasil, o impacto é ainda mais severo, devido à população possuir hábitos de sociedade 

ruidosa, à configuração inerente de construção do tipo mais leves no qual estas 

consequentemente são acusticamente mais frágeis, a ausência de planejamento 

adequado das cidades, principalmente em relação aos meios de transporte e devido à 

ausência de uma política nacional efetiva de controle do ruído urbano. Somados o 

crescimento econômico e o aumento da densidade demográfica nas cidades e de suas 

fontes de ruídos, cria-se um cenário que necessita ser modificado na busca pela 

qualidade de vida da população (VENTURA, 2008).  

“O som é uma experiência tão comum no nosso cotidiano que raramente nos 

damos conta de todas as suas funções” (BISTAFA, 2009, p. 4). Do ponto de vista do 

fenômeno físico, o som é definido como qualquer variação de pressão que o ouvido 

possa detectar. Este se transmite por meio dos choques entre as partículas do ar 
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atmosférico, indicando uma propagação na forma de onda. Portanto, se deduz que a 

propagação do som na forma de onda provoca variações na pressão atmosférica tanto no 

espaço, num instante fixo, como no tempo, num ponto fixo (BISTAFA, 2009). 

Fisicamente, não existe distinção entre som e ruído; qualitativamente o ruído se 

diferencia do som por ser do tipo indesejável. 

A chamada “poluição” sonora consiste no ruído excessivo das fontes 

perturbadoras do meio urbano, principalmente no centro das grandes cidades 

(GUEDES, 2005). Segundo a Organização Mundial da Saúde – OMS – (1999), o ruído 

pode causar efeitos nocivos fisiologicamente e psicologicamente aos humanos, como 

distúrbio de sono, stress, dores de cabeça, ansiedade, entre outros. Determinar e prever 

esses níveis de pressão sonora no meio urbano suscita variadas discussões sobre a 

Poluição Sonora, ferramentas acústicas e o cumprimento das legislações.  

1.1.2 Propagação sonora ao ar livre  

Na análise do campo acústico em comunidade, é importante desenvolver 

relações entre a potência sonora das fontes, os níveis de pressão sonora do receptor e a 

influência dos vários caminhos de propagação (GERGES, 2000). Esta propagação é 

dada em termos de três componentes: 

 

A propagação sonora ao ar livre é normalmente estudada em termos 

de três componentes: a fonte sonora, a trajetória de transmissão e o 

receptor. Primeiramente, a fonte emite certa potência sonora, gerando 

um nível sonoro que pode ser medido nas imediações da fonte. A 

partir daí, o nível sonoro é atenuado à medida que o som se propaga 

entre a fonte e o receptor, ao longo de determinada trajetória 

(BISTAFA, 2006, p. 187).  

 

A equação básica para o estudo da propagação sonora ao ar livre contém os 

efeitos da divergência da onda, diretividade da fonte e superfícies próximo à fonte. Para 

se obter o nível de pressão sonora, segundo Grant Anderson e Ulrich Kurse (1992), 

emprega-se a seguinte equação:  

Lp(r) = Lw -20log r/1m + DIrcvr – 10 log Ω/ 4π -11 –Acombined, rcvr                          eq. 01 

Sendo: 

 Lp(r), nível de pressão sonora da fonte-receptor na distância r, em decibéis; 
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 Lw, nível de potência sonora, em decibéis; 

 R, distancia fonte-receptor, em metros; 

 DIrcvr, é a diretividade da fonte, em decibéis; 

 Ω, ângulo sólido disponibilizado para a fonte para livre propagação, em graus; 

 Acombined, rcvr é a combinação para todos os mecanismos significativos de 

atenuação sonora, sabine metro. 

 

No meio urbano, existe dois condicionantes da Propagação Sonora: a fonte 

(veículos) e o meio de Propagação (Morfologia Urbana). Segundo Lygia Niemeyer 

(2007), uma via de circulação urbana margeada por edifícios determina uma ambiência 

acústica significativamente diferente de uma estrada, implantada em tecido urbano 

pouco denso. Consequentemente, a implantação ou o aumento do volume e da natureza 

do tráfego de uma via não pode ignorar as características do tecido urbano que a 

envolve, no qual os níveis de pressão sonora que resultam da mesma fonte podem ser 

bastante diferentes, dependendo das características geométricas do entorno. 

A predição de níveis de pressão sonora em áreas externas adjacentes a fontes de 

ruídos requer análises da propagação do som ao ar livre. A energia gerada por fontes 

sonoras sofre atenuação sonora ao ar livre que são estimadas através de correções 

aditivas pelos mecanismos de atenuação. 

Grant Anderson e Ulrich Kurse (1992 apud BISTAFA, 2006) elaboraram uma 

tabela que resume os principais mecanismos de atenuação sonora ao ar livre, indicando 

de forma simplificada onde cada um deles é mais significativo (Tabela 1). Vale 

ressaltar que se trata de uma simplificação da equação básica para o estudo da 

propagação sonora, já que se omitiram algumas atenuações e efeitos da onda. 
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Tabela 1 – Principais mecanismos de atenuação sonora ao ar livre
1
 

Mecanismo Descrição sucinta 
Atenuação aproximada de 5 dB 

Condições À distância de 

Absorção do 

Ar 

Absorção sonora do ar 

atmosférico. 

A 10ºC e 70% de 

umidade relativa. 

800m 

1.500m em 500 Hz 

250 m em 4 kHz 

Solo Macio Interferência (quase 

sempre destrutiva) entre o 

som direto e o refletido 

sobre solo acusticamente 

macio. 

Para alturas da fonte e do 

receptor da ordem de 

1,2m. 

85m 

10m - 250 e 500 Hz 

50m - 125 e 1.000 Hz 

Barreira Atenuação provocada por 

uma barreira acústica entre 

a fonte e o receptor, 

combinada com uma 

atenuação adicional de solo 

acusticamente “macio”. 

Quando o receptor 

encontra-se na sombra 

acústica gerada pela 

barreira, em temperaturas 

normais e sem vento. 

Todas 

Edificações Atenuação provocada por 

edificações entre a fonte e 

o receptor. 

Quando uma fileira de 

edificações com 

aproximadamente 25% 

de abertura. 

Todas 

Vegetação 

Densa 

Atenuação Provocada por 

vegetação densa entre a 

fonte e o receptor. 

Áreas com muitas 

árvores e vegetação 

densa no solo. 

30m 

100m - 500 Hz 

50m - 4.000 Hz 

Reverberação 

Urbana 

 

Amplificação sonora 

devida a múltiplas 

reflexões em desfiladeiros 

urbanos. 

Com edificações de no 

mínimo 10m de altura 

em ambos os lados da rua 

Todas 

Vento e 

Temperatura 

Alteração de atenuação do 

solo e/ou barreira, ou 

criação de sombras 

acústicas causadas por 

gradientes verticais de 

temperatura e de ventos. 

Em dias ensolarados, 

para alturas da fonte e do 

receptor na ordem de 

1,2m. 

150m 

150m - 500 Hz 

50m - 4.000 Hz 

 

 
Fonte: ANDERSON; KURZE, 1992 apud BISTAFA, 2006. 

 Atenuação Sonora do Ar Atmosférico 

O Ar atmosférico é um meio perfeitamente elástico, durante suas sucessivas 

compressões e rarefações, quando ocorre a atenuação do som durante a sua passagem 

pelo ar, causado, principalmente, pelo relaxamento vibracional das moléculas de 

                                                 
1
 Omitiu-se atenuações causadas por neblina, precipitação e turbulência atmosférica, por não serem 

geralmente significativas. Omitem-se os efeitos da divergência da onda, da diretividade da fonte e de 

grandes superfícies refletoras próximas à fonte. 
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oxigênio e de nitrogênio (ANDERSON; KURSE, 1992; GERGES, 2000). De forma 

macroscópica e microscópica, o ar atmosférico absorve o som durante sua propagação. 

No caso macroscópico, a energia é extraída da onda sonora por condução de calor e pelo 

atrito viscoso entre as moléculas de ar. Já no caso microscópico, a absorção se deve à 

relaxação térmica molecular (BISTAFA, 2006). 

 Atenuação Sonora do Solo 

A reflexão no solo gera um raio sonoro que interfere ao raio direto, resultando 

em amplificação ou atenuação do nível de pressão sonora no receptor. Para o solo duro 

(como asfalto e concreto), o resultado é amplificação do som. Já para o solo macio 

(como vegetação e terra arada), ocorre atenuação de banda larga no espectro sonoro 

(BISTAFA, 2006). 

 Atenuação das Barreiras Acústicas 

Uma barreira acústica é qualquer obstáculo que impede a visão da fonte-receptor 

quando este se eleva, ao interferir com a linha de visão causando atenuação por 

difração, no qual, o obstáculo dificulta a propagação esférica do som através da reflexão 

ou difração pelas superfícies das barreiras (Figura 1) (KOTZEN; ENGLISH, 1999; 

GERGES, 2000). 

 

 

 
Figura 1 – Barreira acústica  

Fonte: GERGES, 2000. 
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 Atenuação de Edificações; 

Edificações atenuam o nível de pressão sonora quando se interpõem entre a 

fonte e o receptor. O som que atinge o receptor é aquele que, a partir da fonte, é 

difratado no topo das edificações e que se soma àquele que se transmite através das 

aberturas entre elas. Sendo assim, o edifício funciona como barreira (ANDERSON; 

KURSE, 1992). 

 Atenuação de Vegetação Densa  

Em geral, as folhagens e os arbustos têm a propriedade de absorver o som, 

geralmente maior nas altas frequências. Já troncos e folhagens densas realizam o 

espalhamento sonoro. Dessa forma, um cinturão verde funcionará como um elemento de 

atenuação, podendo tanto absorver como espalhar o som incidente sobre ele através do 

processo de difração. A vegetação de insonorização deve ter largura superior a 15m, na 

faixa de frequência de 200 a 2000 Hz a atenuação será da ordem de 7dB para cada 30m 

de largura do cinturão verde (BISTAFA, 2006; GERGES, 2000).  

 Efeito de Gradientes de Temperatura e de Velocidade do vento 

A velocidade do som é proporcional à temperatura e aumenta verticalmente para 

cima. Quando ocorrem estas variações das características do meio de propagação, 

ocasionando a alteração da direção de propagação raio sonoro, tem-se a chamada 

refração. Em geral, quando o gradiente de temperatura é negativo ou quando a 

propagação sonora se dá a barlavento, ocorre aumento da atenuação; enquanto que, 

quando tal gradiente é positivo ou quando a propagação se dá a sotavento, ocorre a 

redução (ANDERSON; KURSE, 1992; BISTAFA, 2006). 

Os mecanismos de atenuação podem ocorrer com interação entre os mesmos, ou seja, com a 

combinação de mais de um fator, a 
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Quadro 1 resume as principais interações entre estes. Tais interações afetam 

significativamente os níveis de pressão sonora resultantes. Os efeitos combinantes são 

difíceis de estimar, uma vez que a interação é inerentemente complexa (BISTAFA, 

2006). Dessa forma, os softwares se tornam essenciais para a análise de tais efeitos. 

 

Quadro 1 – Principais interações entre os mecanismos de atenuação sonora ao ar livre  
Somar efeitos Somar efeitos Aplicar 

fórmula 

Desconsiderar 

gradientes em 

edificações; 

somar efeitos a 

distância 

remanecente 

Desconsiderar 

gradientes em 

vegetação; 

somar efeitos a 

distância 

remanecente 

Desconsiderar 

gradientes em 

áreas urbanas 

 
VENTO/ 

TEMPE- 

RATURA 

Somar efeitos Ignorar 

atenuação do 

solo macio em 

áreas urbanas 

Limitar IL da 

barreira em 

5-10dB em 

áreas urbanas 

Somar efeitos Desconsiderar 

atenuação da 

vegetação em 

áreas urbanas 

 
REVERBE- 

RAÇÃO 

URBANA 

 

Somar efeitos Usar o maior 

no lugar da 

soma 

Usar o maior 

no lugar da 

soma 

Usar o maior 

no lugar da 

soma 

 
VEGETAÇÃO 

DENSA 

  

Somar efeitos Usar o maior 

no lugar da 

soma 

Usar o maior 

no lugar da 

soma 

 

EDIFICAÇÃO 
   

Somar efeitos Computar IL 

da barreira, e 

não a 

atenuação da 

barreira 

 
BARREIRA 

    

Somar efeitos SOLO MACIO      
ABSORÇÃO 

ATMOSFÉ- 

RICA 

      

 

Fonte: ANDERSON; KURZE, 1992 apud BISTAFA, 2006. 

1.1.3 Ruído do tráfego  

Na União Europeia, no período diurno, 40% da população é exposta a níveis de 

pressão sonora superiores a 55dB(A), sendo deste 20% a níveis superiores a 65dB(A). 

No período noturno, 30% são sujeitados a níveis acima de 55dB(A). Poluição sonora é 

ainda mais severa em países em desenvolvimento, como o caso do Brasil (OMS, 1999). 

A preocupação maior no setor de transporte se refere aos impactos locais do 

automóvel, em termos de poluição do ar e sonora, e de desperdícios de tempo resultante 

dos congestionamentos, além dos enormes custos envolvidos em se lidar com o 

problema da maneira convencional, ou seja, construindo mais vias (GUERRA; 

CUNHA, 2006). Dentro deste contexto, deve-se atentar para a Mobilidade Urbana 
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Sustentável, já que são coordenadas ao transporte seguro e eficaz, com desenvolvimento 

econômico e social com mínimos impactos ambientais (COSTA, 2003): 

 

Mobilidade Urbana Sustentável é o resultado de um conjunto de 

políticas de transporte e circulação que visam proporcionar o acesso 

amplo e democrático ao espaço urbano, através da priorização dos 

modos de transporte coletivo e não motorizados de maneira efetiva, 

socialmente inclusiva e sustentável (ASSOCIAÇÃO..., 2003 apud 

COSTA, 2003, p.41). 

 

Relatórios de impacto ambiental geralmente incluem estimativas do ruído de 

tráfego em virtude da elaboração/execução de projeto para novas vias ou ampliação das 

existentes, a fim de que se possa avaliar o impacto causado pelo ruído nas comunidades 

localizadas no entorno da via, no entanto não há parâmetros normativos aplicados ao 

ruído. Com o desenvolvimento da sociedade, ocorre um aumento do grau de 

urbanização e industrialização e, consequentemente, da extensão da malha de 

transporte. Sendo assim, cada um desses fatores contribui para o aumento da Poluição 

Sonora. 

Vias de tráfego veicular constituem fonte linear no qual o nível de pressão 

sonora cai 3dB ao se dobrar a distancia da fonte, uma vez que o som espalha-se a partir 

da fonte linear com uma frente de onda cilíndrica. Sendo que cada tipo de veículo 

produz ruído diferente: 

 

El ruido, generado por el tráfico rodado en calles, carreteras y 

autopistas constituye el tipo de ruido más común; en la vida actual un 

gran porcentaje de la comunidad lo considera como el <<ruido de 

fondo>> sobre el que se producen los demás tipos de ruido. 

(SANCHO; SENCHERMES, 1982, p.139). 

 

Com o objetivo de se adequar ao crescimento do volume de veículos, conforme 

Antonio Mendez  et al. (1994, p.60) há dois grandes grupos de vias: 

 Rápidas –  nas quais se supõem que não há edificações nas laterais; 

 Urbanas – as ruas das cidades. Em suas margens, há presença de edificações de 

alto gabarito, o que reforça o ruído devido as grandes quantidades de reflexões 

sucessivas nas fachadas.  

Em áreas urbanas, a potência do som resultantes do tráfego depende de vários 

fatores, tais como: tipo, qualidade e velocidade dos veículos; qualidade da 
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pavimentação; fluxo do tráfego, com aceleração e desaceleração; características dos 

pneus dos carros (MOTA, 1981).  

 

Cerca de una carretera, autopista o en una calle puede detectarse con 

facilidad que no todos los vehículos generan el mismo ruido ni suenen 

igual; cualquier persona es capaz de diferenciar el paso de un camión 

o autobús, del paso de un automóvil o una motocicleta (SANCHO; 

SENCHERMES, 1982, p.142). 

 

Uma primeira classificação dos veículos que formam o tráfego consiste no 

tamanho e no motor. O motor é o principal foco de ruído dos automóveis, propagando-o 

pelas explosões e pelos mecanismos internos por meio de sua estrutura, sendo os 

veículos pesados os produtores de maior nível de pressão sonora do que os de tipo leves 

(SANCHO; SENCHERMES, 1982). Vale ressaltar também que o ruído de tráfego se 

compõe pela sobreposição de ruídos de muitos veículos além das distintas condições 

dos mesmos (MENDEZ, 1994). É necessário, portanto, que, em áreas adjacentes a vias, 

o planejador considere a emissão do ruído, procurando minimizar os seus efeitos sobre 

áreas, por meio do adequado disciplinamento do uso do solo. O ruído existente em um 

determinado local provém de várias fontes e varia durante determinado período de 

tempo. Dessa forma, a sua avaliação não pode ser feita a partir de uma única medição in 

loco (MOTA, 1981). 

Para atenuar ruídos em tráfego de veículos, segundo Suetônio Mota (1981), 

podem ser adotadas algumas medidas: 

 Melhoria dos equipamentos dos veículos; 

 Restrição ao tráfego de veículos pesados em determinadas áreas da cidade; 

 Melhoria do fluxo de veículos, com objetivo de evitar acelerações e 

desacelerações; 

 Execução de barreiras arquitetônicas; 

 Disciplinamento do uso do solo; 

 Isolamento dos edifícios verticais; 

 Projeto adequado para as vias e áreas adjacentes. 

Observa-se, logo, que a variação do nível de pressão sonora das vias se relaciona 

não só com o fluxo de tráfego, mas também com a morfologia urbana e com a ocupação 
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do solo. As vias locais e coletoras podem apresentar níveis de pressão sonora iguais ou 

semelhantes aos registrados nas vias arteriais que possuem grandes dimensões da caixa 

da via, ratificando os efeitos dos condicionantes acústicos que configuram o perfil “U” e 

“L” da via.  

Segundo Lygia Niemeyer (2007), ruas com perfil “L” se configuram quando o 

espaço acústico é aberto, margeada por edifícios relativamente baixos; Já as ruas em 

“U” são as do tipo cânion, margeadas por barreiras ou edificações coladas, conforme 

figura 2.  Possíveis soluções para amenizar o problema seriam o controle dos níveis de  

pressão sonora emitido pelos escapamentos dos carros e uma maior fiscalização de 

motos e ônibus, uma vez que, durante as medições, aparentaram maiores emissões de 

ruído. 

 

 
Figura 2 – Desenho esquemático de ruas em perfil “L” e ruas em perfil “U” 

Fonte: NIEMEYER, 2007. 

 

O mapa de ruído tende a ser uma ferramenta extremamente interessante para a 

Municipalidade, que teria uma ferramenta gráfica a qual poderia utilizar para criar ou 

rever suas leis de zoneamento e uso do solo (CANTIERE et al., 2010). 

Segundo Mestre Sancho e Garcia Senchermes (1982), o que ocorre, na realidade, 

para tráfegos intermediários é o agrupamento de veículos no qual, em determinados 

momentos, o ruído de fundo é gerado pelos veículos da via, enquanto que em outros, o 

nível de pressão sonora é superior ao esperado. Isso ocorre devido ao seu caráter 

aleatório, que é dado em função das variações do tipo de via e de veículos. Estas 

variações, segundo os autores, podem ocorrer em função do tipo de pavimentação, 

efeito da ladeira e fluidez do tráfego. 
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Naturalmente, a contribuição do ruído de tráfego é em função tanto da pista, 

quanto dos pneus, gerado pelas características geométricas (macroscópicas e 

microscópicas) da superfície da pista. Os pavimentos flexíveis (capas betuminosas sobre 

bases rígidas) são menos ruidosos do que pavimentos rígidos. O desgaste do pavimento, 

em geral, aumenta o nível de pressão sonora gerado pelos pneus (SANCHO; 

SENCHERMES, 1982). 

