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RESUMO 
 
O mapeamento de ruído é uma atividade nova que conta com crescente interesse por parte de 

gestores públicos e comunidades. Este trabalho apresenta uma proposta metodológica para 

elaboração de mapas de ruído em um Sistema de Informações Geográficas (SIG), tendo por 

base a norma ISO 9613-2, que padroniza os cálculos para estudos de propagação e atenuação 

sonora em ambientes externos. Além da definição dos procedimentos metodológicos 

necessários à aplicação da norma em ambiente SIG, foi desenvolvida uma série de scripts 

visando à preparação dos dados e auxílio à realização dos cálculos dos fenômenos atenuantes 

da dispersão sonora, como a atenuação por barreiras, divergência geométrica, atenuação 

atmosférica, efeitos de solo e as reflexões que podem aumentar os níveis de pressão sonora 

nos pontos receptores. A metodologia foi avaliada em micro-escala temporal e espacial, com 

o uso de dados secundários, através da aplicação em um estudo de caso realizado na cidade de 

Delft, Holanda. Os autores cederam os dados do estudo de ruído gerado pelo tráfego urbano 

em duas áreas distintas: um pátio cercado por barreiras e um segmento de rua. Com base nos 

dados, a metodologia proposta foi aplicada, e os resultados comparados com os medidos na 

área de estudo. Pequenas diferenças de valores de ruído foram encontradas na região da rua. 

Já no pátio houve diferenças de até 12 dB(A), indicando limitações da metodologia na 

elaboração de mapas de ruído, segundo a ISO 9613-2, em ambiente SIG. Apesar dessa 

condição, a metodologia proposta se mostrou promissora, sendo necessária a sua aplicação em 

outros cenários para evolução e eventual validação. 
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ABSTRACT 
 
Noise mapping is a new activity with growing awareness among public officials and 

communities. This work presents a methodological proposal for the generation of noise maps 

in a Geographic Information System (GIS), based on ISO 9613-2, which standards the 

calculus for noise attenuation during propagation outdoors. Besides the definitions of 

methodological procedures needed in the application of this standard in a GIS environment, a 

series of scripts was also developed, aiming at data management and to help the calculus of 

attenuating phenomena in noise dispersion, such as the attenuation due to the presence of 

barriers, the geometric divergence, the atmospheric absorption, ground effects and reflections 

that can increase sound pressure level at receiver points. The methodology was evaluated in a 

spatial-temporal micro scale, using secondary data, through the application on a case study in 

the city of Delft, The Netherlands. The authors conceded the study data of noise generated by 

urban traffic in two distinct areas: a courtyard surrounded by barriers and the segment of a 

street. Based on these data, the methodology proposal was applied and the results were 

compared with those surveyed in the study area. Small differences were obtained regarding 

the street. In the courtyard, though, there were differences up to 12 dB(A) indicating 

limitations of the methodology in the drafting of noise maps, according to ISO 9613-2, in GIS 

environment. Despite this fact, the methodology proposed has shown promising attributes. Its 

application in other scenarios to evolve and to be able to validate itself is necessary. 

 



1 

1 INTRODUÇÃO 
 

Os mapas de ruído são importantes ferramentas para a identificação de áreas 

ambientalmente sensíveis ao som indesejado, como os centros urbanos densamente povoados. 

Ainda que os mapas de ruído sejam um instrumento novo quando comparados a outros tipos 

de mapeamento, eles são uma ferramenta cada vez mais utilizada por gestores públicos, 

principalmente na Europa, para mapear o impacto ocasionado pelo ruído. Da mesma forma, 

ele é um instrumento de sensibilização pública, pois apresenta o problema de maneira simples 

e clara, permitindo que, com isso, as comunidades apóiem as iniciativas para controle do 

ruído (KLÆBOE et al., 2006). 

O conceito e as práticas de mapeamento de ruído vêm evoluindo há aproximadamente 

20 anos, com destaque nos países europeus. Na União Européia (UE), ela se deve à 

implantação da política 2002/49/EC, que estipula, para as cidades dos países membros da UE 

com mais de 250.000 habitantes, a elaboração de mapas de ruído a partir de fontes sonoras do 

tipo industrial, assim como de tráfego férreo, aéreo e, com ênfase, o tráfego urbano 

(EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL, 2002; TSAI et al., 2009). 

Em linhas gerais, o problema do ruído pode ser observado a partir de medições do 

ruído em campo ou a partir de modelos cujo resultado é apresentado em mapas de ruídos.  - 

enfoque abordado neste trabalho, principalmente no que se refere ao tráfego urbano, 

considerado a fonte de ruído ambiental mais dominante nas cidades (KLÆBOE et al., 2006; 

GOLMOHAMMADI et al., 2009).  

Entre os softwares de predição acústica disponíveis no mercado, cita-se o MITHRA, 

desenvolvido pelo CSTB (Laboratório Nacional para Acústica Ambiental e Predial), na 

França. O LIMA-PREDICTOR é um software que prediz o ruído gerado por tráfego 

rodoviário, ruído de tráfego férreo e ruídos de origem industrial. O SOUNDPLAN, um dos 

softwares líderes de mercado, também realiza a predição para diferentes tipos de fontes de 

ruído. Cada um dos citados softwares utilizam métodos de cálculo padronizados1 conforme o 

tipo de fonte sonora.  

                                                 
1 Métodos de cálculo comumente utilizados pelos softwares de predição acústica, segundo tipo de fonte sonora: 

• Ruído de tráfego de automóveis: XPS 31-133, NMPB Routes, RLS-90; 
• Ruído de tráfego férreo: método holandês RMR/SRM II; 
• Ruído de origem industrial: ISO 9613-2, BS 5228. 
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Modelos como o CoRTN - desenvolvido pelo Departamento de Meio Ambiente do 

Reino Unido, o FHWA - da Administração Federal de Rodovias do Departamento de 

Transportes dos Estados Unidos, o RLS-90 - padrão alemão e o ASJ - da Sociedade de 

Acústica do Japão, consideram a fonte sonora como linear ou pontual, em que os níveis de 

emissão sonora são calculados em função do tipo de veículos, fluxo, velocidade, tipo de 

pavimento e medições de campo (STEELE, 2001).  