Para manter a velocidade subindo uma ladeira, é necessário aumentar a potência 

do motor, aumentando a velocidade de giro, reduzindo a uma marcha mais curta. Nestes 

trechos, a fonte dominante do ruído do veículo é o motor e o escape. No caso dos 

veículos pesados, devido sua baixa relação de potência/peso do veículo, os obriga a 

aumentar a potência do motor, às vezes, até no máximo. No entanto, nos casos dos 

automóveis, devido à relação do motor/peso do veículo, não obrigatoriamente, é 

necessário aumentar a potência do motor para subir uma ladeira.  

Como fluidez do tráfego, entende-se o deslocamento de veículos sem 

interrupções do movimento, de forma que não se produzam acelerações, paradas ou 

intensidade do tráfego, que obriguem os veículos a reduzirem significativamente suas 

velocidades e mudanças para marchas curtas. O tráfego se caracteriza por um regime de 

motor em marchas longas, velocidades médias e altas e pouca interação de uns veículos 

com outros.  

Após o estudo do ruído Urbano, o capítulo seguinte segue com as ferramentas de 

análise acústica com o objetivo de avaliar cenários urbanos do ponto de vista acústico e 

assim poder traçar diretrizes de planejamento.  

 

1.2  FERRAMENTAS DE ANÁLISE ACÚSTICA 

Como ferramentas de análise acústica do espaço urbano, de forma a avaliar 

os impactos da Poluição Sonora, têm-se o mapeamento e a predição de ruído. 
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1.2.1  Mapeamento acústico 

Trata-se de uma ferramenta de análise de ruído ambiental geradas por dados 

coletados em medições em campo, ou utilizando programas computacionais, com o uso 

de dados de entrada de nível de pressão sonora.  

Seu objetivo é a criação de uma representação visual do ruído ambiental de certa 

área geográfica. O mapeamento acústico consiste numa ferramenta fundamental para o 

estudo, diagnóstico e controle do ruído ambiental com a finalidade de alcançar a mínima 

qualidade sonora estabelecida entre eles (GUEDES, 2005). 

O mapa acústico é representado por meio de curvas isofônicas com zonas que 

possuem o mesmo nível de pressão sonora. Estas zonas podem ser separadas em trechos 

de decibéis, no qual, em geral, os limites de cada curva são representados por cores 

padronizadas em trechos de nível de pressão sonora (GUEDES, 2005): 

 

O mapeamento acústico é uma ferramenta fundamental para o estudo 

do ruído ambiental. Baseado no levantamento dos níveis de ruído de 

uma cidade, através da medição ou através do uso de método 

predicional, o mapa acústico, nada mais é do que a representação de 

curvas isofônicas (similar às curvas topográficas dos mapas 

convencionais) - pontos de ruído com a mesma intensidade - de certa 

área geográfica. Os diversos níveis de intensidade sonora são 

separados por zonas com cores padronizadas em trechos de 5 dB  

(VENTURA et al., 2008, p. 3). 

 

Para a criação dos mapas do campo acústico local, de acordo com Elcione 

Morais (2009), os procedimentos metodológicos estabelecidos para o desenvolvimento 

da pesquisa são: 

 Modelagem geométrica da região; 

 Inserção de dados de tráfego; 

 Inserção das principais fontes sonoras; 

 Coleta dos dados para a alimentação do software; 

 Calibração do modelo acústico da região, através de medições; 

 Cálculo dos mapeamentos acústicos. 
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Durante o planejamento dos mapas acústicos, devem ser considerados alguns 

pontos, como: número e localização dos pontos de medição; dias, horários e duração das 

coletas dos dados acústicos; características dos dados meteorológicos, geométricos e de 

tráfego; além da configuração e posicionamento dos equipamentos (NAGEM, 2004). Os 

cálculos em programas computacionais são normalmente realizados de acordo com um 

algoritmo padrão reconhecidos (BRUEL; KJAER, 2000) e calculam automaticamente 

para um número muito grande de pontos, os níveis de emissão sonora, a partir dos 

parâmetros do tráfego e das características físicas do local em estudo, ao utilizar dados 

de potência acústica das fontes (GERGES, 2000). Com isso, é capaz de gerar um mapa 

dos níveis de pressão sonora utilizando uma escala de cores relacionada a estes níveis 

(Figura 3).  

 

 

 
Figura 3 – Mapeamento acústico do bairro de Jardins em Aracajú  

Fonte: GUEDES, 2005 

 

Com este recurso, é possível conhecer os níveis de pressão sonora em qualquer 

ponto de uma área modelada, por meio de leitura direta no mapa. Constitui-se, assim, 

importante ferramenta não só para a avaliação do impacto ambiental causado pelo ruído 

do tráfego, mas também para a avaliação prévia da eficácia de alternativas de controle 

do ruído que possam ser adotadas (CARLITXO, 2002).  
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Em relação à realização de mapeamento sonoro, surpreende que, no Brasil, 

exista apenas um registro da realização de estudo de uma cidade inteira, realizado na 

cidade de Belém, Pará. No entanto, é crescentes as pesquisas realizadas no campo da 

acústica, como as realizadas no Instituto Alberto Luís Coimbra de Pós-Graduação e 

Pesquisa em Engenharia UFRJ - COPPE, Universidade de Brasília - UNB e 

Universidade de São Carlos - UFSCAR.  

No caso da União Europeia, a Directiva 2002/94/CE, do Parlamento Europeu e 

do Conselho da União Europeia, instituiu os mapas estratégicos de ruído como 

instrumentos para a gestão do ambiente sonoro. Constitui parte da política comunitária 

para atingir um elevado nível de proteção da saúde e do ambiente. O objetivo da 

directiva (PARLAMENTO..., 2002) define uma abordagem comum para evitar, 

prevenir ou reduzir, numa base prioritária, os efeitos prejudiciais da exposição ao ruído 

ambiente, incluindo o incômodo dela decorrente (PARLAMENTO..., 2002). Para esse 

efeito, coloca-se, progressivamente, em prática algumas ações, como a determinação da 

exposição ao ruído ambiente, a partir da elaboração de mapas de ruído, com base em 

métodos de avaliação comuns aos Estados-Membros. A elaboração de mapas de ruído
2
 

estratégico deverá se tornar obrigatória em determinadas zonas de interesse, dado que 

permite a captação dos dados necessários para fornecer uma representação dos níveis de 

pressão sonora perceptíveis nessa zona. 

1.2.2 Predição Acústica 

Se o objetivo é a definição de um cenário futuro, ou um cenário atual, porém 

sem dados de entrada de nível de pressão sonora, define-se o mapeamento como uma 

predição de ruído. Esta é realizada por expressões matemáticas, nomogramas ou, em 

situações mais complexas, utiliza-se programas computacionais. Para isso, é preciso 

considerar, nesses modelos, alguns aspectos, quais sejam as características geométricas 

das vias, correções devido à inclinação da pista, velocidade média real dos veículos, 

                                                 
2
 Segundo a Directiva, a definição para a  “Elaboração de mapas de ruído”, consiste numa compilação de 

dados sobre uma situação de ruído existente ou prevista em termos de um indicador de ruído, 

demonstrando a ultrapassagem de qualquer valor-limite pertinente em vigor, o número de pessoas 

afetadas em determinada zona e de de habitações expostas a determinados valores de um indicador de 

ruído em dada zona (PARLAMENTO..., 2002, p.2) 
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porcentagem de veículos pesados, fontes sonoras pontuais dentre outros (GUEDES, 

2005). 

Conforme Bruel e Kjaer (2000), o cálculo é preferível e pode ser o único método 

possível de realizar a predição acústica, nos seguintes casos:  

 Sempre que os níveis a serem medidos se encontrarem mascarados por ruído de 

fundo elevado – por exemplo, quando a determinação do ruído de uma 

instalação industrial em proximidades de uma estrada movimentada; 

 Sempre que os níveis futuros precisam ser previstos; 

 Quando necessite de cenários comparativos de redução de ruído;  

 No momento em que os mapas de ruído de contorno precisam ser produzido; 

 Quando não há acesso à medição. 

Em geral, afirma-se que os modelos de predição acústica apresentam certas 

vantagens quando comparados aos procedimentos de medições sistemáticas de 

parâmetros acústicos, uma vez que fornecem informações detalhadas das principais 

fontes sonoras, possibilidades de análises em maior número de pontos, não sofrem 

interrupções diante de condições meteorológicas adversas; permitem, ainda, a avaliação 

de situações hipotéticas, simples atualizações e demonstram uma menor sensibilidade 

aos efeitos do ruído de fundo (GUEDES, 2005). 

Com o objetivo de reduzir o risco de dados errôneos, recomenda-se utilizar 

arquivos GIS® ou AutoCAD® para gerar dados topográficos, medir níveis de potência 

sonora no local, contagens de tráfego e desempenho de fluxo de pontos de verificação 

selecionados. Finalmente, a habilidade do usuário e a experiência, tanto com a avaliação 

de ruído ambiente e com o algorítmo de cálculo, desempenham um papel importante na 

otimização do resultado. Utilizados corretamente dentro da gama de cenários para os 

quais tenham sido concebidos, os algoritmos podem assegurar precisão globais para 

dentro de 3.0dB (BRUEL; KJAER, 2000).  Já Licitra e Memoli (2008) recomendam que 

a diferença ideal entre os dados medidos e simulados para meio urbano devem ser de 

4.6dB, em desvio padrão, para mais ou para menos, para ter 95% de confiabilidade. 

Diante da necessidade exposta, a partir dos métodos de predição, pode-se ainda 

estabelecer medidas corretivas para a solução de problemas específicos de Poluição 
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Sonora. Dentre as medidas usualmente utilizadas, têm-se: utilização de barreiras 

acústicas e subvenções para a melhoria do isolamento acústico das fachadas daquelas 

edificações especialmente afetadas pela poluição acústica.  

1.2.3. O Programa SoundPLAN 

Para esta pesquisa, utilizou-se o software SoundPLAN, versão 7.1 do Laboratório 

de Conforto Ambiental, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). O 

SoundPLAN é um software comercial desenvolvido pela empresa alemã Braunstein + 

Berndt GmbH, voltado para análises ambientais, possibilitando gerar mapas sonoros, 

avaliações de impactos acústicos, comparações entre cenários ambientais e análise de 

poluentes atmosféricos (SOUNDPLAN, 2008).  

Por se tratar de um software alemão, este foi criado para entender o cenário 

acústico da União Europeia. Para aplicá-lo na cidade do Natal, existem algumas 

incertezas experimentais no qual podem provocar pequenas variações na precisão dos 

resultados. Por exemplo, por se tratar de uma cidade localizada num país em 

desenvolvimento, alguns carros ainda não possuem as tecnologias de diminuição de 

ruído tal qual os existentes nos EUA e Europa, e consequentemente maiores níveis de 

pressão sonora emitidos pelos mesmos.  

Segundo Ítalo Guedes (2005), o software é uma ferramentas para criação de 

modelos 3D, para importar e exportar dados, concordância com principais normas 

internacionais para ruído de estradas (por exemplo, RLS - 90, CoRTN, etc.), ferrovias, 

indústria e aeronaves. Quanto ao procedimento de cálculo para o ruído de tráfego, o 

modelo calcula as potências sonoras dos veículos, podendo ser derivadas de dados de 

tráfego. No caso do ruído de indústria, é necessária à entrada de dados previamente 

medidos. Além disso, o software considera os principais fatores de atenuação sonora ao 

ar livre. 

A RLS-90 consiste numa norma alemã, que estabelece técnicas específicas, 

procedimentos de medição e redução de ruído de tráfego rodoviário e de 

estacionamentos. A RLS-90 utiliza o método da fonte pontual com espalhamento, 

atenuação sonora, refração e reflexão. Seus procedimentos de cálculo apresentam dois 

modelos: da fonte e da propagação.  
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Segundo Guedes (2005), para a modelagem acústica no programa SoundPLAN é 

necessário inserir os seguinte dados coletados: medidas acústicas [Leq (A)], dados de 

tráfego (fluxo, composição de veículos e velocidade média) e geométricos (alturas das 

edificações - gabaritos, muros, larguras de ruas e avenidas, passeios, canteiros centrais, 

etc.). Ressalta-se, também, o levantamento de dados meteorológicos (temperatura, 

umidade relativa e velocidade do vento), a fim de garantir condições atmosféricas 

semelhantes e adequadas para a realização das medições acústicas. 

O Leq corresponde ao Nível de pressão sonora equivalente, dado pelo nível médio 

durante o período de registro. Este é a média energética ponderada, no qual cada fator 

de ponderação é a fração do tempo de ocorrência do nível de pressão sonora. Quando 

este é aplicado à escala Leq (A), o mesmo aproxima a sensação auditiva correspondente 

à curva isofônica de 40 fones, no qual desenfatiza baixas frequências (BISTAFA, 2006). 

O nível de emissão de acordo com o modelo RLS 90 é definido como o nível de 

pressão sonora produzido em campo livre a 25 metros de distância e a quatro metros do 

terreno. O nível de emissão obtido é o nível médio de emissão que pode ser calculado 

por importação de dados de tráfego (SOUNDPLAN, 2008). 

Com relação ao modelo, Italo Guedes (2005) e Aline Nardi (2008) simplificaram 

as fórmulas utilizadas no programa, sendo que o L25 é calculado pela equação: 

L25 = L 25 básico + C velocidade + C superfície + C gradiente + C reflexões, [dB]                    Eq. 02 

No qual: 

 L25 básico: é o nível de pressão sonora normalizado para as seguintes condições: 

(i) superfície asfáltica lisa, (ii) gradiente menor que 5 %, (iii) propagação sonora 

em campo livre. 

L básico = 37,3 +10log(I × (1+ 0,082 × P)), [dB]                                          Eq. 03 

Onde: 

I é o tráfego horário médio de veículos, em veículos por hora; 

P é a porcentagem de veículos pesados que excedem 2,8 toneladas, em 

percentual. 

 

 Cvelocidade: corresponde a correção conforme tipologia e velocidade dos veículos 

Cvelocidade= Lleve – 37,3 +10log [(100+(10
0,1c

). P], [dB]                          Eq. 04 
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(100 + 8,23. P) 

Onde: 

C = L pesado - L leve, em decibéis; 

L leve =   27,8+ 10.log (1 + ( 0,02. V leve   )
3
), em decibéis; 

L pesado =  23,1+ 12,5.log(V pesado), em decibéis; 

V leve = velocidade dos veículos leves, em quilômetros por hora; 

V pesado = velocidade dos veículos pesados, em quilômetros por hora. 

 

 Csuperfície: Correção Devido à Superfície da Rua - As adições devido ao tipo 

superfície da pista, em decibéis. 

Tipo de Piso Correção Correção, em decibéis 

Asfalto liso 0 

Asfalto rugoso, concreto +1,5 

Paralelepípedo liso +2,5 

Outros paralelepípedos +4,5 

 

 Cgradiente: é a correção devido ao gradiente da rua, que é igual a 0, se a inclinação 

da via for menor que 5%, ou quando maior, segue a equação 

C gradiente = 0,6 g - 3, [dB]                                                                      Eq. 05 

Onde: 

g é o gradiente da rua, em decibéis. 

 

 Creflexões: Correção Devido às Múltiplas Reflexões 

 

Creflexões = 4 h /d 

C reflexões < 3,2 dB para superfícies refletoras 

 

Creflexões = 2 h/d 

C reflexões < 1,6 dB para superfícies absorventes. 

Onde: 

h é a altura da parede, em metros; 

d é a distância entre as paredes, em metros. 
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O programa de simulação, para gerar o mapeamento acústico e, assim, 

proporcionar a análise da área do ponto de vista acústico, necessita de dados de entrada: 

o mapeamento físico da área, contagem volumétrica de veículos (leves e pesados), 

velocidades dos veículos, dimensionamento e tipo de pavimentação das vias, 

levantamento dos semáforos e áreas verdes. 

1.3  LEGISLAÇÕES E NORMAS 

O que se observa, em geral, é o excesso de ruído urbano associado à falta de 

uma política urbana, explosão demográfica das cidades, à falta de aplicação de normas 

que controlem os níveis de emissão de ruído de tráfego (SANCHO; SENCHERMES, 

1982). Para a minimização da Poluição Sonora, é importante o controle dos níveis de 

pressão sonora, com o objetivo de verificar a situação do ambiente em questão.  

Para realização da medição de ruído, segundo Bruel e Kjaer (2000), é necessário 

escolher os parâmetros para medir, o equipamento a utilizar, bem como a duração da 

medição. Para isso, é preciso conhecer o tipo de ruído a ser analisado, no qual a 

legislação é especifica para cada caso, e pode ser caracterizado por: 

 Ruído Contínuo 

Ocorre sem interrupção, verificado comumente como o produzido por máquinas, 

por exemplo, ventiladores, bombas e equipamentos em geral. Para determinar o nível de 

pressão sonora, se faz necessário alguns poucos minutos com medidor de nível de 

pressão sonora portátil, já que se trata de um mesmo ruído constante (BRÜEL; KJAER, 

2000). 

 Ruído Intermitente 

Caracteriza-se pelo ruído que aumenta ou diminui rapidamente como, por 

exemplo, quando uma máquina opera em ciclos ou durante o deslocamente de aviões. 

Para cada ciclo de uma máquina, o nível de pressão sonora pode ser medido, assim 

como para o ruído contínuo. (BRÜEL; KJAER, 2000) 

 Ruído Impulsivo 
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Ocorre quando o mesmo “contém impulsos, que são picos de energia acústica 

com duração menor do que um segundo e que se repete a intervalos maiores do que um 

segundo (martelagens, bate-estacas, tiros e explosões)” (NBR 10151/2000). 

1.3.1 Legislações quanto à Poluição Sonora  

Com o intuito de combater os níveis de pressão sonora excessivos de Poluição 

Sonora, no Brasil são estabelecidas leis e normas regulamentadoras (estaduais e 

federais) que visam melhorar a qualidade de vida da população. Com esse intuito, este 

item visa apontar as legislações federais e estaduais ligadas à Poluição Sonora. Para 

cumprir tais parâmetros, na arquitetura pode-se realizar intervenções acústicas a nível de 

projeto e a nível de construção. 

1.3.1.1  Legislação Federal 

A poluição Ambiental, cuja normatização e estabelecimentos de padrões visam o 

meio ambiente equilibrado com restrições de níveis excessivos de ruídos, necessário à 

sadia qualidade de vida, é atribuída ao Conselho Nacional do Meio Ambiente – 

CONAMA. 

Dentre todas as leis, a resolução do CONAMA n
o 

001/90 (BRASIL, 1990) 

estabelece os níveis de pressão sonora a partir de um nível-critério em diferentes 

horários e zonas de acordo com o estabelecido pela NBR 10151/2000 – que trata da 

avaliação do nível de pressão sonora em áreas habitadas visando o conforto da 

comunidade. 

O Novo Código Civil, ao tratar do uso anormal da propriedade, em seu artigo 

1.277, adverte: O proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar 

as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que habitam, 

provocadas pela utilização de propriedade vizinha (BRASIL, Lei 10.406/ 2002). 

Segundo Waldir Carneiro (2004), “sossego” concerne ao descanso, ao repouso e 

à tranquilidade que o homem necessita para repor suas energias e bem desempenhar 

suas atividades. Já “saúde” diz respeito ao estado da pessoa cujas funções estão 

anormais. Ao conjunto das condições favoráveis à saúde dá-se o nome de salubridade. 

Vale lembrar ainda segundo o mesmo autor (CARNEIRO, 2004, p. 52): “(...) a Poluição 
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Sonora ainda subsiste como “crime”, a teor do disposto no art. 54 da Lei 9.605/98 – Lei 

dos Crimes Ambientais”. 

1.3.1.2  Legislações do Estado do Rio Grande do Norte 

O Artigo 30 da Constituição Federal do Brasil (BRASIL, 1988) incumbe ao 

município promover, no que couber, o adequado ordenamento territorial, mediante 

planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. Já que 

as diretrizes da Resolução n
o 

001/90 do CONAMA são normas gerais, os estados e 

municípios podem suplementar esses valores para níveis de ruído mais restritivos, isto 

é, fixar limites menores de níveis de pressão sonora (BRASIL, 1990):  

 

Quanto ao município, embora não tenha recebido competência 

legislativa concorrente expressa para editar normas sobre o assunto, 

foi lhe dada competência para legislar sobre a matéria (...). Nessa 

esteira a União fixa normas gerais (resolução 1, do art. 24 da 

Constituição Federal- CF), enquanto os Estados têm competência 

suplementar (resolução 2 do art. 24 da CF), sem perder de vista a 

prevalência da norma mais restritiva (CARNEIRO, 2004, p. 7). 