Existe também a norma ISO 9613-2 (Atenuação do Som na Propagação em Ambientes 

Externos – Método Geral de Cálculo), internacionalmente aceita, que é utilizada na predição 

do ruído gerado por tráfego e indústrias (CHO et al., 2004). Contudo, trata-se de uma norma 

que estabelece os procedimentos para a elaboração de mapas de ruído, sem um instrumento 

específico para sua aplicação. Assim, o presente trabalho propõe uma metodologia para 

aplicação dessa norma em Sistemas de Informação Geográfica (SIG), visando à elaboração de 

mapas de ruído. 
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2 OBJETIVOS 
 

Propor uma metodologia para geração de mapas de ruído em ambiente SIG, segundo a 

norma ISO 9613-2. Para tanto, foram definidos os seguintes objetivos específicos: 

a) Levantar a disponibilidade de metodologias e ferramentas de mapeamento de ruído em 

ambiente SIG, com ênfase à norma ISO 9613-2; 

b) Avaliar o potencial uso de SIG para mapeamento de ruído segundo a norma ISO 9613-

2; 

c) Propor  as etapas metodológicas para cálculo de propagação de ruído segundo a norma 

ISO 9613-2; 

d) Avaliar a aplicabilidade da metodologia através de um estudo de caso. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

3.1 Definições de poluição sonora 

 

Existem distintas definições sobre poluição, sendo de interesse para esta proposta a 

feita por Cunha & Guerra (2000), que diz: 

A poluição é considerada, juridicamente, como a inclusão de qualquer fator ao 

ambiente que provoque alteração de suas qualidades naturais, impondo, ao vizinho, condições 

modificadas de seu meio. Do ponto de vista científico, a poluição do ambiente é mais 

caracterizada pela impureza introduzida, em um determinado momento, do que o ato de 

lançamento desta ao meio. Nesse contexto, a poluição é o resultado indesejável das ações de 

transformação das características naturais de um ambiente, atribuindo um caráter nocivo a 

qualquer utilização que se faça do mesmo. A Lei Federal n° 6.938/81 define poluição como 

toda alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas que possa constituir prejuízo à 

saúde, à segurança e ao bem-estar das populações e, ainda, possa comprometer a biota e a 

utilização dos recursos para fins comerciais, industriais e recreativos. 

Para o tema específico deste trabalho, é importante detalhar esta definição para a 

poluição associada ao som. Gerges (2000) define som como uma forma de energia que é 

transmitida pela colisão das moléculas do meio, umas contra as outras, sucessivamente. 

Portanto, o som pode ser representado por uma série de compressões e rarefações do meio em 

que se propaga a partir da fonte sonora. Som e ruído não são sinônimos. Um ruído é apenas 

um tipo de som, mas um som não é necessariamente um ruído. O conceito de ruído é 

associado a som desagradável e indesejável, comumente conhecido como poluição sonora. 

3.2 Aspectos físicos do som 

 
O estudo do som se encontra delimitado por grandezas físicas como a pressão sonora, 

intensidade sonora, potência sonora entre outras que, consequentemente, se aplicam ao estudo 

do ruído também, posto que ruído é som indesejado, conforme definido anteriormente. 

3.2.1 Onda sonora 

A pressão sonora se dá por séries de compressões e rarefações no meio em que se 

propaga e que possam ser ouvidas (Figura 1). Saliba (2000) define o som como sendo 

originado por uma vibração mecânica que se propaga no ar e atinge o ouvido. Quando essa 
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vibração estimula o aparelho auditivo, ela é chamada vibração sonora. Assim, o som é 

definido como qualquer vibração, ou conjunto de vibrações, ou ainda ondas mecânicas que 

podem ser ouvidas. A variação de pressão sonora mais simples, causada por um tom puro, 

produz o padrão de onda sinusoidal (KIELY, 1998). 

 

 
Figura 1. Representações de uma onda sonora: a) compressões e rarefações de uma onda no espaço em um 
determinado instante; b) representação gráfica da variação da pressão sonora (BIES; HANSEN, 2003). 
 
 A onda sonora tende a se propagar em esferas de compressões e descompressões do ar, 

de maneira uniforme, a partir uma fonte sonora pontual (Figura 2). No entanto, duas situações 

podem dificultar esse modelo simples: a presença de obstáculos na trajetória de propagação e, 

em campo aberto, a não-uniformidade do meio, causada por ventos e/ou gradientes de 

temperatura. 

 
Figura 2. Radiação sonora a partir de uma fonte sonora simples (BIES; HANSEN, 2003). 
 
 Na prática, se uma onda sonora encontra um obstáculo com dimensões menores do 

que o seu comprimento de onda, o efeito não é perceptível, ocorrendo o oposto se a dimensão 
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do obstáculo for comparável ao comprimento de onda do som. Tal conhecimento assume 

grande importância em termos de gerenciamento/mitigação do problema, pois, para impedir a 

passagem de som, barreiras devem ser colocadas perto da fonte ou do receptor, e suas 

dimensões devem ser três a cinco vezes o comprimento de onda do som envolvido (GERGES, 

2000). 

 Levando em consideração a escala temporal, diferentes ruídos apresentam distintas 

distribuições ao longo do tempo, conforme a seguinte classificação (SALIBA, 2000). 

� Contínuo: ruído com pequenas variações dos níveis (até + ou – 3 dB) durante o 

período de observação; 

� Intermitente: ruído cujo nível varia continuamente de um valor apreciável durante um 

período de observação superior a 3 dB; 

� Ruído de impacto ou impulso: ruído que se apresenta em picos de energia acústica de 

duração inferior a um segundo. 

3.2.2 Espectro sonoro 

 

No meio ambiente, dificilmente se encontra uma onda sonora simples (sinusoidal), 

como apresentada na Figura 3, nos itens A, B e D. Os sons produzidos a partir de uma 

perturbação tendem a ser um somatório de distintas intensidades sonoras distribuídas ao longo 

de diferentes frequências (Figura 3, itens C e E). O ouvido humano, entretanto, apenas 

percebe o som que se encontra na faixa de 20 Hz a 20 kHz, e a sensibilidade do ouvido 

humano não é igual para todas as faixas de frequências (EVEREST, 2001). 

 

 
Figura 3. Ilustração da composição de diferentes frequências no som (EVEREST, 2001). 
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3.2.3 Curvas de ponderação 

 

Em relação às medições realizadas com medidores de nível de pressão sonora, o 

microfone busca reproduzir a sensibilização provocada pela pressão da onda sonora. A  

resposta do ouvido humano possui uma relação não-linear frente às frequências sonoras. 

Nesse sentido, usam-se filtros para correlacionar os valores medidos com os valores 

percebidos pelo ser humano. São definidos quatro tipos de filtro: A, B, C e D (Figura 4). 

Destes, o que melhor se relaciona com a resposta do ouvido é a curva A (GERGES, 2000). Os 

tipos B e D praticamente não se usam mais. O do tipo C é utilizado, algumas vezes, em 

conjunto com o tipo A, quando o ruído apresenta muita energia associada às baixas 

frequências. 

 
Figura 4. Curvas de ponderação padronizadas por frequência (JACOBSEN et al., 2007) 

3.2.4 Descritores do campo acústico 

  
A energia sonora é a energia associada a uma determinada onda sonora; já a 

intensidade sonora é a relação dessa energia com a área de propagação. A taxa de energia, que 

é transmitida pelas ondas sonoras, é chamada de energia sonora (sound power – W), medida 

em watts. A média de energia sonora por unidade de área, normal à direção de propagação de 

onda sonora, é determinada como intensidade sonora ou acústica (I). Considerando uma fonte 

sonora esférica, irradiando energia sonora em um meio não–dissipativo, a intensidade acústica 

em uma distância r é (KIELY, 1998): 
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24 r

W
I

π
=   Equação [1] 

Onde: 

I  = intensidade do som a uma distância r, em Watt/m²; 

W  = potência da fonte, em Watt; 

r  = distância a partir da fonte, em metros. 

 Devido à grande amplitude de percepção de pressão sonora do ouvido humano, criou–

se a escala decibel para melhor relacionar valores com determinados fenômenos sonoros. O 

ouvido humano responde a uma larga faixa de intensidade sonora, desde o limiar de audição 

até o limiar da dor. A 1000Hz a intensidade sonora, que é capaz de causar a sensação de dor, é 

10¹² vezes a intensidade acústica capaz de causar a sensação de audição. O nível de 

intensidade sonora (NI) é dado por (GERGES, 2000): 

0

log10
I

I
NI =   Equação [2] 

Onde: 

I = intensidade acústica em Watt/m²; 

0I = intensidade de referência igual a 1210− Watt/m². 

  

Para se expressar as faixas de audibilidade percebida pelo ouvido humano, que variam 

de 0,00002 N/m² (mínima pressão perceptível à frequência de 1000Hz) até valores muito 

elevados, atingindo 200 N/m²  (limiar da dor), se utiliza uma relação logarítmica (SALIBA, 

2000). 

A intensidade sonora é proporcional ao quadrado da pressão sonora. Então, o nível de 

pressão sonora, também conhecido como pL , é dado por (GERGES, 2000): 

0
2
0

2

log20log10
p

p

p

p
LP ==   Equação [3] 

Onde: 

p (N/m²) = uma dada pressão; 

0p (N/m²) = mínima pressão perceptível. 

 O termo pL  é comumente utilizado para descrever o nível de pressão sonora em dB 

para um dado instante de medição de ruído. A Tabela 1 demonstra algumas relações entre a 

pressão sonora em pascals e o nível de pressão sonora pL .  
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Tabela 1. Pressão sonora versus o nível de pressão sonora de alguns sons comuns (ROSSING, 2007). 

Fonte sonora 
Pressão 
sonora 

(Pa) 

Nível de pressão 
sonora dB(A)) 

Foguete Saturno 100000 194 
Motor a jato 2000 160 

Motor a hélice 200 140 
Limiar da dor  135 

Rebitador 20 120 
Caminhão pesado 2 100 

Escritório ruidoso/Caminhão pesado 0,2 80 
Fala 0,02 60 

Escritório privado  50 
Residência 0,0002 40 

Folhas ao vento  20 
Limiar da audição (bons ouvidos na frequência de 

maior sensibilidade) 
 10 

Limiar da audição (excelentes ouvidos na frequência 
de maior sensibilidade) 

0,00002 0 

 

 A potência sonora wL  é um parâmetro que depende apenas da fonte sonora e é 

calculada por: 

  
0

10log10
W

W
Lw =   Equação [4] 

Onde: 

  W = uma dada potência em Watt; 

  0W = potência de referência ( 1210− W). 

 Em uma série temporal, de curta ou longa duração, utiliza-se o termo eqL , que é o 

valor médio calculado durante o tempo de medição. Esse parâmetro é calculado pela seguinte 

expressão: 

  







































= ∫

2

1

2

0

1
log10

t

t

t
eq dt

p

p

t
L   Equação [5] 

Onde: 

  Ap = pressão sonora ponderada, em N/m²; 

  0p = pressão sonora de referência (2 x 10 5− N/m²); 

  T = intervalo de tempo especificado, em segundos. 
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O nível de ruído equivalente (Leq) é também distinguido conforme o período do dia 

em que são realizadas as medições de ruído. Se o período de estudo é realizado durante o dia, 

na parte da manhã e à tarde, então esse descritor de ruído é conhecido como Lday. Caso seja 

no final da tarde, Levening e se for à noite, Lnight. Para medições que abrangem todos os 

períodos de um dia, esse parâmetro é conhecido então como Lden. Essas diferenciações são 

importantes, pois a legislação possui distintos valores limites máximos para um mesmo local 

e em diferentes períodos do dia (RAIMUNDO et al., 2004). 

  

3.3 Legislação 

 No final da década de 60 e início da década de 70, época marcada pela dualidade entre 

preservacionistas e desenvolvimentistas – surgiu uma série de eventos relacionados com as 

questões ambientais, como a publicação do livro Primavera Silenciosa em 1962, a 

Conferência da biosfera em 68, a Conferência de Estocolmo em 1972, dentre outros. Somam-

se a essas circunstâncias, na década de 80, incidentes ambientais de grande magnitude que 

comprometeram muitas comunidades, como o incidente de Bhopal, na Índia (1984), o 

incidente de Chernobyl, na ex-URSS (1986) e o incidente do Exxon Valdez no, Alasca 

(1989). Todas essas situações incorporaram novos valores sociais, os quais passaram a 

relacionar diretamente a qualidade de vida do ser humano com a qualidade do meio ambiente, 

por consequência demandando a elaboração de leis relacionadas com essa nova percepção e 

valores da sociedade contemporânea e marcando o surgimento do direito ambiental. 

 No Brasil, a evolução do direito ambiental não fugiu à regra. Porém, merecem 

destaque as questões agrárias relacionadas ao I Plano Nacional de Desenvolvimento (1971), o 

qual procurava estimular o extrativismo florestal e nunca teve o objetivo de normatizar a 

relação do homem com os recursos naturais em meio eminentemente urbano (CASTANHO 

FILHO, 2006). O II Plano Nacional de Desenvolvimento (1974) incorporou medidas de 

proteção ao meio ambiente em contrapartida a sua primeira versão. Dentre elas, destacam-se: 

� Combate à erosão; 

� Plano Nacional de Conservação do Solo; 

� Criação das Estações Ecológicas e Áreas de Proteção Ambiental; 

� Estabelecimento de diretrizes para o zoneamento industrial; 

� Criação da Secretaria Especial do Meio Ambiente. 
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 A partir de então, surgiram várias leis e medidas governamentais relacionadas ao meio 

ambiente, sendo de grande relevância a elaboração da Política Nacional para o Meio 

Ambiente – PNMA, a qual passa a exigir o estudo de impacto ambiental e seu respectivo 

relatório (EIA/RIMA) para a obtenção de licenciamento em qualquer atividade modificadora 

do meio ambiente (BRASIL, 1981). Meira (2005) considera, ainda, a inserção de um artigo 

específico sobre o meio ambiente na Constituição de 1988 como um marco tão importante 

quanto a PNMA. 