 

  No Rio Grande do Norte, a Lei Estadual nº. 6621 (RIO GRANDE DO NORTE, 

1994) dispõem sobre o controle da Poluição Sonora e condicionantes do meio ambiente 

no estado. Tal lei foi alterada pela de n.
o
 8052, mas as modificações ocorreram em 

apenas alguns artigos, permanecendo, dessa forma, o estabelecido na lei anterior com os 

artigos não alterados (RIO GRANDE DO NORTE, 2002).  

Segundo a Lei Estadual n.º 6621/94 “é vedado perturbar a tranquilidade e o bem 

estar da comunidade norte-rio-grandense com ruídos, vibrações, sons excessivos ou 

incômodos de qualquer natureza emitidos por qualquer forma em que contrariem os 

níveis máximos fixados nesta lei” (RIO GRANDE DO NORTE, 1994).  

Nesta lei são fixados valores de limites de ruído, no qual Art. 2
o
. Os órgãos 

públicos federais, estaduais e municipais e as associações comunitárias, poderão 

colaborar no controle da Poluição Sonora, denunciando a emissão de sons e ruídos 

acima dos níveis fixados nesta lei, conforme tabela 2 (Lei 6621/94). 

 

Tabela 2 – Níveis de pressão sonora por tipologia, segundo as 

leis estaduais do Rio Grande do Norte 
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Área Diurno Noturno 

Residencial (ZR) 55dB 45dB 

Diversificada (ZD) 65dB 55dB 

Industrial (ZI) 70dB 60dB 
 

Fonte: RIO GRANDE DO NORTE, 1994 

Na Lei 8.052/02, também é fixado o limite máximo de exposição, em que pode 

ser relacionado tal valor com o nível de pressão sonora máximo de salubridade, exposto 

no Art. 6
o
:  “consideram-se à saúde, à segurança ou ao sossego públicos quaisquer ruído 

que atinjam, no exterior ao recinto que tem origem, nível de pressão sonora superior a 

85 (oitenta e cinco) decibéis”, sendo tais níveis correspondentes aos níveis de 

insalubridade da NR 15. Esta lei também especifica os tipos de ruídos proibidos como, 

por exemplo, os produzidos por veículos com equipamento de descarga aberta ou 

silenciador adulterado ou defeituoso; e também alguns permitidos, como os de sinos de 

igrejas ou templos (RIO GRANDE DO NORTE, 2002). 

Para as medições em campo, o artigo sétimo define o método que deve ser 

adotado a partir de um “medidor de intensidade do som” conectado à resposta lenta. 

Ainda no art 8
o
, define que o microfone deve ser afastado, no mínimo 1,50m (um metro 

e cinquenta centímetros) da divisa do imóvel que contém a fonte de som e do ruído, e a 

altura de 1,20 (um metro e vinte centímetros) do solo. O microfone do aparelho 

“Medidor de Intensidade de Som” deverá se encontrar sempre afastado, no mínimo, de 

1,20m (um metro e vinte centímetros) de quaisquer obstáculos, bem como guarnecidos 

com tela de vento. Sobre a curva de ponderação, a legislação estadual em vigor define, 

em seu artigo nono: “Todos os níveis de som serão referidos à curva de ponderação C 

dos aparelhos “medidores de intensidade de som” (RIO GRANDE DO NORTE, 2002).  

Por mais que a lei em vigor considere a curva de ponderação C, como a que deve 

ser usada, esta lei vai de encontro à curva de ponderação recomendada pela teoria, no 

qual, segundo Sylvio Bistafa (2005, p.78): 

 

O filtro ponderado A aproxima a resposta do sistema auditivo pra sons 

com níveis sonoros “moderados”, que normalmente se verificam nas 

atividades do cotidiano da vida moderna, sendo o mais comumente 
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recomendado para medições de ruído, por apresentar uma série de 

vantagens, tais como: fornece valores que são bem correlacionados 

com a perda de audição por ruído; é facilmente implementado nos 

medidores de nível sonoro; fornece como resultado um número único; 

e é indicado para a maioria das normas e legislações relativas ao 

ruído. 

  

Verifica-se assim que a lei 8.052/02 precisa ser revisada tendo em vista que não 

está condizente com a lei 6621/94, possui dados confusos, como é o caso da Zona 

diversificada, e é menos restritiva do que normativa Nacional NBR 10151.  

1.4.1 Normas quanto à Poluição Sonora 

Este subitem tratará das Normas Internacionais e Nacionais que regulamentam 

as leis anteriormente descritas, visando o cumprimento de níveis de pressão sonora e 

seu método de medição. Cabe destacar que não existe uma norma específica para a 

questão da Poluição Sonora para o Rio Grande do Norte, bem como Natal, cabendo a 

este a obediência às normas federais. 

1.4.1.1  Normas internacionais 

O ruído incomoda as pessoas individualmente. No entanto, é possível 

caracterizar os efeitos do ruído num agregado de pessoas em comunidades sujeitas a 

vários tipos de ruído ambiental. Em 1993, a Organização Mundial de Saúde (OMS) 

publicou recomendações para a proteção contra o ruído. Os critérios adotados levaram 

em consideração as perturbações sonoras (como a do sono) e as interferências na 

comunicação oral (BISTAFA, 2006). 

O tráfego rodoviário é a mais generalizada fonte de ruído em todos os 

continentes e a mais prevalente causa de incômodo. Portanto, a redução do ruído de 

tráfego tem grandes prioridades. Os limites de ruído, em alguns países, variam ao longo 

do dia e conforme as normas de cada localização. Segundo Bruel e Kjaer (2000), com 

base nos dados de alguns países coletados (Tabela 3), a Holanda possui os níveis mais 

restritivos; já a norma francesa é a menos restritiva. Vale ressaltar que tais valores são 

aceitáveis e decorrentes de fatores sócio-culturais. 
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Tabela 3 – Limites dos níveis de pressão sonora de tráfego rodoviário 

LIMITES DE RUÍDO DE TRÁFEGO 

PAÍS ÍNDICE LIMITE 

DIURNO 

LIMITE 

NOTURNO 

Austrália L10, 18h 60 55 

Austria LAeq 50 - 55 40 – 45 

França LAeq 60 - 65 55 – 57 

Alemanha Lr 50 - 55 40 – 45 

Espanha LAeq 60 50 

Suíca Lr 55 45 

Estados Unidos LAeq 55 42 
 

Fonte: BRUEL; KJAER, 2000 

     Nota: editado e traduzido pela autora, 2013 

 

 

Normas internacionais são importantes na avaliação do ruído ambiental porque 

são usadas para prover normas nacionais. Existem dois principais grupos que regem as 

normas internacionais. São eles, The International Organization for Standardization 

(ISO) que trata da metodologia de que os procedimentos adotados permitam uma 

comparação dos resultados; e o International Eletrotechnical Commission (IEC) que 

trata da compatibilidade do instrumento com a maior precisão de dados. 

1.4.1.2  Normas Federais 

A norma federal que trata acerca da poluição sonora é a ABNT NBR 10151. O 

método de avaliação do ruído, de acordo com a NBR, baseia-se em uma comparação 

entre o nível de pressão sonora corrigido (Lc) e o nível de critério de avaliação (NCA) 

para ambientes externos, estabelecido conforme esta norma (ASSOCIAÇÃO..., 2000). 

Ou seja, a referida norma fixa valores exigíveis para a avaliação da aceitabilidade do 

ruído na comunidade, conforme tabela 4. 

Vale ressaltar que, segundo a mesma Norma, o nível de pressão corrigido Lc 

para ruído sem caráter impulsivo e sem componentes tonais é determinado pelo nível de 

pressão sonora equivalente, LAeq. Já o nível critério de avaliação NCA é um método 

nos quais o nível de pressão sonora do ambiente pode ser comparado a conjuntos dos 

níveis por frequência de banda de oitava (GERGES, 2000). 
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Tabela 4 – Nível critério de avaliação NCA para ambientes externos, em dB(A) 

Tipos de áreas Diurno Noturno 

Áreas de sítios e fazendas 40 35 

Áreas estritamente residencial urbana ou de hospitais ou 

de escolas 

50 45 

Áreas mistas, predominantemente residencial  55 50 

Áreas mistas, com vocação comercial e administrativa 60 55 

Áreas mistas, com vocação recreacional 65 55 

Áreas predominantemente industrial 70 60 
 

       Fonte: NBR 10151/2000 

 

Vale Ressaltar que de acordo com a NBR 10151 (ABNT, 2000): 

(a) Se o ruído ambiente for superior ao valor da tabela, o NCA assume o valor 

do ruído ambiente. Assim, deverá ser considerado o ruído ambiente como o 

ruído de fundo existente, mesmo que este ultrapasse os valores de ruído 

ambiente recomendado. 

(b) No exterior das edificações que contêm a fonte, as medições devem ser 

efetuadas em pontos afastados aproximadamente 1,2 m do piso e, pelo menos, 

dois metros do limite da propriedade e de quaisquer outras superfícies refletoras, 

como muros, paredes, etc. Na impossibilidade de atender alguma destas 

recomendações, a descrição da situação medida deve constar no relatório. 

(c) O nível corrigido Lc para ruído com componentes tonais é determinado pelo 

LAeq acrescido de 5 dB(A). 

(d) Os limites de horário para o período diurno e noturno da podem ser definidos 

pelas autoridades de acordo com os hábitos da população. Porém, o período 

noturno não deve começar depois das 22h e não deve terminar antes das 7h do 

dia seguinte. Se o dia seguinte for domingo ou feriado o término do período 

noturno não deve ser antes das 9h. 

Vale destacar também que para essas medições, na referida norma técnica 

aplicam-se as seguintes definições: 
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 Nível de pressão sonora equivalente (LAeq), em decibéis ponderados em “A” 

[dB(A)] – nível obtido a partir do valor médio quadrático da pressão sonora 

(com ponderação A) referente a todo o intervalo de medição. 

 Ruído com caráter impulsivo – Ruído que contém impulsos, que são picos de 

energia acústica com duração menor do que 1s e se repetem a intervalos maiores 

do que 1s (por exemplo, martelagens, bate-estacas, tiros e explosões); 

 Ruído com componentes tonais – Ruído que contém tons puros, como o som de 

apitos ou zumbidos; 

 Nível de ruído ambiente (Lra) – Nível de pressão equivalente ponderado em 

“A”, no local e horário considerados, na ausência do ruído gerado pela fonte em 

questão. Ruído de Fundo (RF). 

Como resultado final da avaliação dos ruídos, deve ser adotado o nível de 

pressão sonora corrigida (Lc). 

A ABNT encontra-se, em Projeto de Revisão (NBR 10151/ 2012) no qual 

estabelece algumas modificações em relação à NBR 10151/2000. Em termos 

quantitativos, percebe-se que houve algumas modificações nos limites de nível de 

pressão sonora considerados aceitáveis (tabela 5), possuindo os mesmos procedimentos 

metodológicos. 

 

                    Tabela 5 – Limites de níveis de pressão sonora aceitáveis em função da 

finalidade de uso e ocupação do solo 

Tipos de áreas Diurno (dB) Noturno 

(dB) 

Áreas rurais 45 35 

Áreas estritamente residencial urbana ou de hospitais 

ou de escolas 

50 40 

Áreas mistas, predominantemente residenciais  55 45 

Áreas mistas, com vocação comercial e/ou 

administrativa 

60 50 

Áreas mistas com predominância ou vocação 

recreacional 

65 55 

Áreas predominantemente industriais 70 60 
 

Fonte: NBR 10151/2012 
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Após os embasamentos teóricos, sendo estes: O Ruído Urbano, Ferramentas de 

Análise Acústica e Legislações e Normas, o capítulo seguinte segue com os 

Procedimentos Metodológicos adotados desta pesquisa através da aplicação dos 

conceitos vistos. 
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2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
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2.1  MÉTODO ADOTADO 

A situação sonora urbana constitui em variáveis medidas, quantificadas 

numericamente em unidades-padrão para efeito de comparação durante simulações 

computacionais, ao mesmo tempo em que são caracterizadas qualitativamente, a partir 

da leitura dos dados gerados. O mapeamento acústico é desenvolvido por meio de uma 

coleta de dados secundários que tratam dos aspectos relativos ao tráfego urbano e 

morfologia urbana.  

Primeiramente, realizou-se a revisão bibliográfica acerca das variáveis 

envolvidas como o ruído urbano, a poluição sonora, propagação sonora ao ar livre, e 

ruído de tráfego. A análise dos fundamentos levantados nestas bibliografias serviu de 

base para o desenvolvimento das variáveis envolvidas e estudos acerca da Poluição 

Sonora. 

Para a segunda etapa, descreveu-se os Procedimentos Metodológicos para a 

coleta dos dados necessários à simulação computacional para o ano de 2012, no 

programa SoundPLAN utilizado. Elaborou-se um levantamento dos dados morfológicos 

da área de estudo, a saber: mapa de pavimentação, topografia, gabarito, uso do solo e 

áreas verdes. Por haver o ruído de tráfego como a principal fonte sonora, também foram 

coletados os dados de tráfego, sendo estes a contagem volumétrica classificada, 

velocidade dos veículos e largura das vias. 

Para a coleta de dados para o ano 2017, como possível simulação do cenário 

futuro no programa SoundPLAN, foram realizados estudos prospectivos da Mobilidade 

Urbana por meio das obras anunciadas que se pretende realizar na área; a projeção de 

Ocupação e Densidade Populacional com base no crescimento do bairro e nos 

empreendimentos lançados; e a projeção de tráfego a partir de estudos do crescimento 

de tráfego em Natal para o ano de 2017. Assim, as variáveis da pesquisa para o 

Mapeamento acústico do cenário atual foram os dados morfológicos e os de tráfego. Já 

para a Predição acústica foram os dados morfológicos, das obras de mobilidade urbana, 

densidade populacional e tráfego. 
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Na terceira etapa, de forma a definir a área objeto de estudo, foi realizada uma 

caracterização do bairro estudado, descrevendo seu histórico no contexto de Natal/RN, e 

os dados socioeconômicos. Um diagnóstico do bairro de Lagoa Nova, a partir de uma 

metodologia pré-definida, proporcionou uma leitura dos aspectos morfológicos do 

espaço urbano, etapa seguinte do estudo. A fim de complementar o diagnóstico da 

forma urbana, do ponto de vista acústico, foi realizada uma análise dos níveis de pressão 

sonora da área a partir de medições in loco. Este diagnóstico proporcionou a delimitação 

da área objeto de estudo, na qual foram feitas as simulações acústicas para o 

mapeamento da situação sonora urbana do cenário atual e a predição de níveis de 

pressão sonora para o ano de 2017.  

Para a quarta etapa do trabalho, foi feita uma análise e discussão sobre os 

resultados obtidos, segundo os cenários simulados no programa SoundPLAN, a fim de 

gerar dados obtidos como fonte pontual, mapeamento (ano 2012) e predição (ano 2017) 

de níveis de pressão sonora. E para finalizar, seguem as conclusões gerais. 

 

2.2  DADOS ATUAIS 2012 

2.2.1 Cenário de Referência 

Para a modelagem no programa de simulação acústica SoundPLAN  é necessário 

o mapeamento físico atual, através  dos seguintes mapas: gabarito, topografia, uso do 

solo, pavimentação e áreas verdes. Devido a dinâmica de construção, ao utilizar o 

georeferenciamento disponibilizado pela Companhia de águas e esgotos do Rio Grande 

do Norte – CAERN  como base, estes mapas foram atualizados em visitas in loco no 

período de novembro de 2011 a fevereiro de 2012.  

2.2.2 Trabalho de Campo 

Para a análise do ruído ambiental da área, mediu-se o ruído de tráfego, bem 

como a contagem do fluxo de veículos, em 14 pontos nos períodos diários das 7h às 8h 

e das 20h às 21h, durante 10min, nos dias de semana típicos, sem interferências de 
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chuvas e padrão normal de trânsito. Em cada ponto, foram realizadas três medições, 

totalizando 6 medições de 10 minutos por ponto. 

Para a escolha dos pontos de medição (Figura 4) selecionou-se todas as vias 

arteriais e coletoras, e cinco pontos em vias locais escolhidos de modo aleatório, 

distribuídos em, no mínimo, um ponto por área em comum, detectados no diagnóstico 

do bairro.  

 

 Figura 4 – Mapa dos pontos de medição acústica na área de estudo 
Fonte: elaborado pela autora, 2013 

 

O medidor de nível de pressão sonora, segundo a NBR 10151(ABNT, 2000) foi 

posicionado, quando possível, em direção aos ventos dominantes, para não criar 

barreira. Foi colocado a 1,2m do chão e a 2m das edificações, excetuando-se em 

calçadas estreitas no qual foi posicionado a 1m das edificações. Nos canteiros, o 

aparelho foi posicionado no seu alinhamento para captar o nível de pressão sonora nos 

dois sentidos da via. As medições foram realizadas sempre nas áreas entre os semáforos 

para evitar a aceleração ou desaceleração dos veículos.  
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O medidor utilizado para os registros/medições da pressão sonora foi o Medidor 

de nível de pressão sonora da marca 1dB, modelo SOLO SLM, Tipo 2 (Figura 5). O 

equipamento possui recursos de medição de nível de pressão sonora equivalentes 

(LAeq), conforme a IEC 60804, medições paralelas de nível de pressão sonora (com 1 

ponderação temporal): Start/Stop, 30-140 dB(A) em um único range. Possui ainda filtro 

de bandas de oitavas (1/1) em tempo real (16Hz-16kHz) - média, mínimo, máximo, e 

filtro de bandas de oitavas (1/3) em tempo real (12,5Hz-20kHz). Os níveis de pressão 

sonoras foram medidos na escala A, expressa em dB(A) e utilizou-se a indicação de 

resposta lenta do medidor, conforme as Normas Técnicas adotadas. O equipamento está 

aferido dentro dos padrões requeridos para o ensaio, em função do Certificado de 

Calibração e tempo de aquisição do mesmo. 

 

Figura 5 – Foto do medidor de nível de pressão sonora 
Fonte: autora, 2013 

2.2.3 Dados de tráfego 

Define-se Volume de Tráfego (ou Fluxo de Tráfego) o número de veículos que 

passam por uma seção de uma via, ou de uma determinada faixa, durante uma unidade 

de tempo. Essa contagem é expressa normalmente em veículos/dia (vpd) ou 

veículos/hora (vph) e vale ressaltar que o DNIT (DEPARTAMENTO..., 2006) revela 

que:  

As Contagens Volumétricas visam determinar a quantidade, o 

sentido e a composição do fluxo de veículos que passam por um 

ou vários pontos selecionados do sistema viário, numa 

determinada unidade de tempo. Essas informações serão usadas 

na análise de capacidade, na avaliação das causas de 
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congestionamento e de elevados índices de acidentes, no 

dimensionamento do pavimento, nos projetos de canalização do 

tráfego e outras melhorias (DEPARTAMENTO..., 2006, p.101). 

 

Os dados sobre fluxos de veículos podem ser expostos das mais variadas formas, 

dependendo da finalidade dos estudos. Geralmente são tabulados de forma a agrupá-los 

em intervalos de tempo, fornecendo os volumes de uma determinada seção ou trecho 

rodoviário. 

O programa SoundPLAN  requer, na sua inserção de dados, os dados de: volume 

do tráfego total de veículos (TMDA), velocidade média dos veículos leves e pesados, e 

percentuais de veículos leves e pesados durante o dia e a noite. 

Para a contagem de veículos foi utilizado o contador manual Vonder (Figura 6) 

com capacidade máxima para 9999 unidades. Utilizou-se três medidores para a 

possibilidade de contagem simultânea de até três dados medidos. Devido ao ruído 

produzido pelo equipamento na contagem, este foi posicionado longe do medidor de 

nível de pressão sonora, quando as medições aconteceram simultaneamente. 