3.3.1 Legislação e o ruído 

Para efeito deste estudo, foram pesquisadas legislações brasileiras referentes ao ruído. 

O resultado dessa pesquisa foi a compilação das principais legislações que se aplicam à área. 

A legislação sobre ruído, já em 1941, o art. 42 da Lei Nº 3.688 tratava do ruído em face ao 

conforto ambiental, principalmente no ambiente de trabalho. Contudo, somente em 1981, o 

tema é novamente abordado legalmente, conforme apresentado no Quadro 1.  

Quadro 1. Legislação referente à perturbação do meio ambiente. 
Legislação Esfera Escopo 

Decreto Lei nº 
3.688/41(BRASIL, 1941) 

Federal Dispõe sobre a perturbação do trabalho ou 
sossego alheios. 

Lei nº 6.938/81 (BRASIL, 1981) Federal Dispõe sobre a Política Nacional do Meio 
Ambiente, seus Fins e Mecanismos de 
Formulação e Aplicação e dá outras 
Providências. 

Lei nº 7.347/85 (BRASIL, 1985) Federal Disciplina a ação civil pública de 
responsabilidade por danos causados ao 
meio-ambiente, ao consumidor, a bens e 
direitos de valor artístico, estético, 
histórico, turístico e paisagístico 
(VETADO) e dá outras providências. 

Lei nº 9.605/98 (BRASIL, 1998) Federal Dispõe sobre as sanções penais e 
administrativas derivadas de condutas e 
atividades lesivas ao meio ambiente e dá 
outras providências.  

CONAMA nº 001 /90 
(CONAMA, 1990a) 

Federal Dispõe sobre o nível de ruído permissível 
segundo a NBR 10.152 da ABNT e como 
realizar as medições de ruído segundo a 
NBR 10.151 da ABNT 

CONAMA nº 002 /90 
(CONAMA, 1990b) 

Federal Institui o programa nacional de educação e 
controle da poluição sonora “SILÊNCIO”, 
coordenado pelo IBAMA, atribuindo-lhe 
suas competências. 

Lei nº 5.793/80 (SANTA 
CATARINA, 1980) 

Estadual Dispõe sobre a proteção e melhoria da 
qualidade ambiental e dá outras 
providências. 
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Lei Complementar nº 24/03 
(ITAJAÍ, 2003) 

Municipal Dispõe sobre ruídos urbanos e proteção do 
bem estar e do sossego público. 

 

Dentre as legislações levantadas, destaca-se a resolução CONAMA 01/90 que 

considera o ruído excessivo como passivo de Controle da Poluição. A resolução estabelece os 

referenciais técnicos, para a medição de ruídos (NBR 10151:2000) e para os níveis permitidos 

em áreas habitadas (NBR 10152:1987). Esses níveis encontram-se apresentados na Tabela 2. 

 
Tabela 2. Níveis de ruídos máximos permitidos segundo tipo de área (NBR 10151:2000). 

Tipos de área Diurno dB(A) Noturno dB(A) 
Área de sítios e fazendas 40 35 

Área estritamente 
residencial urbana ou de 

hospitais/escolas 
50 45 

Área mista, predominante 
residencial 

55 50 

Área mista, com vocação 
comercial e administrativa 

60 55 

Área mista, com vocação 
recreacional 

65 55 

Área predominantemente 
industrial 

70 60 

 

3.4 Paisagem sonora 

 

A modificação da paisagem sonora está muito relacionada com a história da 

humanidade - mais especificamente, com a história evolutiva dos centros urbanos. 

 

A paisagem sonora do mundo está mudando... A poluição sonora é 
hoje um problema mundial. Pode-se dizer que em todo mundo a 
paisagem sonora atingiu o ápice da vulgaridade em nosso tempo... 

(SCHAFER; FONTERRADA, 1997) 

 

Para os autores, existe uma série de indicadores ambientais para a avaliação qualitativa 

de um meio em estudo, conforme apresentado na Tabela 3. Eles sugerem que o modo mais 

simples de calcular o aumento do ruído ambiental seria medir os sinais sonoros da 

comunidade. O pressuposto seria que o nível de ruído ambiental cresceria de modo 

proporcional aos sinais sociais. Schafer e Fonterrada (1997) citam, como exemplo, uma 

pesquisa relacionando um aumento de 20 a 25 dB, em sessenta anos, de ruído ambiental - 

aproximadamente meio decibel por ano. 
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Em face a estes potenciais indicadores ambientais, o que o analista da paisagem sonora 

precisa fazer, em primeiro lugar, é descobrir os seus aspectos significativos, aqueles que são 

importantes devido a sua individualidade, quantidade ou preponderância.  

 
Tabela 3. Potenciais indicadores ambientais para a avaliação qualitativa de um meio em estudo e o 
número de reclamações por diferentes fontes (SCHAFER; FONTERRADA, 1997). 

Tipo de ruído Nº de vezes 
mencionado 

Tráfego (geral) 115 
Construção 61 
Indústria 40 

Rádio/Música amplificada 29 
Tráfego aéreo 28 

Motocicleta, bicicleta motorizada... 23 
Caminhões 21 

Animais 20 
Bandas/Discotecas 12 

Festas 9 
Cortadores de grama elétricos 7 

Vizinhos/Pessoas 7 
Estradas de ferro 6 

Estaleiros 4 
Carro limpa-neve 3 

Veículos motorizados de andar sobre 
neve 

3 

Sinos de igreja 2 
Outros 19 

 

Para Schafer & Fonterrada (1997), hoje, o espaço acústico tem importantes 

implicações ambientais e legais, que ainda não foram totalmente avaliadas. O espaço acústico 

de um objeto sonoro é o volume de espaço no qual o som pode ser ouvido. O máximo espaço 

acústico habitado pelo homem será a área dentro da qual se pode ouvir a sua voz. Com o 

aumento da população e a redução do espaço físico disponível por indivíduo, esse 

desenvolvimento parece estar correndo em uma rota de colisão. 