 

Figura 6 – Foto do contador manual 
Fonte: autora, 2013 

2.2.3.1  Pontos de medição 

Para a obtenção dos dados de contagem volumétrica de tráfego da área de 

estudo, primeiramente foram coletados informações da Secretaria de Mobilidade 

Urbana de Natal (SEMOB) e no Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do 

Norte (DETRAN). No entanto, em ambos não haviam dados confiáveis de medições, já 

que as medições existentes foram realizadas em apenas um dia de medição. 

Dessa forma, efetuaram-se medições próprias, com o auxílio dos bolsistas da 

pesquisa de acústica urbana do Laboratório do Conforto Ambiental (LABCON) em 

todas as vias que possuíam comprimento maior que 200 metros. Nas vias que possuíam 
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comprimento menor que 200 metros foram realizadas medições em quatro ruas, por 

possuírem tipologias parecidas. Nas vias entre 200 metros e 1000 metros foi feito um 

ponto de medição. Já nas vias com comprimento maior que 1000 metros, foram 

realizados dois ou três pontos de medição, dependendo da extensão da mesma. Também 

houve uma análise subjetiva para identificar vias que possuíam características próprias, 

e, assim, essas vias foram “divididas” em sub-vias. Por exemplo, a av. Lima e Silva, por 

mais que seja uma mesma via, possui características distintas ao se cruzar com a 

avenida Salgado Filho e a Prudente de Morais; logo, foram colocados três pontos de 

medição nesta via. Assim, das 91 ruas existentes, foram realizados 52 pontos de 

medição de tráfego. Sendo 14 pontos de medição de tráfego e nível de pressão sonora 

(Figura 7). 

     

Figura 7 – Mapa dos pontos de medição na área de estudo 
Fonte: elaborado pela autora, 2013 
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2.2.3.2  Dias de medição 

Para as medições escolheram-se períodos típicos, excluindo-se épocas de férias 

(dezembro, janeiro e julho), sábados, domingos e feriados (Figura 8). Dessa forma, as 

medições foram feitas em dois períodos. O primeiro iniciado após carnaval (27 de 

fevereiro) até 19 de março; e o segundo iniciando em 4 de junho a 29 de junho. 

 

 

Figura 8 – Gráfico do fluxo de veículos nos dias de semana com variação Semanal 

por tipo de rodovia 

Fonte: DEPARTAMENTO... (2006) 

 

Em razão da aleatoriedade do fluxo de veículos em uma via, devido a fatores 

diversos como eventos, dias da semana distintos, características da população, entre 

outros, as medições ocorreram em três dias distintos em cada ponto, com o objetivo de 

obter um dado mais fidedigno ao tráfego local. No total, foram realizados 52 pontos de 

medição, em três dias. Como as medições eram de 10 minutos e a duração da medição 

compreende uma hora, em geral foram coletados de quatro a cinco pontos de medição 

por dia. Com o objetivo de reduzir o número de medições, alguns pontos de medição 

foram localizados em esquinas. Dessa forma, foi possível realizar dois pontos de 

medição simultaneamente. Algumas medições também foram realizadas por duas ou 

três equipes simultaneamente; logo as medições foram realizadas em 26 dias.   
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2.2.3.3  Horários e tempo de medição  

A norma para análise de Poluição Sonora – NBR 10151 (ABNT, 2000) –, 

determina horários com características distintas para o período diurno e noturno e 

estabelece níveis de pressão sonora para cada um desses horários, no qual o período 

diurno compreende das 7h às 22h, e o período Noturno das 22h às 7h. Segundo o Plano 

Diretor de Transporte Metropolitano – PDTM (SECRETARIA..., 2008) –, o horário de 

pico diário de Natal ocorre das 7h às 8h, o que representa 14% do total das viagens do 

dia. Logo, achou-se importante realizar uma medição neste horário. Vale ressaltar, que o 

Plano Diretor de Transporte Metropolitano realizou um estudo também neste horário 

para a predição de tráfego, prevendo o aumento de volume viário para 2017, no qual 

também foi um dos motivos da escolha de utilizar o período de pico.  

Segundo coleta de dados em órgãos da SEMURB e DETRAN, foi coletado o 

tráfego horário na av. Prudente de Morais. Verificou-se que o horário das 7h às 8h 

somados com os das 20h às 21h resultam, aproximadamente, na média horária da 

avenida. Sendo assim, para o período diurno foram coletados dados no período das 7h 

às 8h e das 20h às 21h. 

Após a análise estatística, foram selecionados alguns pontos de medição para 

realizar as medições no primeiro horário (22h às 23h) do período Noturno considerado 

pela NBR 10151 (ABNT, 2000). Constatou-se  que com base nas características locais, 

o fluxo amostral noturno (22h às 23h) correspondia para as vias locais 10%, e 30% para 

as vias coletoras e arteriais do fluxo do veículo coletado diurno (médias das 7h às 8h e 

20 às 21h). 

Sobre o tempo de medição, o de tipo curto tem a vantagem de agilizar a coleta 

dos dados e de ser menos desgastante; porém corre-se o risco de não gerar informações 

suficientes. Em contrapartida, uma medição longa, apesar de exaustiva, pode não ser 

necessária, além da possibilidade de gerar resultados iguais aos obtidos, em intervalos 

de tempo menores (NARDI, 2008). Em geral, as medições são realizadas em intervalos 

de 5, 10 ou 15 minutos. Assim, foram realizadas medições entre 7h às 8h (três dias de 

medição), 20h às 21h (três dias de medição) e 22h às 23h (um dia de medição), durante 

10 minutos (Apêndice C). 
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2.2.3.4  Grandezas coletadas 

Na coleta de dados de tráfego, fez-se as contagens de veículos leves e pesados. 

A Norma Alemã RLS-90, adotada no uso do software utilizado, considera veículos 

pesados, aqueles com peso acima de 2,80 toneladas, quais sejam, micro-ônibus, ônibus 

e caminhões. Os veículos leves, por sua vez, são as motos e automóveis em geral. Dessa 

forma, resume-se que para o programa são necessários a inserção dos dados conforme 

quadro 2: 

 Quadro 2 – Grandezas coletadas 

Grandezas Descrição 

Contagem volumétrica de 

veículos leves 

Contou-se os veículos (automóveis em geral) no período 

de 10 minutos por ponto de medição 

Contagem volumétrica de 

veículos pesados 

Contabilizou-se os veículos (motocicleta, caminhões e 

ônibus) no período de 10 minutos por ponto de medição 

Velocidade média Registrado a velocidade média por veículo no fluxo 

Largura das vias Com o auxílio de trena, foi registrada a largura das vias 

Fonte: elaborado pela autora, 2013 

 

2.3  DADOS PREDITOS, ANO DE 2017 

Para a simulação da Predição Acústica (ano de 2017 
3
), é necessária a projeção 

da mobilidade urbana, da ocupação e densidade populacional e do tráfego. 

2.3.1 Projeção de Mobilidade Urbana  

Segundo a concorrência pública da Secretaria de Obras Públicas e Infraestrutura 

(concorrência n
o 

001/2011), as intervenções em mobilidade urbana para a realização da 

Copa do Mundo da FIFA BRASIL/2014 visam ampliar e integrar a malha viária para o 

sistema de transporte coletivo e a acessibilidade de pedestres. Ademais, buscou-se 

articular, funcionalmente, com a dinâmica social e econômica da cidade, na perspectiva 

de contribuir para melhor fluidez dos deslocamentos nas vias estruturais que integram o 

corredor de acesso ao estádio Arena das Dunas, e demais pontos de interesse no seu 

entorno.  

                                                 
3
  A predição foi realizada para o ano de 2017 devido neste ano já haver dados de projeção de 

tráfego, o que facilitaria no levantamento de dados predito. 
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Assim, as intervenções facilitarão as condições de mobilidade e acessibilidade 

de um grande eixo viário que liga a emergente Zona Norte, caminho do futuro 

Aeroporto de São Gonçalo do Amarante/RN (município contiguo a Natal, onde está 

sendo constituído o novo aeroporto da cidade), às regiões centrais de atividades 

econômicas. Atualmente, nesta região, circulam mais de dezenas de linhas de transporte 

públicos municipais e intermunicipais, cujos horários de pico, a velocidade média fica 

abaixo de 20km/h.  

A Secretaria de Mobilidade Urbana  – SEMOB  – e a Secretaria de Obras 

Públicas e Infraestrutura de Natal – SEMOPI –  selecionaram projetos para conseguir 

recursos na concorrência de licitação. A concorrência n
o 

001/2011 fez uma descrição 

sumária do empreendimento com metas para intervenções previstas no quadro 3: 

 Quadro 3 – Listagem dos projetos em licitação 

Metas: 

Projetos - Corredor estrutural oeste (Felizardo Moura e BR 226) 

Projetos - Complexo viário da urbana 

Projetos - Reestruturação geométrica av. capitão Mor Gouveia 

Projetos - Entroncamento av. Prudente de Morais e av. Capitão Mor Gouveia 

Projetos - Entroncamento av. Prudente de Morais e av. Lima e Silva 

Projetos - Entroncamento av. Lima e Silva e av. Romualdo Galvão 

Projetos - Entroncamento av. Salgado Filho e av. Salgado Filho marginal 

Projetos - Entroncamento av. Salgado Filho e av. cap. Mor Gouveia 

Projetos - Entroncamento av. Prudente de Morais e av. Raimundo Chaves 

Plataforma de embarque e desembarque de passageiros 

Passeios públicos, urbanização, acessibilidade e sinalização de tráfego 

Fonte: COPA, 2014 

Dentre os projetos selecionados, na área de estudo, encontram-se em processos 

de licenciamento:  

 Reestruturação da Av. Capitão Mor Gouveia; 

 Entroncamento da Av. Prudente de Morais com Av. Capitão Mor Gouveia ; 

 Entroncamento da Av. Prudente de Morais com a Av. Lima e Silva; 

 Entroncamento da Av. Lima e Silva com a Av. Romualdo Galvão; 

 Entroncamento da Av. Prudente de Morais com a Rua Raimundo Chaves. 

Não se sabe ao certo se serão realizadas todas essas obras, assim como poderão 

surgir novas obras para a área. No entanto, para este estudo, buscou-se trabalhar com 
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todas as obras no qual foi realizada a concorrência de licitação (figura 9). Ressalta-se 

que essas obras são tidas como necessárias ao desenvolvimento de mobilidade urbana 

da cidade de Natal, dessa forma, poderão ser realizadas no período pós-copa, havendo 

possibilidade de parte de estas serem realizadas até 2017 (ano da análise de predição de 

ruído). 

         

Figura 9 – Mapa de detalhamento das obras de mobilidade urbana previstas 

Fonte: COPA, 2014.  
Nota: modificado pela autora 



58 

 

2.3.2 Projeção de Ocupação e Densidade Populacional  

A morfologia urbana engloba o estudo das cidades no tempo. A cidade como 

qualquer organismo vivo, encontra-se em contínua modificação. Para falar na forma 

urbana, tem-se que relacionar com um instante preciso, uma vez que qualquer cidade 

evoluiu encadeando, pedaço a pedaço, modificações na sua forma.  

Segundo José Lamas (2004), a evolução das formas urbanas se define em duas 

ordens: a primeira relaciona-se ao desenvolvimento urbano, e a segunda a utilização de 

suas partes. O estudo morfológico pressupõe a consideração do crescimento urbano – 

indissociável do estudo das cidades. Este desenvolvimento é o conjunto de processos 

que conduzem ao crescimento por expansão ou por alteração no seu interior. A segunda 

questão envolve as políticas de recuperação, reabilitação e restauro de áreas citadinas, as 

quais pressupõem diferentes usos e consequentes modificações da imagem e da forma 

urbana.  

O tamanho do lote, a taxa de ocupação e o índice de aproveitamento revelam as 

dimensões mais visíveis da densidade, o total do espaço que é ou será construído e 

ocupado por atividades e edificações Em princípio, Cláudio Acioly e Forbes Davidson 

(1998) têm assumido que quanto maior a densidade, melhor será a utilização e 

maximização da infraestrutura e solo urbano.  

Uma determinada área poderá possuir alto índice de ocupação não 

necessariamente com a verticalização, mas com a diminuição ou adensamento do lote. 

Por exemplo, uma favela poderá possuir maior densidade populacional do que um 

bairro verticalizado, dependendo do tamanho dos lotes. É necessário também avaliar a 

cultura do local, já que: 

 

Pergunte a um planejador indiano o que ele pensa a respeito de 

um lote de 100m² para famílias de baixa renda e ele responderá 

que esse tamanho de lote é demasiado grande e, portanto 

inacessível financeiramente. Seu colega da África Oriental ou 

Cone Sul da África, entretanto argumentará que esse tamanho é 

demasiado pequeno e inacessível por parte da população (...) o 

que as pessoas veem e sentem depende muito de suas próprias 

origens sociais, econômicas ou étnicas, e até certo ponto, da 

configuração, forma e uso da construção e do espaço urbano 

(ACIOLY; DAVIDSON, 1998, p. 15). 
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Na medida em que o adensamento pode gerar impactos como uma elevada 

valorização do solo, há um incremento no valor do terreno e dos serviços locais. Isto se 

reflete nos serviços e impostos sobre a área, resultando na expulsão da população mais 

desprovida financeiramente das áreas - com a chegada de investimento e obras. O 

adensamento gera outros impactos sobre o sistema de mobilidade e acessibilidade, 

principalmente pela característica brasileira em incentivar o uso de transporte rodoviário 

e privado.   

Não havendo nenhuma alteração brusca devido à dinâmica do solo, como 

pressuposto à análise assume-se que: 

 a legislação vigente não irá sofrer alterações; 

 o mesmo fator de adensamento irá permanecer;  

 parte das obras de mobilidade será executada. 

Para o cálculo do crescimento da densidade ocupacional no bairro, foi utilizado 

o método de Lagrange (Apêndice A), que é um método utilizado quando se dispõem de 

um conjunto de pontos, na forma de tabela, e deseja-se calcular o valor numérico da 

função num ponto que não conste na tabela. Para isso, foram utilizados polinômios de 

grau um e dois, dependendo do número de dados trabalhados. Conforme os cálculos no 

apêndice A, tem-se como resultados as prospectivas de crescimento de edificações 

verticais residenciais para os anos de 2012 e 2017 no bairro de Lagoa Nova (Tabela 6). 

 

Tabela 6 – Dados de projeção de densidade ocupacional, em Lagoa Nova 

Anos Domicílios 

totais 

Casas 

(interpolação 

grau 1) 

Cômodos 

(interpolação 

grau 1) 

Apartamentos 

(interpolação 

grau 2) 

2000 9434 6658 18 2758 

2007 10690 - - - 

2010 11500 6699 33 4768 

2012 12130 6707 36 5387 

2017 14024 6727 43 7254 

Fonte: elaborado pela autora, 2013 
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A taxa de crescimento de apartamentos para o período de 2012-2017 foi de 34%. 

Logo, na área objeto de estudo, estima-se que o número de apartamentos (considerando 

edificações acima de quatro pavimentos) subirá de 72 unidades para 96 unidades, 

acréscimo de 24 unidades.  Em agosto de 2012, por meio de visitas a campo, a Figura 

10 corresponde ao levantamento in loco com a localização dos terrenos vazios, as obras 

divulgadas e as construções em andamento. 

 

Figura 10 – Mapa com a localização dos terrenos disponíveis 

Fonte: elaborado pela autora, 2013 

 

Segundo dados coletados (Tabela 7), verificou-se que os edificações verticais 

em construção já encontram-se verticalizados, e os demais empreendimentos lançados 

estão ainda na etapa de fundação. Estes serão considerados para 2012 como terrenos 

vazios e para 2017 edificações verticais já construídos conforme divulgação anunciada 

ao empreendimento. A área possui seis empreendimentos lançados que ainda não foram 
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construídos, sendo um dos empreendimentos com duas torres, totalizando sete unidades. 

Dessa forma, estima-se que será proposto para a área o acréscimo de 

17empreendimentos. 

 

Tabela 7 – Dados dos empreendimentos em construção e lançados, em Lagoa 

Nova 

Empreendimentos em 

construção 

Etapa Num. de 

pavtos 

Área do 

terreno 

Área 

const 

1, Alameda Lagoa Nova, 

MDubeux 

Acabamento 
23 1761 8096 

2, Maria Emilia, Licenge Paredes (14º 

andar) 
17 1636 4845 

3, Manoel Varela, Constel Paredes (12º 

andar) 
25 1239 *** 

 

Empreendimentos lançados 

Num. de 

pavtos 

Área do 

terreno 

Área 

const 

1,  Hotel Ibis 15 7024 *** 

2 Quartier Lagoa Nova, Cyrella 21 9743 21495 

3, Res. Diego Velásquez, Martin Ferro 20 2035 6096 

4, Ingrid Palace, Albra 25 992 8050 

5, Le Blanc edite gondim, Albra 20 868 4641 

6, Sebastiano Ricci, Planc 23 2924 7176 

7. Res. Giovanni Bellini, Planc 27 1160 7128 

Fonte: elaborado pela autora, 2013 

*** Dados não divulgados 

 

Ao coletar todos os terrenos vazios, a fim de se inserir as edificações supostas 

para a área, assumiu-se para o estudo o pressuposto de utilização dos terrenos que 

possuíssem os maiores valores de potencial construtivo, devido serem os mais visados 

no mercado imobiliário para a construção de edifícios verticais, já que o mercado 

mobiliário visa o maior aproveitamento do terreno, e consequentemente maior número 

de apartamentos a serem vendidos. Dessa forma, na área, dos 22 terrenos disponíveis, 

foram utilizados 17 dos mesmos.  

Ao utilizar os índices e as prescrições urbanísticas, definidos pelo Plano Diretor 

em vigor de 2007, foi simulado o cenário futuro de ocupação máxima de cada prédio 
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por lote (Apêndice B), considerando o bairro de Candelária como zona de adensamento 

básico com potencial construtivo de 1.2, e Lagoa Nova como zona adensável, potencial 

construtivo de 3.0.  

Como forma de padronizar a utilização dos índices e prescrições urbanísticas das 

legislações, partiu-se dos seguintes pressupostos para os parâmetros do cenário futuro: 

 Adotou-se o uso multifamiliar (edifícios de apartamentos); 

 Utilizou-se sempre o potencial construtivo máximo permitido pela legislação 

vigente; 

 Adotou-se a distância de 3,00m de piso a piso para o cálculo do H (H = altura do 

edifício utilizada na determinação dos recuos); 

 Utilizaram-se todos os pavimentos com a mesma área de ocupação, para a 

criação de um bloco único com o intuito de facilitar a modelagem; 

 Considerou-se o pavimento térreo (pilotis ou garagens) fechado, devido 

dificuldade de detalhamento da modelagem; 

 Não foram considerados os volumes das caixas d'água e das casas de máquinas 

dos elevadores acima do último pavimento;  

 Não foram consideradas as inclinações de telhados. 

Com o objetivo de obter uma regularização na forma das novas construções, 

considerou-se as ocupações do lote e as alturas das edificações definidas com base no 

número de pavimentos máximos dos edifícios para a ocupação máxima do pavimento 

tipo. Assim, foram calculadas as áreas dos terrenos, os potenciais construtivos de cada 

terreno, número de pavimentos e recuos (Apêndice B). Chegou-se, dessa forma, a um 

volume que representaria uma edificação em cada terreno. 

2.3.3 Projeção do tráfego 

Para a prospectiva de tráfego, foram levantados todos os dados de tráfego de 

anos anteriores (2007, 2009, 2011), a fim de se verificar o crescimento anual do mesmo. 
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2.3.3.1 Retrospectiva de tráfego 

A coleta de dados foi realizada na Secretaria de Mobilidade Urbana -SEMOB, 

Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Norte- DETRAN/RN e no Plano 

Diretor de Transporte da região Metropolitana- PDTM/RMN de Natal 

(SECRETARIA...,2008). Foram coletados: 

2007: Dados coletados para o PDTM/RN - medições realizadas nas principais 

avenidas, sendo estas as mesmas trabalhadas. Todavia, o ponto de medição não se 

localiza na área objeto de estudo. 

2009: O RITUR Arena das Dunas e a SEMOB apresentam dados na área de 

estudo, porém esses dados encontram-se incompletos por terem sido medidos apenas 

alguns sentidos de via. 

2011: PAC copa da SEMOPI – realizaram-se alguns dos pontos de medição nos 

mesmos pontos de medições na área de estudo. Porém foram feitos poucos pontos de 

medição e tais medições só ocorreram no período diurno.  

No entanto, tais amostragem não foram consideradas consistentes para a análise 

estatística, devido à amostragem não ter quantidade de dados significativos. 

2.3.3.2 Prospectiva do volume de tráfego 

Segundo o DNIT (DEPARTAMENTO..., 2006), para o Brasil, o volume de 

veículos tem crescido nos últimos 18 anos a uma taxa média anual de 3.4%, com 

estabilização do número de veículos de carga. 

Já para o Plano Diretor de Transporte Metropolitano da Região Metropolitana do 

Natal – PDTM (SECRETARIA..., 2008), a frota de veículos na cidade subiu de 100.988 

em 2001 para 139.731 em 2007.  O estudo realizado estima as demandas de viagens 

futuras, entre pares de zonas origem e destino, para o transporte coletivo e individual 

nos anos de 2007 e nos anos horizontes de 2012, 2017 e 2027. A tabela 8 mostra as 

projeções de viagens no período de pico da manhã (06:30 às 08:29h.) para a Região 

Metropolitana de Natal, para o transporte coletivo e para o transporte individual. 
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Tabela 8 – Dados da evolução das viagens por transporte coletivo e individual nos anos 

horizontes para a hora pico manhã na região metropolitana de Natal 

Modo  2007  
Div 

Mod  
2012  

Div 

Mod  
2017  

Div 

Mod  

Var 

2012-

2017 

coletivo 132.872 62% 147.103 58% 164.414 57% 11,7% 

individual 80.954 38% 104.865 42% 122.457 43% 16,7% 

Total 213.826 100% 251.968 100% 286.871 100% 13,8% 

Obs: Período de Pico Manhã – das 06:30 às 08:29h. 

Div. Mod. Corresponde a Divisão Modal de veículos, em percentual 

Fonte: PDTM, 2008 

 

Dessa forma, para o estudo das prospectivas de aumento do fluxo de veículos 

utilizaram-se os dados do PDTM/RMN, por meio do crescimento percentual. 

2.3.3.3 Estudo da velocidade do tráfego 

Segundo a concorrência pública da Secretaria de Obras Públicas e Infraestrutura 

(concorrência n
o 

001/2011), nas regiões centrais de atividades econômicas (caso de 

Lagoa Nova), atualmente circulam mais de dezenas de linhas de transporte público 

municipais e intermunicipais, cujos horários de pico a velocidade média fica abaixo de 

20km/h. Ao mesmo tempo, as intervenções gerarão, entre outras facilidades, a melhoria 

da acessibilidade e do conforto, a redução no tempo das viagens e, consequentemente, a 

redução dos custos operacionais do sistema, proporcionando o aumento da velocidade 

média dos veículos do transporte coletivo – ônibus – em até 38.5%, assegurando 

também melhorias nos índices de segurança e fluidez ao trânsito em geral.  

No entanto, os estudos de tráfego (SECRETARIA..., 2008) propõem alternativas 

que correspondem a combinações entre o individual e o coletivo, apresentando valores e 

variações de indicadores, que simulam que a velocidade dos veículos irá reduzir de 

46,43 km/h para 44,82 km/h, mesmo com as obras sendo realizadas. Dessa forma, 

devido a incompatibilização de dados e a variação não significativa para a simulação de 

2017, empregou-se os mesmos dados de velocidade dos veículos levantados em 2012, 

considerando-se que não houve variação.   
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2.3.4 Projeção de nível de pressão sonora dos túneis  

Nas obras projetadas de mobilidade urbana estão previstos nos cruzamentos de 

algumas avenidas a construção de quatro túneis, conforme figura 11. 

 

 
Figura 11 – Mapa de detalhamento dos túneis previstos 

Fonte: COPA, 2014.  
Nota: modificado pela autora 

 

No entanto, nesta pesquisa, verificou-se erros na modelagem de túneis no 

programa SoundPLAN.  Assim, para este caso foram retirados e considerados fontes 
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pontuais na boca de entrada e na saída, devido à reflexão do campo reverberante do 

túnel. 

Para os cálculos das fontes pontuais utilizou-se a metodologia do CENTRE 

(1980), no qual os ábacos de níveis de pressão sonora para uma rua em perfil U são 

realizados segundo cálculos de leitura direta com base nas características de tráfego e 

morfológicas do local estudado. Considerando-se os túneis como com as características 

de uma rua em perfil U (campo reverberante), tem-se que: 

 

L (eq)= Ltunel + K PL+ Kh + Kv + Kc 

 L (eq)=  Nível de pressão sonora do Campo Reverberante, em decibéis;  

 Ltunel= Nível de pressão sonora dado por leitura direta por meio da relação 

entre o volume de veículo do canal considerado e a largura entre as paredes do 

túnel, em decibéis; [figura12] 

 K PL= faz a correção baseado na porcentagem de veículos pesados, em decibéis; 

[figura 13] 

 Kh= faz a correção baseado na relação entre a largura do túnel e a altura do 

receptor, em decibéis; [figura 14] 

 Kv= faz a correção baseado na velocidade dos veículos, considera-se o 

acréscimo de 1dB para veículos de base 60km/h, em decibéis; 

 Kc= faz a correção baseado na distância do receptor ao cruzamento, em decibéis; 

[figura 15] 
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Figura 12 – Ábaco do nível de pressão 

sonora em fachada (Leq) 

Fonte: CENTRE, 1980 

Nota: Editado e traduzido pela autora 

 

Figura 13 – Ábaco da correção baseado 

na porcentagem de veículos pesados 

Fonte: CENTRE, 1980 

Nota: Editado e traduzido pela autora 

 

  

Figura 14 – Ábaco da correção baseado 

na relação entre a largura do túnel e a 

altura do receptor 

Fonte: CENTRE, 1980 

Nota: Editado e traduzido pela autora 

 

Figura 15 – Ábaco da correção baseado 

na distância do receptor ao cruzamento 

Fonte: CENTRE, 1980 

Nota: Editado e traduzido pela autora 

 

Na área, estão previstos a construção de três túneis. Como o volume de veículos 

previstos para os mesmos são diferentes para o período diurno (7h às 22h) e para o 

período noturno (22h às 7h), os cálculos foram realizados separadamente para cada 

situação. Foi estimado o número de veículos com base no fluxo geral da via, dividido 

igualitariamente pela quantidade de movimentos possíveis. Logo, tem-se que a 

estimativa do nível de pressão sonora em cada túnel é dado pela tabela 9: 



68 

 

Tabela 9 – Dados da estimativa de nível de pressão sonora em túneis 

Túneis Veic/h/ setor %pesado Ltunel L(eq) estimado 

diurno noturno diurno noturno diurno noturno diurno noturno 

Raimundo 

Chaves  

335 66 1 1 10 10 73dB 67dB 

Mor Gouveia 494 204 7 6 10 10 71dB 67dB 

Romualdo 

Galvão 

487 284 3 3 10 10 70dB 73dB 

Lima e Silva  748 508 4 3 10 10 74dB 73dB 

Fonte: elaborado pela autora, 2013 
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3. O BAIRRO DE LAGOA NOVA E ÁREA OBJETO DE ESTUDO ACÚSTICO 
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3.1  CARACTERIZAÇÃO DO BAIRRO 

A cidade do Natal, capital do Rio Grande do Norte, localizada no litoral oriental 

do estado, em baixa latitude, possui características climáticas bastante definidas e 

constantes: clima quente-úmido, com alta umidade relativa do ar, intensa radiação solar, 

e amplitude térmica pequena, tanto diária quanto sazonal (ARAÚJO, 2004). Possui 

quatro regiões administrativas: Norte, Sul, Leste e Oeste (Figura 16), sendo a cidade 

limitada ao Norte pelo município de Extremoz, ao Sul pelo município de Parnamirim e 

Macaíba, ao Leste pelo Oceano Atlântico e ao Oeste pelo município de São Gonçalo do 

Amarante. Nos últimos anos, tem passado por um acelerado crescimento urbano, com 

crescimento natural em direção ao Sul e ao Norte, uma vez que os elementos naturais 

(Parque das Dunas, Rio Potengi e Oceano Atlântico) dificultaram outra forma de 

expansão (MACEDO, 2005). 

 
  

 
Figura 16 – Mapa do município de Natal 

com regiões administrativas.  
Fonte: SEMURB (2008) 
Nota: Modificado pela autora. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 – Mapa da zona sul de 

Natal com destaque para o bairro 

de Lagoa Nova. 
Fonte: SEMURB (2008) 
Nota: Modificado pela autora. 

 

L

agoa 

Nova 



71 

 

O bairro de Lagoa Nova (Figura 17) encontra-se no caminho desse crescimento, 

em uma área de centralidade da cidade e de passagem entre as zonas administrativas da 

cidade de Natal/RN, e localizado na região administrativa sul (Figura 18). Foi 

oficializado como bairro na gestão do então prefeito Sylvio Pedroza, por meio do 

Decreto Lei nº. 251, de 30 de setembro de 1947, e teve seus limites redefinidos pela Lei 

nº. 4.330 de 05 de abril de 1993, ratificada quando da sua publicação no Diário Oficial 

do Estado em 07 de setembro de 1994. 

 

 
Figura 18 – Mapa da localização do bairro de Lagoa Nova 

Fonte: Macedo, 2005 

 

O território desse bairro é cortado por uma quantidade significativa de vias 

arteriais e coletoras. Das principais podem-se identificar oito vias no sentido norte - sul, 

sendo as mais importantes às avenidas Senador Salgado Filho (Figura 19) e Prudente 

de Morais (Figura 20), e nove vias principais no sentido leste - oeste, destacando-se em 

intensidade de tráfego as avenidas Bernardo Vieira e Capitão-Mor Gouveia (Figura 17). 
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Figura 19 – Foto da av. Salgado Filho       Figura 20 – Foto da av. Prudente de Morais 

Fonte: Google Maps (fotografias) 

 

O desenvolvimento do bairro de estudo ocorreu no início da década de 1960, 

com a criação de conjuntos habitacionais que deram impulso à aglomeração. 

Atualmente, se situa na “zona adensável” da cidade (NATAL, 2007). É 

predominantemente residencial, apresentando um total de 73,23% de imóveis 

residenciais em relação ao uso do solo, excetuando-se nas avenidas arteriais e coletoras 

com predominância de uso comercial e serviço (SECRETARIA..., 2008). Pela sua 

localização geográfica, Lagoa Nova é um bairro central na cidade, estando no caminho 

e rota para diversas outras áreas de Natal . Este é atravessado pelas importantes vias de 

acesso da cidade, caracterizadas no Plano Diretor atual como vias de penetração e de 

distribuição, que dão vazão ao fluxo contínuo do tráfego da cidade no sentido Norte-

Sul. Vale ressaltar que o bairro abriga importantes atividades de entretenimento para a 

cidade, dentre estes: o Carnatal e a atividades esportivas e artístico-culturais.  

Desde 1995, o carnaval fora de época – Carnatal – é o principal evento da 

cidade, que se realiza sempre no mês de dezembro durante quatro dias. Este é 

organizado pela “Destaque Promoções”, com o apoio da Prefeitura Municipal do Natal 

(SECRETARIA..., 2008).  

O antigo estádio de futebol “Castelão” foi inaugurado em 14 de junho 1972 em 

homenagem ao Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco. Posteriormente, o 

estádio “Castelão” passou a ser denominado de João de Vasconcelos Machado, mais 

conhecido como “Machadão” (Figura 21). Na área havia também o Ginásio 

Poliesportivo Humberto Nesi, mais conhecido como “Machadinho”. No ano de 2011, o 

estádio “Machadão” e o ginásio “Machadinho”, foram demolidos para a construção do 

novo estádio Arena das Dunas (Figura 22) para a Copa do Mundo de 2014. 
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Figura 21 – Foto do bairro de Lagoa Nova: 

estádio Machadão e    Machadinho, sem data. 

Figura 22 – Foto da construção do estádio 

Arena das Dunas, abril 2013 

Fonte: google imagens                                                  Fonte: google imagens  

A nova Arena (Figura 23) terá capacidade para 45.000 espectadores e foi 

projetada seguindo as diretrizes FIFA para abrigar não apenas os jogos da Copa do 

Mundo de Futebol de 2014, mas também outros eventos como concertos musicais 

(COPA, 2014). 

 

Figura 23 – Perspectiva do projeto Arena das Dunas 
Fonte: COPA, 2014 

 

Segundo o IBGE (INSTITUTO..., 2012), o crescimento populacional no Bairro 

de Lagoa Nova revela dados sobre o crescimento por tipologia de domicílios 

permanentes nos anos de 2000, 2007 e 2010 (Tabela 10). Os dados revelaram que o 

bairro encontra-se em processo de verticalização por meio de uma demanda maior de 

construção de edifícios residenciais verticais. Segundo Acioly e Davidson (1998), o 

adensamento pode gerar impacto como uma elevada valorização do solo, refletindo nos 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=92L0CSjDkDe6nM&tbnid=WKiDM1TyQmjMAM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwilliams-rocha.blogspot.com%2F2011%2F04%2Festadio-machadao-antes-da-derrubada.html&ei=4LeoUYfHOI6m9gSRroHwBw&bvm=bv.47244034,d.eWU&psig=AFQjCNGe704isOqtVT7OqR42niYYq9YuhA&ust=1370097926321735
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serviços e impostos sobre a área, resultando em incentivo de investimento e obras, e 

consequentemente um incremento no valor do terreno e dos serviços locais.  

Tabela 10 – Dados de domicílios permanentes do Bairro de Lagoa Nova 

Domicílios particulares permanentes 2000 2007 2010 

Total 9.434 10.690 11.500 

Casa 6.658 - 6.699 

Apartamento 2.758 - 4.768 

Comodo 18 - 33 

Fonte: INSTITUTO..., 2012  

 

3.2   DIAGNÓSTICO DO BAIRRO 

O acelerado processo de urbanização tem permitido que os interesses 

econômicos aliados à falta de considerações ambientais nas decisões morfológicas 

urbanas, criem problemas diversos, dentre os quais se pode apontar o desconforto 

térmico dos espaços urbanos. O clima urbano, desta forma, se refere às mudanças 

climáticas produzidas pelas cidades e seus elementos, sendo os mesmos elementos e 

fatores do clima em geral que, em seu conjunto, sofrem modificações em função da 

transformação do meio ambiente.  

De acordo com Denise Duarte (2000), a experiência alemã é a mais 

desenvolvida na área de clima urbano, que inclui nas regulamentações de planejamento 

a construção de tal enfoque. A busca pela melhoria da qualidade do ar nas cidades, 

assim como do conforto térmico, de acordo com o método proposto é divulgada no 

Brasil pelo professor Lutz Katzschner, da Universidade de Kassel na Alemanha. Para 

este pesquisador, o estudo de clima urbano deve ser usado como ferramenta para os 

estudos sobre arquitetura e planejamento urbano (KATZSCHNER, 1997).  

A metodologia de Lutz Katzschner (1997) tem por finalidade avaliar as 

condições de clima urbano, a partir de uma análise qualitativa de mapas, determinados 

pelos seus atributos. Os principais aspectos determinados por esta metodologia são: 

complexo de poluição do ar e de conforto térmico. O método de investigação busca 

derivar classificações espaciais de zonas climaticamente específicas, as quais conduzem 

às propostas de planejamento específicas. Katzschner (1997) descreve qualitativamente 

o espaço por um sistema de classificação baseado nos padrões térmicos e dinâmicos do 

clima urbano, em relação à sua topografia, ao uso do solo, às áreas verdes, à altura das 
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edificações e sistema de drenagem, destacando em cada área as áreas críticas de cada 

mapa (ARAÚJO, 2004). Portanto, foram produzidos os mapas do bairro em relação a 

cada atributo, e neles destacados suas áreas críticas em relação ao clima quente- úmido 

da cidade de Natal. 

Em relação ao uso do solo, o bairro de Lagoa Nova se caracteriza pela 

predominância do uso residencial, excetuando-se áreas com predominância de uso 

comercial e serviço localizado na lindeira das principais avenidas (Figura 24), no qual 

estas produzem condições térmicas mais adversas em decorrência do uso de veículos, 

condicionamento artificial e dinamismo produzido  por estes usos. Vale ressaltar que no 

bairro estão localizadas grandes áreas institucionais: Centro Administrativo, 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Secretaria do estado de Tributação e 

Tribunal Regional do Trabalho. 

 

Figura 24 – Mapa do uso do solo no bairro de Lagoa Nova 
Fonte: MACEDO, 2005 

Nota: Modificado pela autora 
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A vegetação no bairro destaca-se pela presença de grandes áreas verdes (Centro 

Administrativo e Universidade Federal do Rio Grande do Norte) mas com vegetação 

pouco densa. As demais áreas possuem pouca arborização, localizando-se em praças 

isoladas distribuídas no bairro (Figura 25), no qual, para o clima quente-úmido, 

possuem menores sombreamentos, e consequentemente condições climáticas piores. 

 

  
Figura 25 – Mapa de áreas verdes no bairro de Lagoa Nova 

Fonte: MACEDO, 2005 
Nota: Modificado pela autora 

 

Sobre o gabarito (Figura 26), foi realizado um panorama geral em fotos aéreas e 

vistas in loco, no qual predomina o baixo gabarito (até quatro pavimentos). No entanto, 

há presença de áreas mais verticalizadas, principalmente entre as avenidas Salgado 

Filho e Prudente de Morais, sendo estes edificações de serviço e residenciais. Devido às 

superfícies verticais estas áreas favorecerem uma maior troca de calor com o meio e 

maiores zonas de sombras de vento.  
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Figura 26 – Mapa de gabarito no bairro de Lagoa Nova 
Fonte: elaborado pela autora, 2013 

 

A topografia em geral não apresenta grandes variações, sendo uma área 

predominantemente plana, compreendida entre 35 metros e 55 metros com relação ao 

nível do mar.  A leste, há a presença do Parque das Dunas, no qual favorece uma área de 

sombra de vento. No mesmo trecho, o perfil encontra-se voltado a oeste que favorece o 

ganho de calor no horário da tarde (Figura 27).  



78 

 

 

Figura 27 – Mapa de topografia no bairro de Lagoa Nova 

Fonte: CAERN, 2012 
Nota: Modificado pela autora 

 

Sobre o recobrimento das vias (Figura 27) verifica-se que, em geral, as avenidas 

locais possuem pavimentação em paralelepípedo e as coletoras e as arteriais em asfalto, 

nos quais as avenidas arteriais possuem duas a três pistas de rolagem por faixa. A 

presença excessiva do asfalto, de baixo albedo, favorece maior troca de calor por 

convecção. 
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Figura 28 – Mapa de pavimentação no bairro de Lagoa Nova. 
Fonte: Googlemaps. 

Nota: Modificado pela autora 

 

Assim como a poluição do ar e o conforto térmico, o problema de poluição 

sonora se liga intimamente ao crescimento e ao dinamismo das cidades. Para isso, 

verifica-se a necessidade de uma análise acerca do cenário acústico atual do bairro, a 

fim de identificar áreas com características comuns e contrapor com os parâmetros de 

uso do solo, gabarito, áreas verdes, topografia e recobrimento do solo anteriormente 

analisados. Esta análise serviu de base para a delimitação da área de estudo. Para isso, 

foram identificadas as vias, com sua hierarquia e configuração da morfologia que na 

área do bairro predomina a malha triangular. A Figura 29 ilustra a hierarquia das vias a 

qual serviu de base para a definição dos pontos de medição de níveis de pressão sonora 

e de tráfego. 

As medições foram realizadas em todas as vias arteriais e nas vias coletoras. As 

vias locais foram medidas conforme uma amostragem gerada pela malha triangular 
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(Figura 30) do encontro entre as vias arteriais e coletoras. No bairro se localiza, 

conforme mencionado anteriormente, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

que, por ser uma área atípica para as análises, foi retirada deste estudo. 