Com relação à paisagem sonora urbana, ela emerge naturalmente devido às atividades 

geradas nos espaços públicos, e, com o tempo, as paisagens sonoras urbanas evoluíram. 

Atualmente, o ruído gerado pelo tráfego geralmente domina o ambiente acústico das cidades 

(BOTTELDOOREN et al., 2004), fato explicitado por Raimbaul e Duboi (2005), ao 

afirmarem que, nas cidades européias, o aumento do tráfego urbano é uma das razões 

principais pelo incremento do ruído e que ocasionou a presença de um ruído de fundo 

permanentemente constante. Afirmam ainda que vinte por cento da população nos países 

europeus vive em um nível de ruído excessivo que é gerado por tráfego. 
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Em um questionário realizado com perguntas abertas por Guastavino (2006) com 

setenta e sete participantes provenientes de diferentes grandes cidades francesas, uma análise 

psicolinguística da descrição verbal espontânea foi utilizada para categorizar os sons 

ambientais.  Ao serem perguntados sobre o tipo de paisagem sonora urbana considerada ideal, 

76% dos entrevistados relacionaram descrições referentes ao tipo de fonte sonora e apenas 

24% fizeram considerações relativas à paisagem sonora propriamente dita, sendo que, no 

primeiro grupo, foram feitas muitas menções a “carros” e “ruído de tráfego”. 

A paisagem sonora é uma área da ciência nova e necessita de maiores discernimentos 

e definições. Nesse sentido, Niessen et al (2010) categoriza a diversidade de paisagens 

sonoras ao realizar uma vasta pesquisa em artigos científicos de diferentes áreas da acústica. 

A seleção pôde ser dividida em quatro grandes grupos: 

� Estudos com foco em medições acústicas e modelagem; 

� Estudos em teoria e conceitos em paisagem sonora; 

� Estudos que focam em modelagem de paisagem sonora; 

� Estudos relativos à avaliação da percepção humana das paisagens sonoras. 

 A partir dessa pesquisa, foram nomeadas as categorias e hierarquizadas em função de 

sua frequência. A Tabela 4 demonstra a classificação realizada: 

  

Tabela 4. Categorização de paisagens sonoras (NIESSEN et al., 2010). 
Ranking Categoria Ranking Categoria Ranking Categoria 

1 Sons naturais 9 Crianças 17 Vento 

2 Sons humanos 10 Sino 18 Latidos de cães 

3 Sons tecnológicos 11 Ruído de fundo 19 Passos 

4 Tráfego 12 Evento 20 Outros 

5 Pássaros 13 Aeronave   

6 Música 14 Água   

7 Construção 15 Carros   

8 Vozes 16 Máquina   
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3.5 Cartas de ruído 

 

A elaboração de cartas de ruído visando ao entendimento geoespacial é essencial para 

o devido tratamento da questão. As cartas de ruído são ferramentas para gestão e 

planejamento de municípios que permitem a visualização de áreas diretamente afetadas pelo 

efeito indesejável de tráfego urbano, atividades industriais, dentre outras fontes de ruídos, 

ideia reforçada por Palma e Bento Coelho (2000), que dizem que a cartografia de ruído é um 

instrumento com enorme potencial para efeitos de planejamento e de informação sobre 

poluição sonora. Ela apresenta uma descrição detalhada da distribuição geoespacial dos níveis 

sonoros, fornecendo imagens quantificadas da exposição da população ao ruído ambiente. 

Essa estrutura revela-se particularmente importante em termos de planejamento urbano, 

permitindo a identificação das áreas onde se deve atuar, ao passo que influencia as propostas 

de desenvolvimento local. Finalmente, um mapa de ruído constitui-se num meio simples e 

direto de informação, educação e, de uma forma geral, de sensibilização da população para as 

questões do ruído. 

É importante salientar o conflito do uso de solo estabelecido pelo plano diretor com os 

níveis de ruído críticos existentes. Nesse âmbito, tem-se a carta de ruído como uma 

ferramenta decisiva na qualificação do efeito do ruído e visualização de zonas com níveis 

críticos de ruído (KLÆBOE et al., 2006). 

Elaborar uma carta de ruído é um conjunto de processos. Existe uma série de 

metodologias voltadas para a elaboração de cartas de ruído. Segundo Kluijver e Stoter (2003), 

até o ano de 2001, não havia uma padronização para esta, e, devido ao fato de a Comissão 

Européia (EC) ter incluído a carta de ruído como instrumento necessário para a avaliação de 

qualidade de vida nas cidades européias, foi criada, em 2002, uma diretriz na EC com os 

critérios para a respectiva construção de carta de ruído, sendo o autor citado um dos 

integrantes na elaboração desses critérios. 

3.5.1 Projeto Harmonoise  e IMAGINE 

 
O objetivo do projeto europeu Harmonoise foi desenvolver uma metodologia refinada 

para o cálculo de ruído de tráfego rodoviário e férreo, que seria o ponto de partida para um 

novo padrão de cálculo europeu de dispersão sonora. O projeto começou em agosto de 2001 e 

terminou em janeiro de 2005. Complementarmente, o projeto Imagine, que começou em 

2004, surgiu com o propósito de modificar e estender o método Harmonoise para a predição 
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de ruído para fontes sonoras de origem industrial e aérea. O grande diferencial do projeto 

Imagine é a criação de um banco de dados (nomeado SourceDB2) com potências sonoras 

calculadas, a partir de uma extensa medição de campo, para diferentes tipos de fontes sonoras 

industriais. Esse banco de dados possui livre acesso no site do projeto Imagine3 (WITTE, 

2004; BANDA; STAPELFELDT, 2007). 

3.5.2 Elaboração da carta de ruído 

 

O emprego de SIG na quantificação e visualização dos efeitos do ruído mostra-se 

promissor, uma vez que essa ferramenta possui um extenso conjunto de recursos para 

manipulação e análise de dados geoespaciais, com destaque à criação de mapas temáticos. 

Nesse sentido, merece destaque o trabalho de Kluijver e Stoter (2003), que define os critérios 

para a padronização e precisão na elaboração de cartas de ruído, pois estabelece as etapas em 

que o SIG será empregado na construção de mapas de ruído.  

Os autores estipulam seis passos, conforme o fluxograma da Figura 5, na sequência 

explicado. É apresentado em destaque, na mesma figura, os processos relativos ao SIG em 

azul, e os processos relativos ao uso de padrões de cálculo em vermelho. 