 

Figura 29 – Mapa de hierarquia de vias 

no bairro de Lagoa Nova 

      Figura 30 – Mapa da malha triangular                 

para seleção dos pontos de medição 

Fonte: elaborado pela autora, 2013                        Fonte: elaborado pela autora, 2013 

 

Realizou-se pelo menos um ponto de medição por via, durante cinco minutos, e 

até três pontos de medição para as vias mais extensas (não ultrapassando 500 m cada 

ponto de medição na mesma via), conforme as normas de medição em campo descritas 

no item 3.2. Durante esse período também foi contabilizado o fluxo geral de veículos. 

Dessa forma, foram efetuadas medições do nível de pressão sonora em 82 pontos no 

bairro (Figura 31).   

As medições foram realizadas entre os horários das 14h às 16h, nos dias de 

semana típicos, sem interferências de chuvas e padrão normal de trânsito. Este horário 

foi escolhido, baseado em um estudo da Secretaria de Urbanismo do Rio Grande do 

Norte (SIN-RN, 2008), devido ser um horário de tráfego médio estável e duradouro.  
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Figura 31 – Mapa com a localização dos 82 pontos de medição. 

Fonte: elaborado pela autora, 2013 

 

Em relação à contagem dos veículos, percebe-se que as avenidas arteriais são as 

mais movimentadas e possuem também uma maior presença de edifícios comerciais e 

de serviços, consequentemente são as vias com maiores níveis de pressão sonora. A 

avenida com maior fluxo de veículos é a Senador Salgado Filho, registrando uma média 

de 586 veículos contabilizados durante os cinco minutos de medição e nos três pontos 

selecionados e possui o maior nível de pressão sonora [76dB(A)]. 

No caso do bairro estudado, ao considerar que é uma área mista, 

predominantemente residencial, foi possível perceber que a maioria dos pontos onde 

foram realizadas as medições apresentou níveis acima do aceitável pela NBR 

10151(ABNT, 2000) – medidos fora do horário de pico de movimentação dos veículos, 

que é a principal fonte sonora do bairro (Figura 32). Percebe-se, desta forma, que as 
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vias arteriais necessitam de uma série de intervenções para uma melhoria da qualidade 

acústica da região.  

 

 

Figura 32 – Mapa síntese dos níveis de pressão sonora e fluxo de veículos no  

bairro de Lagoa Nova, por ponto de medição 
Fonte: elaborado pela autora, 2013 

 

Em estudo realizado sobre a qualidade ambiental urbana com moradores de 

Natal (VELOSO; ELALI, 2006), foi verificado que os aspectos prioritários para 

intervenção, o nível de pressão sonora perde somente para saneamento, limpeza e 

arborização. Isso expõe como a sociedade natalense se sente incomodada com a emissão 

de ruídos.  
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A partir do diagnóstico realizado, com base na diversidade de características, foi 

elaborado um mapa em que se destacam as áreas com características comuns, com vista 

à análise bioclimática associada à poluição sonora (figura 33). 

 

 

Figura 33 – Mapa com características bioclimática comuns associadas à 

poluição sonora 

Fonte: elaborado pela autora, 2013 

 

 Área 01: Zona com topografia de nível mais alto, predominância de uso 

residencial, menores níveis de Pressão Sonora, pouco verticalizado e pouca área 

verde; 

 Área 02: Zona com predominância residencial, maior quantidade de áreas verdes 

e gabaritos moderadamente altos; 
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 Área 03: Zona com uso misto, área mais verticalizada e altos níveis de pressão 

sonora; 

 Área 04: Zona com uso misto, Pouca área verde, presença de vias de grande 

fluxo e maiores níveis de pressão sonora. 

 Áreas 05: Áreas institucionais, (Centro Administrativo e o Campus 

Universitário).  

O diagnóstico ambiental revela que o bairro possui características ambientais 

bem diversificadas, possuindo áreas residenciais bem caracterizadas, aporte institucional 

do campus da UFRN e Centro Administrativo, estádio de futebol e as principais 

avenidas da cidade e circundadas de áreas comerciais e de serviço. Revela-se também 

que tal área se situa na centralidade da cidade de Natal/RN, por possuir uma posição 

geográfica privilegiada no qual se verifica a intensa tendência de verticalização e 

atuante mercado imobiliário.  

Com base no diagnóstico da área e devido à necessidade de limitação de uma 

área de estudo menor que o bairro de Lagoa Nova, para o estudo para Mapeamento e 

Predição acústica, foi escolhido como área de estudo, o entorno do estádio Arena das 

Dunas (Figura 34). 
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Figura 34 – Imagem aérea da área objeto de estudo acústico, sem escala 
Fonte: SEMURB, 2011 

Nota: modificado pela autora 

 

3.3  MAPEAMENTO FÍSICO DA ÁREA OBJETO DE ESTUDO 

ACÚSTICO 

Para a geração de mapas acústicos, o programa SoundPLAN necessita como 

dados de entrada o mapeamento físico da área objeto de estudo com o intuito de 

modelar em 3D o espaço estudado com exatidão. Para isso, no período de novembro de 

2011 a fevereiro de 2012, foram realizados mapas físicos da área de estudo a partir de 

visitas in loco na área, com base nos mapas fornecidos pela Secretaria de Meio-

Ambiente e Urbanismo de Natal – SEMURB. Foram elaborados os mapas de 

topografia, pavimentação e áreas verdes, uso do solo e gabarito. Tais mapas foram 

confeccionados durante a demolição dos estádios Machadão e Machadinho.  
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3.3.1 TOPOGRAFIA 

A topografia em geral não apresenta grandes variações, estando compreendida 

entre 30 metros e 55 metros com relação ao nível do mar. Se caracteriza por perfil 

predominantemente plano, excetuando-se a porção sudoeste, no qual há presença de um 

declive mais acentuado, com variação de 55 metros a 40 metros. 

 

  

Figura 35 – Mapa de topografia da área de estudo 
Fonte: elaborado pela autora, 2013 
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3.3.2 PAVIMENTAÇÃO E ÁREAS VERDES 

No mapa de pavimentação, foi verificado que todas as vias arteriais e coletoras 

possuem revestimento em asfalto; já as vias locais, em sua grande maioria, são de 

paralelepípedo. Com relação a sua dimensão, a Avenida Mor Gouveia possui duas vias 

de rolagem por faixa, as avenidas Prudente de Morais e Lima e Silva possuem três vias 

de rolagem por faixa;  já a avenida Salgado Filho possui três vias de rolagem por faixa, 

mais  marginal com duas vias de rolagem por faixa. Com relação a áreas verdes, foram 

verificadas algumas praças, canteiros e terrenos baldios. Observa-se na área vegetação 

arbórea bastante espaçada e vegetação arbustiva e rasteira em maior quantidade. 

 

Figura 36 – Mapa de pavimentação e áreas verdes da área de estudo 
Fonte: elaborado pela autora, 2013 
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3.3.3 USO DO SOLO 

O uso do solo na área de estudo se caracteriza pela predominância do uso 

residencial. Ao norte da área de estudo e nas lindeiras as avenidas arteriais, verifica-se a 

concentração de comércios e de atividades ligada à serviços devido o grande fluxo de 

veículos. Vale ressaltar que, na grande área central, se localiza o Centro Administrativo 

do estado do Rio Grande do Norte. 

 

 

Figura 37 – Mapa de uso do solo da área de estudo 
Fonte: elaborado pela autora, 2013 
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3.3.4 GABARITO  

A área de estudo possui predominância de pavimento térreo, dois e três pavimentos. 

Possui poucas áreas verticalizadas, em geral concentradas ao norte e oeste da área de 

estudo. Vale ressaltar que parte da região leste da área de estudo possui limite de 

gabarito de 12 metros, por ser zona de controle de gabarito do entorno do Parque das 

Dunas, conforme o Plano diretor de Natal, de 2007. 

 

Figura 38 – Mapa de gabarito da área de estudo 
Fonte: elaborado pela autora, 2013 

 

Concluído o mapeamento físico da área objeto de estudo, o próximo capítulo 

trata da análise e discussão dos dados simulados no programa SoundPLAN. 



90 

 

4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 
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4.1  PONTOS DE MEDIÇÃO 

Inicialmente, os pontos de medição foram analisados segundo os dados 

coletados in loco de nível de pressão sonora e contagem de tráfego, necessários para a 

inserção no programa de simulação. Esses pontos de medição foram inseridos como 

receptores pontuais (single Point receivers Sound – SPS) para efeito de calibração do 

modelo. Em seguida, analisaram-se os resultados do mapeamento acústico no ano 2012 

e predição sonora para o ano 2017. 

4.1.1 Dados Coletados 

Os dados coletados in loco dos níveis de pressão sonora e fluxo de veículos. Os 

dados de nível de pressão sonora foram coletados em 14 pontos de medição (Figura 39) 

segundo o procedimento metodológico descrito. 

 

 

Figura 39 – Mapa dos pontos de medição dos níveis de pressão sonora na área objeto do 

estudo acústico 
Fonte: elaborado pela autora, 2013 
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De acordo com a NBR 10151 (ABNT, 2000), o bairro estudado é considerado 

uma área mista predominantemente residencial, no qual o Nível Critério de Avaliação 

(NCA) para ambientes externos é de 55 dB(A) no período diurno e 50 dB(A) no período 

noturno.  No entanto, nas lindeiras das vias arteriais, verifica-se que o uso predominante 

é o uso comercial e serviço, no qual o Nível Critério de Avaliação (NCA) para 

ambientes externos é de 60 dB(A) no período diurno e 55 dB(A) no período noturno. 

 Ao considerar a média aritmética dos dados coletados em relação ao nível de 

pressão sonora, observa-se, com base nos dados levantados, que no período diurno e 

noturno todos os pontos medidos nas vias locais apresentaram níveis acima dos 

recomendados pela referida norma (Figura 40). 

 

 

 

Figura 40 – Gráfico da relação de nível de pressão sonora [Leq dB(A)]  

por ponto de medição, no período das 7h às 8h e 20h às 21h. 
Fonte: elaborado pela autora, 2013 

 

Outro parâmetro analisado foi com relação às diferenças realizadas no mesmo 

ponto, sendo três medições no período das 7h às 8h e três no período das 20h às 21h. 

Verificou-se um desvio padrão máximo de 5.45dB, ocorrendo no período entre às 7h 

das 8h as maiores variações dos dados medidos. Com o objetivo de obter dados mais 
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fidedignos, essa variação mostra a importância de se realizar mais de uma medição por 

ponto. 

Em relação à contagem dos veículos (Figura 41), percebe-se que as avenidas 

arteriais são as que possuem maior fluxo de veículos e também uma maior presença de 

edifícios comerciais e de serviços – consequentemente são as vias com maiores níveis 

de pressão sonora. Com a contagem classificada de veículos (considerando leves como 

motos, automóveis e utilitários e pesados os caminhões e ônibus) é possível verificar a 

relação direta entre o nível de pressão sonora medido em dB(A) com o volume de 

tráfego (Figura 42). 

 

Figura 41 – Gráfico do fluxo de veículos, por pontos e dias de medição, no período das 

7h às 8h 
Fonte: elaborado pela autora, 2013 

 
 

 
Figura 42 – Gráfico do nível de pressão sonora, por pontos e dias de medição, no 

período das 7h às 8h 
Fonte: elaborado pela autora, 2013 
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Com relação ao período das 20h às 21h (Figura 43), nenhum dos pontos 

medidos apresentou os dados dentro dos níveis exigidos pela referida norma. Ao 

comparar com o período diurno, percebe-se uma redução de fluxo de veículos de: 84% 

nas ruas locais (P5, P15, P34, P35), 74% nas avenidas coletoras (P37, P38, P44), P41 e 

49% nas avenidas arteriais (P36, P39, P40, P42, P47, P48). Com os dados levantados, é 

possível verificar a grande diferença que o fluxo de tráfego provoca no nível de pressão 

sonora, no qual as avenidas arteriais e coletoras apresentam nível de pressão sonora 

equivalentes bem maiores que as ruas locais (Figura 44). 

 

Figura 43 – Gráfico do fluxo de veículos, por pontos e dias de medição, no período das 

20h às 21h 
Fonte: elaborado pela autora, 2013 

 

 

Figura 44 – Gráfico do nível de pressão sonora, por pontos e dias de medição, no 

período das 20h às 21h 
Fonte: elaborado pela autora, 2013 
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As divergências ainda se evidenciam quando são analisados os espectros do 

menor nível de pressão sonora medido nas vias locais e do maiores níveís medidos nas 

vias arteriais. Pode-se observar que nas vias locais (Figura 45), os níveis de pressão 

sonora apresentam energia com maior concentração nas baixas frequências (até 

aproximadamente 200 Hz), enquanto nas vias arteriais (Figura 46), essa energia é 

encontrada com valores significativos até 2000 Hz.  

 

 
Figura 45 – Gráfico do nível de pressão sonora por frequência na medição de menor 

Leq(A) de uma via local 
Fonte: elaborado pela autora, 2012 

 

 
Figura 46 – Gráfico do nível de pressão sonora por frequência na medição de maior 

Leq(A) de uma via arterial 
Fonte: elaborado pela autora, 2012 

 

Em relação à área objeto de estudo, atualmente, foi possível perceber que a 

maioria dos pontos onde foram realizadas as medições apresentou níveis acima do 

recomendado pela ABNT NBR 10151(2000), com diferenças significativas do nível de 

pressão sonora no período das 7h às 8h e 20h às 21h. Nos horários que foram realizadas 
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as medições já ocorrem engarrafamentos na av. Lima e Silva e na av. Salgado Filho, e 

estudos de previsão de tráfego (SIN-RN, 2008) revelam que para as avenidas arteriais e 

coletoras possuem tendência de saturação devido ao aumento do fluxo viário. 

Segundo Bistafa (2006), o ruído de tráfego constitui uma das principais fontes de 

poluição ambiental. Nos dados obtidos, verifica-se a correlação fortemente existente 

entre o volume de tráfego e o Leq dB(A) medido. Isso revela que a poluição sonora, 

atualmente, está sendo gerada quase que totalmente pelo ruído de tráfego. 

Com relação ao volume de veículos, igualmente verifica-se que já existem áreas 

com  tendência de saturação de tráfego para a área objeto de estudo (SIN-RN, 2008). 

Percebe-se, desta forma, que as vias arteriais necessitam de uma série de intervenções 

para uma melhoria da qualidade acústica da região, por serem as principais fontes de 

poluição sonora. 

Sobre a previsão de tráfego, vale ressaltar que, de acordo com o Plano Diretor de 

Transporte (2006), a dinâmica da cidade e a previsibilidade e construção do estádio 

Arena das Dunas por si só não representam para o trânsito e para o transporte da cidade 

alterações expressivas ou preocupantes. A área em questão já consiste num polo gerador 

de tráfego e num ponto de conexão de vias importantes da cidade.  

A Figura 47 apresenta o carregamento apenas dos transportes individuais, 

destacando Lagoa Nova, em 2012 e 2017, no horário de pico da manhã, caso seja 

utilizado a “Alternativa Nada a Fazer”. Esta alternativa não prevê intervenções físicas 

no sistema viário e administra o crescimento da demanda de transporte coletivo, 

consistindo basicamente na manutenção e na continuidade da configuração da rede em 

termos físicos e tecnológicos. Como resultado, tem-se que o bairro de Lagoa Nova se 

localiza numa zona de intenso tráfego e já apresenta muitos pontos instáveis e alguns 

saturados, agravando a situação em 2017. 
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Figura 47 – Mapa com o carregamento de transportes individuais – “Nada a Fazer”, 

2012 e 2017, respectivamente, no horário de pico da manhã. 
Fonte: SECRETARIA..., 2008. 

Nota: modificado pela autora. 

4.1.2. Calibração do Modelo  

Para a calibração do modelo, foi realizado o comparativo entre os valores 

medidos in loco por meio do medidor de nível de pressão sonora, com os valores 

calculados pelo SoundPLAN inseridos como receptores pontuais (SPS), ambos situados 

nas calçadas. Para comparar os valores medidos nos horários das 7h às 8h e 20 às 21h, 

realizou-se mapas no soundPLAN exclusivos para calibração, nestes mesmos horários. 

Com base na calibração por horário, considera-se calibrado também o mapeamento por 

turno diurno e noturno.  

As medições de nível de pressão sonora foram realizadas entre 7h e 8h e entre 

20h e 21h em 14 pontos de medição com três dias de medição em cada ponto. O mapa 

da simulação foi gerado conforme os dados de tráfego nos 52 pontos de medição. 

A diferença ideal entre os dados medidos e simulados para o meio urbano, 

recomendados por Licitra e Memoli (2008) devem ser de 4.6dB, em desvio padrão para 

mais ou para menos para ter 95% de confiabilidade. Nos dados coletados, apenas um 

dos pontos de medição ficou acima da variação recomendada (Tabela 11). Neste ponto 

em especial localizado a 100m do semáforo da av. Jerônimo Câmara, não apresenta 

características que justifique tal dado, já que não provoca acúmulo de veículo e 

aceleração/ desaceleração devido à sincronização deste semáforo com o existente no 
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cruzamento com a Jaguarari. Consequentemente, o nível de pressão sonora simulado 

pelo sinal, não é compatível com o medido. 

 

Tabela 11 – Dados de calibração do modelo 

Localização 

Leq médio 

 dia 01 

Leq médio  

dia 02 

Leq médio  

dia 03 

Leq MÉDIO 

MEDIDO 

LEQ 

SIMULADO 

7h-8h 20h-21h 7h-8h 20h-21h 7h-8h 20h-21h 7h-8h 20h-21h 7h-8h 20h-21h 

Rua da Esmeralda 59,6 59,9 60,5 61 57,2 58,6 59 60 64,6 63,5 

Rua Fernando barreto 58,8 58,6 58,5 57,9 57,7 57,2 58 58 60 57,8 

Rua Acari 61,6 52,9 51,7 52,7 52,7 53,2 55 53 67,1 65,8 

Rua Madre vasconcelos 61,5 53,6 58,6 50 57,6 54,5 59 53 60 56,2 

Centro Administrativo 62,9 0 61,4 0 59,1 0 61 0 61,7 58,4 

Av. Romualdo Galvão 71,4 68,1 70,3 69,7 70,8 68,8 71 69 71,9 69,5 

Av. Jerônimo Câmara 74,5 65,5 69,5 67,7 65,6 65,7 70 66 71,7 67,4 

Lima e Silva 68,3 71,4 71,4 73,1 73,9 71,6 71 72 74,8 73 

Av. Prudente de Morais 74,5 73,5 75,7 74,7 70 75,5 73 75 74,4 70,8 

Salgado Filho 73,3 74,6 74,2 73,5 74,8 73,5 74 74 74 73 

Av. Cap. Mor Gouveia Campus 74,6 68 67,7 69,9 66,2 65,2 70 68 70,5 62,4 

Av. Cap. Mor Gouveia rodov  74,8 72,6 74,4 73,1 72,7 74,1 74 73 75,3 71,5 

São José 75,1 63,3 67,6 65,3 76,5 64,4 73 64 66,7 64,3 

Salgado Filho Bobs 78,3 76,1 77,5 76,9 74,7 77 77 77 77,3 75,3 

Prudente de Morais Pitts 72,6 73,4 74,3 72,9 69 73,1 72 73 72 69,8 

Fonte: elaborado pela autora, 2013 
Nota: Destaque para o dado fora da calibragem 

 

Existem vários fatores que podem ocasionar em erros nas medições (incertezas 

experimentais), sendo estes: 

 Normas: foi utilizada nas simulações a RLS-90, norma elaborada para a 

Alemanha, e não para as características de Natal/RN. Logo, utilizar essa norma 

pode implicar em alguns erros de cálculo. Para buscar uma norma apropriada 

para Natal, foi também testada a NMPB-Routes, feita para a França, mas foi 

descartada por apresentar erros maiores que a RLS-90; 

 Número de reflexões: foi inserido o número padrão do programa SoundPLAN de 

três reflexões. No entanto, não existe um valor exato para a capital potiguar, nem 

recomendado por normas ou estudos no Brasil, já que tal valor irá depender da 

morfologia do local, no qual cada vez mais edificações verticais na lindeira da 
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via, maior será o número de reflexões. Assim, ao inserir outros dados de entrada 

no número de reflexões poderão existir erros; 

 Dados de entrada simplificados: devido a grande área de cálculo, foram 

realizadas algumas simplificações na modelagem. Para tanto, desconsiderou-se  

muros, vegetações e canteiros. De acordo com o referencial teórico, sabe-se que 

esses elementos não serviriam de barreira efetiva de grande impacto por serem 

elementos isolados, mas sua influência pontual podem servir para contribuir com 

o decaimento sonoro; 

 Formas em bloco: O programa SoundPLAN  considera todas as edificações como 

um bloco, considerando a área construída e elevando-se o número de 

pavimentos. No entanto, essa forma desconsidera as aberturas e 

tridimensionalidade das edificações, como varandas, garagens, etc.  
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4.2 MAPEAMENTO (2012) E PREDIÇÃO ACÚSTICA (2017) 

A área objeto de estudo foi modelada exatamente como encontrada no mês de 

junho de 2012 (Figura 48), respeitando a topografia, o gabarito, os semáforos e os 

dados de contagem volumétrica classificada dos veículos.  Na área, existem exemplares 

arbóreos, no entanto, não foi considerada a arborização, uma vez que se encontram 

muito espalhados e com espécies que não se configuram como densas do ponto de vista 

acústico de promover atenuações sonoras.  

 

Figura 48 – Mapa 3D da área de estudo modelada no ano de 2012 
Fonte: Mapa produzido pela autora no programa SoundPLAN 

 

Observa-se que no ano de 2012 há uma grande concentração de semáforos na 

região em estudo. Isso pode significar uma possível interferência na redução da 

velocidade e no acúmulo de veículos em espera, que ocasiona maior aceleração e 

frenagem. Outro problema identificado no bairro é a grande quantidade de usos de 

comércio e de serviço concentrados nas principais avenidas os quais elevam de forma 

substancial os conflitos com o tráfego no seu entorno, principalmente pela falta de vagas 

de estacionamento dentro do próprio lote.  

No que tange à Predição Acústica para o ano de 2017 (Figura 49) a área foi 

modelada segundo os procedimentos metodológicos descritos no item 4.4, respeitando a 

mesma topografia do ano 2012 e a previsão para: gabaritos, semáforos, obras de 
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mobilidade urbana e dados de contagem volumétrica classificada dos veículos.  Com o 

objetivo de seguir a mesma metodologia do ano 2012, para o ano 2017 também não foi 

considerado arborização na área. 

Observa-se que para o ano de 2017  a grande concentração de semáforos na área 

de estudo foi retirada em virtude das obras de mobilidade urbana. No bairro foi 

identificado que, por se tratar de uma área central, o mesmo sofrerá um aumento do 

tráfego. Já sobre os gabaritos, observa-se que o bairro continua passando por processo 

de verticalização, principalmente na porção mais a norte e sudeste da área estudada.  

 

 

Figura 49 – Mapa 3D da área modelada prevista para o ano de 2017 
Fonte: Mapa produzido pela autora no programa SoundPLAN 

Nota: modificado pela autora 

 

Os dados coletados foram inseridos no programa SoundPLAN, e foi gerado 

dados de receptores pontuais (SPS), mapeamento acústico da área para o ano de 2012 e 

Predição Acústica para o ano de 2017. Os dados de receptores pontuais (SPS) foram 

gerados no programa SoundPLAN nos mesmos pontos nos quais se realizou medições 

dos níveis de pressão sonora simulados. Com base nos dados da tabela 12, percebe-se 

que os níveis de pressão sonora permaneceram constantes, excetuando-se em alguns 
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pontos no qual tiveram um pequeno aumento (em torno de 1dB(A)) do ano 2012 para o 

ano 2017. 

 

Tabela 12 – Dados dos receptores pontuais, ano 2012 e 2017 

 Localização 

  

2012 

(simulado) 
2017 (simulado) 

dia noite dia noite 

Receptor Acari 61,8 59,2 62,9 59,3 

Receptor Centro Adm 59,9 56,5 60 56,5 

Receptor Esmeralda 60,1 57,9 60,5 58,3 

Receptor F Barreto  61,8 59,3 62 59,6 

Receptor Jerônimo Câmara 72,8 70,5 74,1 70,1 

Receptor Lima e Silva 74,8 73 74,9 73,1 

Receptor MVasconcelos 61,4 57,8 61 57,3 

Receptor Mor Gouveia O 78 74 78,2 74,2 

Receptor Prudente Sul 74,4 70,8 74,4 70,8 

Receptor Pudente N 75 72,3 75,5 72,8 

Receptor Salgado Filho No 78 76 78,1 76 

Receptor Salgado filho sul 73,8 72,8 74,2 73,2 

Receptor São José 66,9 64,5 67,4 64,9 

Receptor Romualdo Galvão 74,9 72,5 75 72,5 

Rua Mor Gouveia leste 70,4 62,2 70,4 62,3 

MEDIA 69,6 66,62 69,91 66,73 

Fonte: elaborado pela autora, 2013 

 

Os mapas de ruído no plano horizontal (Grid Noise Map) foram gerados 

possuindo entrada de dados com três reflexões, altura de 1,20m acima do nível do solo e 

malha de cálculo de 20mx20m. Já os mapas de ruído em plano vertical (Cross Sectional 

Map), ou seja os cortes das áreas, foram gerados com malha de cálculo de 10mx10m, 

com altura do corte de 30m no Corte A e 70m nos cortes B e C. Os comprimentos dos 

cortes foram padronizados para 220 m de extensão. As figuras 50 e 51 ilustram os 

dados dos níveis de pressão sonora na área de estudo nos anos de 2012 e 2017 para o 

período diurno.  
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Figura 50 – Mapeamento acústico para o ano 2012 no período Diurno    Figura 51 – Predição Acústica para o ano 2017 no período Diurno 



104 

 

A partir da análise do mapeamento e predição de ruídos na área objeto de estudo, 

pode-se observar que a variação mais evidente dos anos de 2012 e 2017 acontece devido 

às obras de mobilidade, uma vez que as mesmas promovem um maior dinamismo no 

tráfego. Consequentemente, acarreta maior concentração no nível de pressão sonora nas 

vias e não uma propagação em direção às edificações lindeiras e interior das quadras 

(como na área central do estádio, por exemplo, e no Centro Administrativo). 

As vias funcionam como fontes lineares e com níveis de pressão sonora 

semelhantes nos dois estudos. Porém essa “linearidade” apresenta-se mais concentrada 

quando o fluxo de veículos está mais livre, principalmente pela diminuição dos 

semáforos. Este fenômeno pode ser observado nos estudos realizados tanto no período 

diurno como no noturno. No que tange às áreas que compõe esta análise, pode-se 

perceber os seguintes resultados:  

A porção Sul, predominantemente de uso do solo residencial, possui os menores 

níveis de pressão sonora variando o intervalo de 45 dB(A) a 60 dB(A). A porção Leste 

possui uma característica distinta, uma vez que é uma área de uso e ocupação  

residencial, com alguns exemplares de comércio e serviço, mas que ainda não possui 

uma pressão do mercado imobiliário. Os níveis de pressão sonora identificados não 

variam significativamente do período diurno e noturno, pois sofrem bastante influência 

do dinamismo constante do tráfego da av. Salgado Filho. Neste estudo, pode-se 

considerá-la uma área aparentemente imutável, exposta a níveis de pressão sonora de 60 

dB(A) a 81 dB(A). 

As áreas Norte e Oeste possuem o maior dinamismo do bairro e é onde se 

concentram as vias de maior tráfego e maior quantidade de comércio e serviços, sendo 

também as áreas que apresentam maior nível de pressão sonora, chegando a 81 dB(A). 

Verifica-se que tanto as simulações do ano 2012, quanto do ano 2017 

apresentam cenários acústicos semelhantes entre os períodos diurno (Figuras 50 e 51) e 

noturno (Figuras 52 e 53), possuindo estes níveis de Pressão Sonora um pouco a baixo 

que o período Diurno. Devido à grande dimensão da área de estudo, foram selecionados 

alguns trechos com maiores modificações entre os cenários de 2012 e 2017. Buscaram-

se áreas que tiveram maiores modificações com o intuito de mostrar diferentes impactos 

na área devido à inserção de novos empreendimentos e obras de mobilidade urbana. 
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Figura 52 – Mapeamento acústico para o ano 2012 no período noturno.   Figura 53 – Predição acústica para o ano 2017 no período noturno. 
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4.2.1 Centro Administrativo 

       A área do Centro Administrativo possui grande permeabilidade devido à presença 

de espaços livres com poucas edificações. Essa tipologia se caracteriza por campo 

acústico aberto que propicia a livre propagação da onda sonora, sem a presença 

significativa de barreiras acústicas que modificam o seu percurso, atributo essencial da 

propagação em campo livre.  

 
      Figura 54 – Mapeamento para o 

      ano 2012, no período Diurno. 

Figura 55 – Predição acústica para o 

 ano 2017, Diurno. 

 
     Figura 56 – Mapeamento acústico 

para o ano 2012, Noturno. 

Figura 57 – Predição acústica para o 

ano 2017,  Noturno. 
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4.2.2.  Entroncamento da Av. Mor Gouveia com a Av. Prudente de Morais  

No entroncamento da Av. Mor Gouveia com a Av. Prudente de Morais, está 

previsto um túnel de 180m. Esse túnel desafogará o congestionamento na Av. Mor 

Gouveia causada pelo semáforo existente, diminuindo o nível de pressão sonora nesse 

cruzamento. No entanto, por meio da Predição do nível de pressão sonora verifica-se 

que a boca de entrada e saída do túnel gerou um aumento do nível de pressão sonora na 

av. Prudente de Morais devido à reverberação interna dos veículos dentro dos túneis. 

 
    Figura 58 – Mapeamento acústico 

para o ano 2012, Diurno. 

Figura 59 – Predição acústica para o 

ano 2017, Diurno. 

 
    Figura 60 – Mapeamento acústico 

para  o ano 2012, Noturno. 

Figura 61 – Predição acústica para o ano 

2017, Noturno. 
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4.2.3 Entroncamento da Av. Prudente de Morais com a Av. Lima e Silva 

No ano de 2012, no entroncamento do da Av. Prudente de Morais e Av. Lima e 

Silva há uma rotatória com três semáforos. Para o ano de 2017 se prevê a maior obra 

viária na área composto por dois túneis de 40 metros e um viaduto de 150 metros. A 

partir dos mapeamentos acústicos, percebe-se que mesmo com o aumento do fluxo, as 

obras viárias melhorarão o nível de pressão sonora da área. 

 
    Figura 62 – Mapeamento acústico 

para o ano 2012, Diurno. 

Figura 63 – Predição acústica para o 

ano 2017, Diurno. 

 
    Figura 64 – Mapeamento acústico 

para o ano 2012, Noturno. 

Figura 65 – Predição acústica para o  ano 

2017, Noturno. 
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No Mapeamento acústico em corte, o nível de pressão sonora das vias no ano de 

2012 se encontra todo ao nível do solo. Para o ano de 2017, o viaduto elevará em um 

trecho a fonte sonora, assim como dois túneis descerão a fonte sonora em relação ao 

plano da via.  Para o período noturno, percebem-se as mesmas características do período 

diurno, porém com níveis de pressão sonora mais baixos. 

 
Figura 66 – Corte A, Mapeamento acústico para o ano 2012, Diurno. 
 

 
Figura 67 – Corte A, Predição acústica para o ano 2017, Diurno. 
 

Figura 68 – Corte A, Mapeamento acústico para o ano 2012, Noturno 

 

Figura 69 – Corte A, Predição acústica para o ano 2017, Diurno.  
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Neste trecho, outro corte foi realizado, localizado na avenida Prudente de 

Morais, nas proximidades do semáforo. Com as obras de mobilidade, percebe-se uma 

melhora no cenário acústico, com redução dos níveis de Pressão Sonora na fonte, tanto 

para o período diurno, quanto para o noturno.  

 
Figura 70 – Corte B, Mapeamento acústico para o ano 2012, Diurno. 

 

 
Figura 71 – Corte B, Predição acústica para o ano 2017, Diurno. 

 
Figura 72 – Corte B, Mapeamento acústico para o ano 2012, Noturno 
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Figura 73 – Corte B, Predição acústica para o ano 2017, Diurno. 

 

 

 

4.2.4 Av. Salgado Filho (Complexo Viário do 4º centenário) 

No complexo Viário do 4
o
 Centenário não está prevista nenhuma intervenção em 

obra de mobilidade, mas no ano de 2012 a área já se encontra com saturação viária. A 

Predição do nível de pressão sonora mostra que, para 2017, a área ficará ainda mais 

prejudicada devido o aumento do fluxo de tráfego. 

 
   Figura 74 – Mapeamento acústico 

para o ano 2012, Diurno. 

Figura 75 – Predição acústica para o 

ano 2017, Diurno. 
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   Figura 76 – Mapeamento acústico para 

o ano 2012, Noturno. 

Figura 77 – Predição acústica para o 

ano 2017, Noturno. 

 

Conforme os procedimentos metodológicos,  o bairro se encontra em processo 

de verticalização, no qual alguns empreendimentos estão propostos para a área, como, 

por exemplo, duas torres na lindeira da av. Salgado Filho. 

No topo das edificações, a onda sonora é difratada, gerando uma área de sombra 

acústica no qual o decaimento sonoro é maior do que se a onda estivesse em campo 

livre e apresentam menores níveis de pressão sonora. Com relação a barreiras acústicas, 

destaca-se que: 

 

Edifícios, muros e a própria topografia podem constituir 

barreiras acústicas. A barreira cria uma zona de sombra 

acústica, cujos limites espaciais variam em função das 

dimensões da barreira e de sua posição em relação à fonte 

sonora e ao receptor. O receptor situado na zona de sombra 

recebe energia sonora difratada pelas bordas da barreira 

(NIEMEYER, 2007, p. 97). 
 

A verticalização provocou uma área de sombra acústica, porém proporciona o 

aumento de reflexões da onda sonora das edificações verticais, ocasionando problemas 

de ruído para os usuários. A fachada exposta (voltada para a via) se torna a mais 

prejudicada em relação a fachada protegida (oposta a via). 



113 

 

 

       
  Figura 78 – Corte B, Mapeamento acústico para o ano 2012, Diurno. 

 

         
Figura 79 – Corte B, Predição acústica para o ano 2017, Diurno. 

 

Já no período noturno, o caso é parecido com  período diurno, sendo a área de 

sombra acústica mais acentuada na fachada protegida das edificações novas, devido o 

nível de pressão sonora ser mais baixo e consequentemente o decaimento sonoro mais 

lento. 

        

          
Figura 80 – Corte B, Mapeamento acústico para ano 2012, Noturno 
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         Figura 81 – Corte B, Predição acústica para o ano 2017, Noturno 
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CONCLUSÕES 
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O diagnóstico ambiental de Lagoa Nova revela que o bairro possui características 

ambientais bem diversificadas, possuindo áreas residenciais bem caracterizadas, aporte 

institucional do campus da UFRN e centro administrativo do Estado, estádio de futebol 

para a copa 2014 e as principais avenidas da cidade circundadas de áreas comerciais e 

de serviço. Percebeu-se também que tal área se situa na centralidade de Natal/RN, 

possuindo uma posição geográfica privilegiada no qual se verifica a intensa tendência 

de verticalização e mercado imobiliário atuante. 

O espaço desse bairro é cortado por uma quantidade significativa de vias 

arteriais e coletoras. Em relação à contagem dos veículos, percebe-se que as avenidas 

arteriais são as mais movimentadas e possuem também maior presença de edifícios 

comerciais e de serviços – consequentemente são as vias com maiores níveis de pressão 

sonora. A avenida com maior fluxo de veículos é a Senador Salgado Filho. O tráfego de 

veículos se constitui, portanto, como a principal fonte de ruído da área e, desta forma, 

foram usados parâmetros de fluxo de veículos, porcentagem de veículos leves e 

pesados, e velocidade, para cada via, em três horários distintos (7h às 8h, 20h às 21h e 

22h às 23h). 

Na aferição da modelagem realizada, foi comprovado que os resultados obtidos 

por meio dos cálculos horários nos pontos de medição, desenvolvidos pelo software 

SoundPLAN, refletem a situação encontrada in loco a respeito do ambiente acústico. 

Desta forma, identificou-se que os dados obtidos com a simulação para o mapeamento 

acústico estavam próximos do comportamento que se observa na situação real. Com o 

resultado desta aferição positiva, comprovou-se assim que o programa SoundPLAN, 

mesmo sendo desenvolvido para países europeus, pode ser utilizado para a cidade de 

Natal, objeto de estudo realizado. 

O mapeamento acústico (ano 2012) foi desenvolvido a partir de uma coleta de 

dados relativos ao tráfego urbano e morfologia urbana. Levou-se em consideração os 

seguintes aspectos: densidade construtiva, forma e distribuição espacial das edificações, 

dados de tráfego, semáforos e mapeamento físico. 

Quanto aos mapas produzidos, pôde-se comprovar que os níveis de pressão 

sonora calculados encontram-se consideravelmente altos. Ao analisar a questão estes 

níveis produzidos pelas vias existentes na área em estudo, pôde-se concluir para o ano 

2012 que: 
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 ao considerar a média aritmética dos dados coletados em relação ao nível de 

pressão sonora, observa-se, pelos dados levantados, que no período Diurno e 

Noturno todos os pontos medidos nas vias locais, coletoras e arteriais 

apresentaram níveis fora dos recomendados pela referida NBR 10151/2000; 

 os mapas acústicos mostram que as edificações às margens das vias de tráfego 

estão expostas a maiores níveis de pressão sonora em relação aos edifícios mais 

recuados. Destaca-se, ainda, a formação de zonas de sombra acústica na parte 

posterior de cada edificação; 

 há grande concentração de semáforos na região em estudo, os quais interferem 

na redução da velocidade e no acúmulo de veículos em espera, o que ocasiona 

maior aceleração e frenagem; 

 o bairro de Lagoa Nova possui grande quantidade de usos de comércio e serviço, 

que se concentram nas principais avenidas e elevam de forma substancial os 

conflitos com o tráfego no seu entorno, principalmente pela falta de locais e/ou 

quantidade insuficientes de vagas de estacionamento dentro do próprio lote.  

Após a realização do mapeamento para o ano 2012, realizou-se os mapas de 

predição acústica para o ano 2017, no qual revelaram as mudanças que ocorrerão no 

bairro e responde-se a hipótese de que a área sofrerá modificações acústicas, de forma 

positiva e negativa, sendo estas: 

 a grande concentração de semáforos na área de estudo serão a retirada destes em 

virtude das obras de mobilidade urbana, provocando melhorias no cenário 

acústico, já que estes geram em torno de 3dB(A) a mais nos níveis de pressão 

sonora em cruzamentos com semáforos; 

 a partir da análise do mapeamento e predição dos níveis de pressão sonora na 

área objeto de estudo, pode-se observar que a variação mais evidente dos anos 

de 2012 e 2017 acontece devido às obras de mobilidade, uma vez que as mesmas 

promovem maior dinamismo no tráfego. Isso acarretará num nível de pressão 

sonora mais concentrado nas vias e não uma propagação em direção às 

edificações lindeiras e ao interior das quadras; 
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 para toda a cidade, está previsto um aumento de fluxo de veículos pesados e 

leves. Por ser uma área central e de passagem, a área objeto de estudo acústico 

tem uma tendência do aumento do fluxo de veículos, consequentemente 

aumento do nível da pressão sonora da principal fonte do bairro (tráfego); 

 sobre os gabaritos, observa-se que o bairro continua passando por processo de 

verticalização, principalmente na porção mais ao norte e sudeste da área 

estudada. Para o ano 2017, os mapas acústicos mostram, em decorrência do 

aumento de quantidade de edifícios, que a verticalização promoverá mais áreas 

de sombras acústicas e estas novas edificações estão expostos a maiores níveis 

sonoros em relação aos edifícios mais recuados. 

Verifica-se que tanto as simulações do ano 2012 quanto do ano 2017, os 

cenários acústicos são parecidos entre os períodos diurno e noturno, possuindo este 

primeiro níveis de pressão sonora um pouco abaixo do que o período diurno. 