 

                                                 
2 O banco de dados pode ser acessado em: http://www.dgmr.nl/?id=458 
3 O site dos projetos Harmonoise e Imagine pode ser acessado em: http://www.imagine-
project.org/artikel.php?ac=direct&id=5 
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Figura 5. Fluxograma dos passos para a elaboração de cartas de ruído (KLUIJVER; STOTER, 2003). 

 

Passo 1: Segundo os autores, dois tipos de dados podem ser distinguidos 

� Dados necessários para computar níveis de ruído (emissão sonora da fonte de ruído 

e aspectos que influenciam a transmissão de ruído, como a altura de edifícios); 

� A localização de pessoas, animais e/ou suas atividades (em áreas, casas e outras 

edificações) com respeito à sua sensitividade a ruído. 

Os efeitos do ruído são determinados pela combinação desses dois grupos de dados. 

Outro critério significativo é a escala e nível de detalhe dos dados (escala geográfica). Estes 

precisam ser suficientes para alcançar a precisão proposta. Entretanto, deve-se tomar cuidado, 

pois muito detalhe pode gerar um consumo de tempo excessivo na coleta, preparação e 

computação dos dados. 

Os autores destacam que grandes variações em informação espacial só podem ser 

reproduzidas adequadamente se a densidade dos pontos de observação for alta o suficiente. 

Isso significa que locais próximo à fonte sonora, onde há grande variação de níveis de ruído,  

precisarão de uma maior concentração de pontos de observação, ao invés de lugares afastados 

ou paralelos à fonte sonora, onde há pequena variação do nível de ruído. 
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Passo 2: Computar tem vantagens sobre medir 

� Pode simular situações futuras; 

� É praticamente impossível recolher dados de tantos pontos de observação na 

prática; 

� A segurança legal das partes envolvidas é maior, evitando os erros de medição. 

 

Passo 2.1: O método de cálculo de ruído holandês (Dutch noise calculation method) 

Na Holanda, o cálculo do ruído é realizado por dois métodos oficiais: Método de 

Cálculo Padrão 1 e 2 (Standard Calculation Methods). O primeiro é um método simples que 

leva em consideração a emissão da fonte, a distância da fonte, a absorção do ruído pelo solo, o 

efeito do vento e temperatura (média anual) e um termo de reflexão simples que não considera 

a obstrução de ruídos por objetos - ou seja, calcula a obstrução e difração por objetos e/ou 

elevações na paisagem. Para tanto, “caminhos de ruído” (noise paths) são definidos para cada 

ponto de cálculo (ponto de observação). Os ângulos entre esses caminhos permanecem 

constantes. Então, a contribuição de cada caminho é calculada e acumulada para se obter o 

nível de ruído no ponto de cálculo. A contribuição da primeira, segunda e terceira ordem de 

reflexão também pode ser calculada. 

Obviamente, a base de cada cálculo é a informação na emissão de ruído pela fonte. Em 

se tratando de tráfego como fonte sonora, tem-se, como parâmetros, o número de veículos por 

hora, o tipo de veículos (motocicletas, carros, van, ônibus e caminhões), a velocidade e a 

superfície da rua. Essas variáveis são baseadas em extensivas medidas, repetidas 

periodicamente. No caso de fonte sonora de atividades industriais, é necessário fazer a 

medição diretamente na fonte, visto que estas são compostas por uma grande variedade de 

componentes na geração de ruído. 

 

Passo 2.2: Integração de SIG e modelos computacionais 

O método de cálculo do ruído pode ser implementado em SIG, sendo que neste 

existem funções de processamento geoespacial para aperfeiçoar o processo do cálculo. Porém, 

os autores afirmam haver dificuldade em substituir softwares de modelagem de ruído, em 

função de os modelos computacionais de ruído implementados nesses softwares terem um 

caráter confidencial – isto é, os métodos se tornam uma “caixa preta” para quem conduz o 

estudo. 

 

Passo 3: Acúmulo de ruído de diferentes fontes 
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O acúmulo de ruído de diferentes fontes é um fator importante, pois geralmente o 

incômodo gerado pelo ruído (annoyance) em um determinado ponto da área de estudo é 

determinado por uma fonte de ruído. É importante também devido ao fato de que, ao 

concentrar as fontes sonoras em uma mesma zona, menos poluição sonora será gerada, ao 

invés de essas fontes encontrarem-se espalhadas. Deve-se levar em consideração, também, o 

tipo de fonte geradora de ruído, visto que diferentes fontes ocasionam diferentes graus de 

incômodos. 

 

Passo 4: Determinando contornos de ruído 

Segundo os autores, a escolha do método de interpolação para a geração das curvas de 

contorno de intensidade de ruído, assim como da densidade dos pontos de observação, é 

subjetivo e a critério do pesquisador. Como regra básica, vai depender do grau de 

detalhamento (escala geográfica) e do fator tempo. Alguns softwares comerciais de acústica 

necessitam de um número mínimo para a interpolação. Em SIG, isso não é necessário. 

 

Passo 5: Determinando os efeitos do ruído 

Kluijver e Stoter (2003) definem que os efeitos dos ruídos são quantificados e 

visualizados ao confrontar os contornos de ruído com as informações da vizinhança e 

atividades sensíveis ao ruído. Para quantificar os efeitos do ruído, incluem-se: 

� Cálculo da área afetada pelo ruído; 

� Determinação do número de cidadãos perturbados pelo ruído; 

� Determinação do número de edifícios afetados pelo ruído; 

� Determinação de áreas dentro de zonas de conservação afetadas pelo ruído. 

 

Passo 6: Apresentação do impacto do ruído 

Para um sentido mais significativo dos resultados, são necessárias perspectivas e 

apresentação da qualidade dos resultados. Técnicas que estimem o erro dos estudos de efeito 

do ruído devem ser aplicadas. São elas: 

� Métodos de erro de propagação; 

� Exposição da qualidade dos resultados através da quantificação de potenciais 

erros; 

� Adição aos contornos de ruído de bandas de incerteza. 
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3.5.2.1 Métodos de elaboração de cartas de ruído em SIG 

 A seguir são apresentados dois exemplos de elaboração de carta de ruído em SIG. O 

primeiro se trata de uma dissertação de Mestrado de Kurakula (2007). O trabalho consistiu em 

elaborar mapas de ruído em ambiente 2.5D e 3D. O segundo é a aplicação do mapeamento de 

ruído com o software comercial e auxílio de SIG na preparação de dados de entrada no 

modelo. 

a) Exemplo de método em ambiente SIG 

Em um estudo realizado por Kurakula (2007) para a melhoria da modelagem e 

visualização do ruído em áreas urbanas, com a aplicação de SIG, funções de SIG 3D foram 

incorporadas na fase de predição do ruído, assim como na fase de geração de representações 

3D, usando-as para a fase de avaliação de ruído. 