A partir de uma análise do espaço urbano, notadamente do ponto de vista 

acústico, pode-se identificar os principais componentes que influenciam no ruído 

urbano, verificar as fontes sonoras, detectar quais áreas precisam de tratamento e o que 

pode ser feito para melhorar a qualidade sonora do ambiente construído. As melhorias 

poderão ser desenvolvidas em relação à fonte sonora, meio de propagação e ao receptor. 

Como diretrizes na fonte sonora tem-se que:  

 diminuição da quantidade de semáforos por meio da realização de obras de 

mobilidade. Essas intervenções objetivam melhorar a fluidez do tráfego e, 

consequentemente, o nível de pressão sonora produzido pelo mesmo; 

 recomenda-se que existam o incentivo ao transporte de massa, no qual o 

transporte público eficaz é um estimulo para a diminuição do volume de 

veículos de transporte individual. 

No caso do meio de propagação, as possíveis soluções para melhorias no cenário 

acústico, são:  

 barreiras acústicas ao longo das vias para reter o nível de pressão sonora, 

evitando sua propagação para as edificações, através de elementos verticais ou 
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topografia mais elevada o que provocará impacto visual menor e espalhamento 

da onda sonora equivalente a barreira vertical;  

 estímulo de uso comercial e serviço na lindeira das vias geradoras de ruído, já 

que no uso residencial são recomendados níveis mais baixos de pressão sonora; 

 escalonamento de gabarito das edificações verticais das vias fonte de ruído para 

o interior do lote; 

 o aumento da área verde, de preferência com a criação de grandes cinturões com 

no mínimo 30 metros de largura, distribuídas uniformemente no bairro, 

principalmente nas áreas que possuem poucas áreas verdes, com espécies 

arbustivas e arbóreas densas; 

Por fim, as diretrizes de melhorias podem ser realizadas ao nível do Receptor: 

 tratar as esquadrias das edificações, uma vez que são comumente as mais 

susceptíveis à transmissão sonora; 

 propor áreas de serviço ou de passagens (escadas, elevadores) das fachadas das 

edificações voltadas às vias geradoras de ruído (ou fachadas cegas); 

 sugerir aos projetistas das novas edificações de, na implantação, gerar um 

partido arquitetônico que privilegie as áreas de sombra acústica, as quais 

permitem menor nível de pressão sonora devido à barreira física das edificações 

existentes; 

 utilização de materiais de absorção nas áreas edificadas abertas para minimizar 

reflexões de onda para o interior e isolamento acústico interno da edificação, 

quando houver necessidade. 

Vale ressaltar que algumas dessas diretrizes impactam na ventilação e na  

dissipação de calor. Devido ao clima quente-úmido da cidade de Natal, a ventilação, 

como recurso natural e renovável, é uma alternativa passiva para a melhoria da 

qualidade ambiental e consumo energético. Neste caso, utilizar soluções como 

venezianas e cobogós acústicos. 

Como sugestão para trabalhos futuros, tem-se: 
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 a ampliação das amostras na coleta de dados acústicos para os diversos períodos 

do dia (diurno e noturno) para obter maiores informações quanto aos níveis 

sonoros na região; 

 Mencionou as leis: CONAMA e a que você usou na 10151. Critica que não se 

pode aplicar a lei estadual (não sei qual é) no município, por conta da 

característica sociocultural. Faltou comentar sobre isso. Para trabalho futuro.  

 revisar e sugerir modificações na normativa estadual 8.052/02 para que esta 

passe a ser utilizada e esteja aliada as características socioculturais; 

 possibilidade de correlacioná-los com a percepção subjetiva da população local; 

 comparação com resultados obtidos de mapeamentos em outros bairros com 

características semelhantes ou mesmo distintos em termos de população, tráfego 

e demais fontes sonoras; 

 ampliação do diagnóstico do Mapeamento Acústico para toda a cidade de 

Natal/RN. 
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APÊNDICES 



 

Apêndice A: Projeção do crescimento de edifícios verticais 

 

DENSIDADE E OCUPAÇÃO DE DENSIDADE OCUPACIONAL 

(PREDIÇÃO PARA 2017)
4
 

 

O método utilizado foi o de interpolação de Lagrange (CONTE, 1977). Com o uso 

de dados de crescimento populacional em Lagoa Nova nos últimos 10 anos, trata-se de 

um método usado quando se dispõem de um conjunto de pontos, na forma tabela e 

deseja-se calcular o valor numérico da função num ponto que não conste na tabela. 

Neste estudo, serão construídos polinômios de grau 2 (nos dados coletados em três anos 

de estudo, no caso de domicílios totais) e de grau 1 (nos dados coletados em dois anos 

de estudo, no caso de casas e de cômodos). 

 

1) Para o caso dos domicílios totais dispõe-se dos dados: 
 

i xi (ano) 
  (domicílios totais) 

0 2000 9434 

1 2007 10690 

2 2010 11500 

 

Por serem três dados, utiliza-se o Polinômio de Lagrange  de 2
o
 grau: 

 , onde 

 

 

 
 

Para o ano de 2012: 

 

 
 

Para o ano de 2017: 

 

                                                 
4
 Estudo desenvolvido pela profa. Maria Sonia Nogueira Pinto (Professora aposentada de cálculos 

numéricos UFRN). 



 

 
 

2) Para os casos isolados (casas e cômodos) dispõe-se dos dados: 

 

i xi (ano) 
  (casas)   (cômodos) 

0 2000 6658 18 

1 2010 6699 33 

 

Por serem dois dados, utiliza-se o Polinômio linear de Lagrange  de 1
o
 grau: 

 , onde 

 

 
 

CASAS: 

Casas, Para o ano de 2012: 

 
Casas, Para o ano de 2017: 

 
 

CÔMODOS: 

Cômodos, Para o ano de 2012: 

 
Cômodos, Para o ano de 2017: 

 
 

Juntando todos os dados calculados em uma tabela, tem-se que: 

Anos Domicílios totais Casas 

(interpolação 

1
o
 grau) 

Cômodos 

(interpolação 

1
o
 grau) 

Apartamentos 

(interpolação 

2
o
 grau) 

2000 9434 6658 18 2758 

2007 10690 - - - 

2010 11500 6699 33 4768 

2012 12130 6707 36 5387 

2017 14024 6727 43 7254 

 

Considerando que a porcentagem de aumento 2012-2017 em apartamento foi de 

34%: 



 

 

 N
o
 Prédios 2012  

(área de estudo) 

Previsão N
o
 Prédios em 

2017  (área de estudo) 

Numero de prédios 55 79 

Estimativa de 

Prédios 

acrescentados 

2012-2017 

- 24 

Terrenos vazios 22 6 

 

 

 



 

 

 

Apêndice B: Simulações das ocupações por lote. 

 

Para as simulações por lote, foram colhidos todos os terrenos vazios (cf. 

Procedimentos Metodológicos: Projeção de Ocupação e Densidade Populacional), nos 

quais em cada um deste foi registrado a área e o potencial construtivo. Selecionaram-se 

os terrenos com maiores potenciais construtivos e, em cada um destes, simulado a 

ocupação por lote. Conforme destaque na tabela 13:  

 

Tabela 13 ─ Simulação por lote nos terrenos desocupados no bairro de Lagoa 

Nova 

Terrenos 
Área do 

terreno 

Potencial 

construtivo 

Potencial 

máximo 

construtível 

OBSERVAÇÕES 

V 01 1542 3,0 4626 Limite de gabarito 

V 02 908 3,0 2724 Limite de gabarito 

V 03 2862 3,0 8586  

V 04 1862 3,0 5586  

V 05 4236 3,0 12708  

V06 786 3,0 2358  

V 07 496 3,0 1488  

V 08 1718 3,0 5154  

V 09 485 3,0 1455  

V 10 480 3,0 1440  

V 11 886 3,0 2658  

V 12 255 3,0 765  

V 13 633 3,0 1899  

V 14 392 3,0 1176  

V 15 1227 1,2 1472 Adesamento básico 

V 16 2279 1,2 2734 Adesamento básico 

V 17 375 1,2 450 Adesamento básico 

V 18 1626 1,2 1951 Adesamento básico 

V 19 1076 1,2 1291 Adesamento básico 

V 20 1472 1,2 1766 Adesamento básico 

V 21 1366 1,2 1639 Adesamento básico 

V 22 564 1,2 677 Adesamento básico 

Nota: Destaque para os terrenos que foram utilizados na simulação 



 

OCUPAÇÃO SIMULADA EM TERRENOS VAZIOS: 

 

TERRENO VAZIO 01 

Dados do terreno: 

Área do terreno: Potencial construtivo: Área máxima possível 

construída: 

Área do pavto tipo: 

1572m² 3.0 4716 1136 

Simulação: 
5
 

AC= 4544 m² 

N
o
 Pavtos= 4 

RF= 3.6m² 

RL= 2.1m² 

RU= 2.1m² 

 

OBS.: área com limite de 

gabarito, ocupação máxima 

por pavimento tipo 
Planta-baixa 

TERRENO VAZIO 03  

Dados do terreno: 

Área do terreno: Potencial construtivo: Área máxima construída: Área do pavto tipo: 

2862 m² 3.0 8586 m² 1240 m² 

Simulação: 

N
o
 Pavtos= 7 

RF= 12m² 

RL= 8 m² 

RU= 8 m² 

OBS.:  

Planta-baixa 

TERRENO VAZIO 04 

Dados do terreno: 

Área do terreno: Potencial construtivo: Área máxima construída: Área do pavto tipo: 

1862 m² 3.0 5586 1117 

Simulação: 

N
o
 Pavtos= 5 

RF= 6,1 m² 

RL= 3,6 m² 

RU= 3,6 m² 

 

 

 

Planta-baixa 

                                                 
5
 AC= Área construída 

N
o
 Pavtos= Número total de pavimentos 

RF= Recuo de fundo 
RL= Recuo lateral 
RU= Recuo de Fundos 

 

 



 

 

TERRENO VAZIO  05 

Dados do terreno: 

Área do terreno: Potencial construtivo: Área máxima construída: Área do pavto tipo: 

4236m² 3.0 12708 2118 

Simulação: 

N
o
 Pavtos= 6 

RF= 8,7m² 

RL= 7,2m² 

RU= 7,2m² 

 

 

Planta-baixa 

TERRENO VAZIO  06 

Dados do terreno: 

Área do terreno: Potencial construtivo: Área máxima construída: Área do pavto tipo: 

786m² 3.0 2358 471 

Simulação: 

N
o
 Pavtos= 5 

RF= 4,0 m² 

RL= 2,4 m² 

RU= 2,4 m² 

 

Planta-baixa 

TERRENO VAZIO  07 

Dados do terreno: 

Área do terreno: Potencial construtivo: Área máxima construída: Área do pavto tipo: 

496m² 3.0 1488 296 

Simulação: 

N
o
 Pavtos= 5 

RF= 3,6 m² 

RL= 2,1 m² 

RU= 2,1 m² 

 

Planta-baixa 

TERRENO VAZIO  08 

Dados do terreno: 

Área do terreno: Potencial construtivo: Área máxima construída: Área do pavto tipo: 

1718m² 3.0 5154 1228 

Simulação: 

N
o
 Pavtos= 4 

RF= 4,2 m² 

RL= 2,7 m² 

RU= 2,7 m² 

 

Planta-baixa 

 



 

 

TERRENO, VAZIO  09 

Dados do terreno: 

Área do terreno: Potencial construtivo: Área máxima construída: Área do pavto tipo: 

485 m² 3.0 1455 240 m² 

Simulação: 

 N
o
 Pavtos= 6 

RF= 4,4m² 

RL= 2,9m² 

RU= 2,9m² 

 

Planta-baixa 

TERRENO VAZIO  11 

Dados do terreno: 

Área do terreno: Potencial construtivo: Área máxima construída: Área do pavto tipo: 

886 m² 3.0 2658 532 

Simulação: 

N
o
 Pavtos= 5 

RF= 4,6 m² 

RL= 3,0 m² 

RU= 3,0 m² 

 

Planta-baixa 

TERRENO VAZIO  13 

Dados do terreno: 

Área do terreno: Potencial construtivo: Área máxima construída: Área do pavto tipo: 

633m² 3.0 1899 380 

Simulação: 

N
o
 Pavtos= 5 

RF= 4,1 m² 

RL= 2,6m² 

RU= 2,6 m² 

 

Planta-baixa 

TERRENO, VAZIO  15 

Dados do terreno: 

Área do terreno: Potencial construtivo: Área máxima construída: Área do pavto tipo: 

1227m² 1.2 1472 368 

Simulação: 

 

N
o
 Pavtos 4 

RF=8,8 m² 

RL=7,3 m² 

RU= 7,3m² 

OBS.: Adensamento 

básico 

Planta-baixa 

 



 

 

TERRENO, VAZIO  16 

Dados do terreno: 

Área do terreno: Potencial construtivo: Área máxima construída: Área do pavto tipo: 

2279 m² 1.2 27348 550 

Simulação: 

 

N
o
 Pavtos= 5 

RF= 11,3 m² 

RL= 9,8m² 

RU= 9,8m² 

OBS.: Adensamento 

básico 

Planta-baixa 

TERRENO, VAZIO  18 

Dados do terreno: 

Área do terreno: Potencial construtivo: Área máxima construída: Área do pavto tipo: 

1626 m² 1.2 1951 487 

Simulação: 

N
o
 Pavtos= 4 

RF= 9,9m² 

RL= 8,5m² 

RU=8,5 m² 

OBS.: Adensamento 

básico 

Planta-baixa 

TERRENO, VAZIO  19 

Dados do terreno: 

Área do terreno: Potencial construtivo: Área máxima construída: Área do pavto tipo: 

1076m² 1.2 1291 323 

Simulação: 

N
o
 Pavtos= 4 

RF= 8,5m² 

RL= 7,0m² 

RU= 7,0m² 

OBS.: Adensamento 

básico 

Planta-baixa 

TERRENO, VAZIO  20 

Dados do terreno: 

Área do terreno: Potencial construtivo: Área máxima construída: Área do pavto tipo: 

1472m² 1.2 1776 441 

Simulação: 

N
o
 Pavtos= 4 

RF= 9,0m² 

RL=7,5 m² 

RU=7,5 m² 

OBS.: Adensamento 

básico 

Planta-baixa 

 



 

 

TERRENO, VAZIO  21 

Dados do terreno: 

Área do terreno: Potencial construtivo: Área máxima construída: Área do pavto tipo: 

1366 m² 1.2 1639 410 

Simulação: 

N
o
 Pavtos= 4 

RF= 9,0m² 

RL=7,5 m² 

RU= 7,5m² 

OBS.: Adensamento 

básico 

Planta-baixa 

 

 

 

EMPREENDIMENTOS LANÇADOS: 

 

PRÉDIOS DIVULGADOS 01 

Dados divulgados: HOTEL IBIS 

Área do 

terreno: 

Área dos 

aptos 

Área do Pavto 

tipo 

Área 

construída: 

Potencial 

construtivo: 

Numero de 

pavtos 

7024 144 

apartamentos  

1000m² 

(estimado) 

- - 15 

Sem imagens divulgadas 
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Sala_de_Imprensa/Noticias/2011/todas/20111122_ibis_natal.html  
Simulação: 

RF=  73m² 

RL= 21m² 

RU= 11m² 

OBS.: Devido falta de 

informações do 

empreendimento, todo o 

edifício foi estimado. 

 

 
 

http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Sala_de_Imprensa/Noticias/2011/todas/20111122_ibis_natal.html


 

 
PRÉDIOS DIVULGADOS 02  

Dados divulgados: QUARTIER LAGOA NOVA, CYRELLA 

Área do 

terreno: 

Área dos 

aptos 

Área do Pavto 

tipo 

Área 

construída: 

Potencial 

construtivo: 

Numero de 

pavtos 

9743 m² 81,94,119,158,

167,234 m² 

1023 m² 21495 m² 2.2 21 

2 torres 
http://www.cyrela.com.br/rn/imovel/residencial/natal/lagoa-nova/apartamento/quartier-lagoa-nova  

Simulação: 

RF=  66m² 

RL= 15m² 

RU= 12m² 

 

OBS.:  

Recuos e forma do edifício 

aproximados, devido falta 

de informações do 

empreendimento. 

 

 

 

 
PRÉDIOS DIVULGADOS 03 

Dados divulgados: RES. DIEGO VELÁSQUEZ, MARTIN FERRO 

Área do 

terreno: 

Área dos 

aptos 

Área do Pavto 

tipo 

Área 

construída: 

Potencial 

construtivo: 

Numero de 

pavtos 

2035m² 127m² 305m² 6096m² 3.0 20 

         
http://www.martinferro.com.br/diego  
Simulação: 

RF= 10,5 m² 

RL= 5,5m² 

RU= 7,5m² 

OBS.:  

Recuos e forma do edifício 

aproximados, devido falta 

de informações do 

empreendimento. 

 

 

 

http://www.cyrela.com.br/rn/imovel/residencial/natal/lagoa-nova/apartamento/quartier-lagoa-nova
http://www.martinferro.com.br/diego


 

PRÉDIOS DIVULGADOS 04 

Dados divulgados: IMPERIAL PALACE 

Área do 

terreno: 

Área dos aptos Área do 

Pavto tipo 

Área 

construída: 

Potencial 

construtivo 

Numero de 

pavtos 

1116 m² 139 e 157 (até 20
o
 ) 

225 (últimos 5) 

355m² e 

270m² 

8050 m² 8.1 25 

              
http://www.albraempreendimentos.com/!/empreendimento/imperial-palace  

Simulação: 

RF=  7,9m² 

RL= 6,0m² 

RU=5,5 m² 

OBS.:  

Recuos e forma do edifício 

aproximados, devido falta 

de informações do 

empreendimento. 

 
 
PRÉDIOS DIVULGADOS 05 

Dados divulgados: LE BLANC EDITE GONDIM, ALBRA 

Área do 

terreno: 

Área dos 

aptos 

Área do Pavto 

tipo 

Área. 

construída: 

Potencial 

construtivo: 

Numero de 

pavtos 

868m² 96,7m² 232m² 4641m² 5.3 20 

      
http://www.albraempreendimentos.com/!/empreendimento/le-blanc-edite-gondim-  

Simulação: 

RF= 8,5 m² 

RL= 6,5m² 

RU= 6,5m² 

OBS.:  

Recuos e forma do edifício 

aproximados, devido falta 

de informações do 

empreendimento. 

 
 

http://www.albraempreendimentos.com/!/empreendimento/imperial-palace
http://www.albraempreendimentos.com/!/empreendimento/le-blanc-edite-gondim-


 

 
PRÉDIOS DIVULGADOS 06 

Dados divulgados: SEBASTIANO RICCI, PLANC 

Área do 

terreno: 

Área dos 

aptos 

Área do Pavto 

tipo 

Área 

construída: 

Potencial 

construtivo: 

Numero de 

pavtos 

2924 m² 130m² 312m² 7176m² 2.4 20 

         
http://www.planc.com.br/imoveis/123/residencial-sebastiano-ricci-natal-rn/  

Simulação: 

RF=  20,7m² 

RL=10,8 m² 

RU= 14,7m² 

OBS.:  

Recuos e forma do edifício 

aproximados, devido falta 

de informações do 

empreendimento. 

 

 
 
PRÉDIOS DIVULGADOS 07 

Dados divulgados: RESIDENCIAL GIOVANNI BELLINI, PLANC 

Área do 

terreno: 

Área dos 

aptos 

Área do Pavto 

tipo 

Área 

construída: 

Potencial 

construtivo: 

Numero de 

pavtos 

1160 110 264 7128 6.1 27 

        
http://www.planc.com.br/imoveis/124/residencial-giovanni-bellini-natal-rn/  

Simulação: 

RF= 9,5 m² 

RL= 8,5m² 

RU= 8,5 m² 

OBS.:  

Recuos e forma do edifício 

aproximados, devido falta 

de informações do 

empreendimento. 

 

  

http://www.planc.com.br/imoveis/123/residencial-sebastiano-ricci-natal-rn/
http://www.planc.com.br/imoveis/124/residencial-giovanni-bellini-natal-rn/


 

            Apêndice  C: Planilhas de coleta de dados: Fluxo e estimativa de tráfego 

 



 

 



 

                     



 



 

 