Para a abordagem 3D, foram estudados métodos de interpolação 2D para produzir 

representações 2.5D – representando níveis de ruído sobre uma superfície acompanhando a 

altura do terreno, incluindo edificações – e métodos de interpolação 3D, para produzir um 

modelo completo 3D do ruído. Este, por sua vez, apresenta a informação volumétrica do 

ruído. 

A citada representação 2.5D consiste em calcular a atenuação sonora a partir da fonte, 

levando em conta uma determinada posição (x, y). O modelo 2.5D pode ser construído ao 

projetar a superfície 2D sobre uma modelo de altura (eixo z). 

O modelo 3D da cidade foi utilizado para construir um modelo de simulação 

computadorizada 3D de ruído. Os modelos computacionais de ruído calculam o nível de ruído 

em pontos de observação que indicam o nível de ruído em um determinado local e em uma 

dada circunstância. 

O método de cálculo utilizado pelo autor foi o Método de Cálculo Padrão Holandês de 

Ruído, o qual afirma haver a possibilidade de implementação em SIG. Os cálculos realizados 

para os pontos de observação foram baseados em: 

� Informação da fonte de ruído (no presente estudo, foi utilizada, como fonte, a rua): 

intensidade do tráfego, velocidade máxima, tipo de superfície da rua e emissão 

média de ruído de diferentes tipos de veículos; 

� Informação dos aspectos que influenciam a propagação do ruído, como obstruções 

de objetos (e.g.: edificações ou barreiras sonoras) e a absorção do ruído (eg.: áreas 

abertas com grama ou solo exposto); 

� Distância e direção dos pontos de observação com respeito à localização da fonte 

sonora. 
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Para a elaboração de representações 2.5D, seguiram-se os seguintes passos: 

� Posicionamento dos pontos de observação no software de simulação de ruído. Os 

pontos foram localizados em 3D sobre a superfície, acompanhando o terreno e 

edificações. A Figura 6 mostra como foram posicionados os pontos, inclinando-se 

levemente em direção aos edifícios, com a intenção de evitar que os pontos 

tivessem as mesmas coordenadas x, y e z - o que não seria possível para o método 

de interpolação 2D; 

� Cálculo do nível de ruído nos pontos de observação; 

� Determinação dos contornos de ruído 2D com o método de interpolação 2D, 

utilizando-se os níveis dos pontos de observação em 3D; 

� Introdução da terceira dimensão ao colocar os contornos de ruído 2D no modelo da 

cidade. A ferramenta de análise 3D do software ArcScene foi utilizada para a 

geração dessas representações 2.5D. 

 
Figura 6. Posicionamento dos pontos de observação na porção frontal de edifícios (KURAKULA, 2007). 

 

Para a elaboração da representação 3D, seguiram-se os seguintes passos: 

� Posicionamento dos pontos de observação em uma matriz 3D. Nessa matriz de 

pontos, estes podem ter mesmas coordenadas x e y, mas coordenadas z diferentes. 

Os pontos são distribuídos uniformemente com intervalos iguais (2m) 

paralelamente às ruas (Figura 6); 

� Cálculo do nível de ruído nos pontos de observação; 

� Determinação do modelo de ruído sólido com o método de interpolação 3D; 
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� Com esse método, um passo extra para reintroduzir a terceira dimensão não é 

necessário. 

Para ambos os métodos, o posicionamento dos pontos foi baseado pelas seguintes 

considerações: (a) espera-se que os contornos de ruído sejam paralelos às ruas, e os pontos 

localizados em um padrão paralelo para tanto; (b) cuidado em não posicionar os pontos dentro 

de edifícios, pois estes agem como objetos bloqueadores e produziriam baixos níveis de 

ruídos, os quais não seriam representativos nas fachadas dos edifícios. 

Segundo o autor, representações 2.5D oferecem perspectiva sobre o efeito do ruído a 

uma altura particular na superfície do terreno – com a introdução da terceira coordenada – e 

fachadas de edifícios, sendo que níveis de ruído de alta intensidade ocorrem sobre a superfície 

das ruas, e os de baixa intensidade ocorrem no topo e parte posterior dos edifícios. 

O autor afirma que poucos softwares comerciais de SIG provêm ferramentas de 

interpolação 3D, e apresenta, como o de melhor sucesso na pesquisa, o software FIELDS 

(extensão do ArcGis). O software GRASS também pode ser utilizado, porém possui uma 

limitação quanto à quantidade de pontos de observação a serem utilizados. 

Apesar de a interpolação em 3D parecer promissora, o software FIELDS apresenta 

algumas limitações. O software não tem ferramentas para análise espacial. É difícil identificar 

níveis de ruído a uma altura específica. Não é possível a geração de contornos de ruído. A 

representação 3D do ruído não pode ser apresentada junto com o modelo 3D da cidade, 

dificultando a orientação (Figura 7). Finalmente, o modelo sólido requer funcionalidades de 

interação específica, para ser possível a análise a qualquer local. 

 
Figura 7. Apresentação 3D do ruído (KURAKULA, 2007). 
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Segundo o autor, a vantagem da abordagem 2.5D sobre a 2D é a avaliação da redução 

de níveis de ruído com o uso de barreiras acústicas. A Figura 8 apresenta diferentes barreiras 

acústicas, variando em altura, largura e distância da rua. 

 
Figura 8. Apresentação dos contornos de ruído com diferentes dimensões de barreira acústica 
(KURAKULA, 2007) 

 

b) Exemplo de método em software comercial 

Lee et al. (2007) utilizou o mapeamento de ruído como ferramenta de avaliação de 

impacto ambiental de um local em construção no centro de Seul, Coreia do Sul. No presente 

trabalho, foram utilizados, como métodos para a elaboração das cartas de ruído, a relação de 

atenuação à distância da fonte sonora, a qual não envolve fenômenos acústicos complexos 

como difração, reflexão e absorção, e o software de mapeamento de ruído SoundPLAN. 

Nesse ambiente, diferentes modelos de previsão são testados, a fim de verificar quais destes 

são válidos para o local de estudo. O autor define que a avaliação de impacto do ruído de 

construção consiste em três estágios: 

� Coletar níveis de ruído existentes: medição de ruído de acordo com normas 

regulamentadoras; 

� Predizer níveis de ruído por futuras construções: predição do impacto ocasionado 

pelo ruído da construção. Cálculo do nível de ruído total da construção, com a 

adição de possíveis níveis de ruído de todos os equipamentos a serem usados. É 

utilizado o cálculo da relação de atenuação à distância da fonte; 
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� Predizer níveis de ruído após o término das construções: predição de ruído de 

tráfego rodoviário e outras fontes sonoras quando existentes, após ter sido 

completado o projeto. 

Para um mapeamento de ruído de um local em construção, informações de natureza 

acústica e topográfica são essenciais. Níveis de pressão sonoros, padrões e diretrizes dos 

equipamentos de construção são necessários. O cronograma dos processos de construção, 

locação dos equipamentos e dados de tráfego são também relevantes. 

Os dados de SIG contêm informação sobre a geometria do terreno, nome e relatos dos 

edifícios e outros dados descrevendo todas as ruas da vizinhança da área de estudo. 

Dados de tráfego e velocidade de veículos são coletados para todas as ruas principais. 

NPS presentes, número de veículo por hora e velocidade são coletados simultaneamente para 

garantir a segurança dos resultados. São necessários, também, a largura das pistas e volumes 

futuros de tráfego. 

Após a coleta de todas as informações pertinentes, o mapeamento do ruído se realiza 

da seguinte forma: 

� Criação do modelo 3D computadorizado da área do projeto, incluindo o modelo do 

terreno, todos os edifícios e ruas grandes; 

� Cálculo utilizado para o ruído da construção e ruído do tráfego, através dos 

métodos ISO 9613 Parte 02 e RLS 90, respectivamente; 

� Geração das curvas de níveis; 

� Mapeamento utilizando-se SoundPLAN; 

� Apresentação dos resultados da avaliação em três cartas de ruído: da situação 

presente, das atividades da construção e da situação futura do projeto acabado. 

Os edifícios e ruas vizinhas são incluídos na simulação para estudar os fenômenos 

acústicos complexos, como multi-reflexões e difrações. Admitiu-se um erro de até 3 dB, entre 

valores medidos e estimados. 

3.5.3 Mapeamento do ruído de tráfego 

 

No que concerne ao mapeamento de ruído gerado por tráfego, uma série de 

considerações é importante. Citam-se a representação da fonte sonora, o cálculo da potência 

sonora da fonte, o espaçamento e quantidade de pontos receptores, dentre outros. 

Modelos que simulam o comportamento de tráfego urbano podem apresentar uma 

representação macroscópica (o fluxo é visto como um fluído) ou uma visão microscópica 
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(cada veículo é considerado separadamente). Esses modelos servem para alimentar os 

modelos de predição de ruído gerado pelo tráfego com dados como velocidade média, 

aceleração e taxa de marcha, que servem para o cálculo da potência sonora nos modelos de 

ruído de tráfego urbano (CAN et al., 2008). 

Em um estudo realizado por Can et AL. (2008), são comparadas quatro diferentes 

representações de fonte na modelagem da propagação sonora em conjunto com a modelagem 

de tráfego (Figura 9). O autor avalia uma perspectiva microscópica, representada pelos itens 

“a” e “b”, assim como também considera a visão macroscópica, ilustrada pelos itens “c” e “d” 

da Figura 9. Nesse estudo, o cálculo do nível de potência sonora (Lw) é considerado como um 

somatório do nível de potência sonora de rolamento (Lwr) - que depende da velocidade dos 

veículos e de especificações da pista – e do nível de potência sonora de propulsão (Lwp), que 

depende da velocidade e do modo de cruzeiro dos veículos (aceleração, velocidade constante 

e desaleração). O Lw é então utilizado no cálculo de predição do Leq, para um ponto receptor 

(P) segundo o tipo de representação da fonte. 

Na representação do tipo “a”, o veículo (i) é representado por uma linha, e o ângulo θ 

é calculado pelo deslocamento do automóvel no tempo e no espaço. O item “b” apresenta a 

fonte caracterizada como um ponto centróide representativo do veículo em um determinado 

instante. Os itens “b” e “c” são grades de células em série, que se distinguem no cálculo do 

Leq pelo ângulo formado pelas bordas da célula (j) com o ponto receptor, como é 

demonstrado no item “c”, ou pelo centróide idealizado em cada célula exposto pelo item “d”. 

 
Figura 9. Representações de fontes de ruído de tráfego: a) cada veículo forma uma linha; b) cada veículo 
forma uma fonte de ponto; c) cada célula forma uma fonte de linha; d) cada célula forma uma fonte de 
ponto (CAN et al., 2008). 
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Nesse estudo, o autor conclui que a perspectiva macroscópica é suficiente para o 

cálculo de nível de ruído equivalente, sendo que uma visão microscópica não é necessária em 

situações em que o tráfego possui características homogêneas. Com respeito ao tipo de 

representação da fonte, o autor sugere o uso da representação do tipo “c”, indicada na Figura 

9, com dimensões de 28 metros em cada célula, visto que as representações do tipo “a” e “b” 

exigem um custo computacional muito alto devido ao grande número de iterações no cálculo 

de cada veículo. 

Tansatcha et al. (2005) desenvolveu um modelo de predição de ruído de tráfego 

rodoviário ao identificar, através de medições de campo, que o período de medição 

significativo na passagem de um veículo em movimento é 10 segundos (Figura 10). O autor 

distinguiu oito classes de veículos e utilizou uma técnica de regressão linear a fim de 

identificar a relação entre a velocidade de cada classe de automóvel e o valor de Leq no 

período de 10 segundos. Ademais, é proposto o cálculo de predição de Leq, no período de 

uma hora e para todo o segmento de estudo, que considera como dados de entrada o valor de 

Leq – 10 segundos, o tipo de solo e a distância em que se deseja predizer o ruído. Apesar de 

apresentar muito boa correlação entre dados medidos e preditos, o modelo é limitado a 

apresentar dados perpendiculares à rodovia. 

 

 
Figura 10. Curvas de níveis de ruído na passagem de veículo em diferentes distâncias a partir da fonte 
(TANSATCHA et al., 2005). 
 

3.6 A norma ISO 9613-2 

 
A norma ISO 9613-2 apresenta um método de engenharia para o cálculo da atenuação 

da propagação sonora em ambientes externos, com a finalidade de calcular os níveis de ruído 
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ambientais em uma dada distância a partir de uma grande variedade de fontes sonoras. O 

método prediz o nível de pressão sonora (Lp), ponderado na curva A, em condições 

favoráveis à propagação do som a partir de fontes de ruído com a emissão sonora conhecida 

(ISO 9613-2:1996). 

A norma pode ser aplicada com medições de curta duração. Para essa situação, é 

necessário que a coleta dos níveis de pressão sonora seja realizada com a propagação do som 

a favor da direção do vento, e em situações de inversões de temperatura moderada, em que a 

refração tenha sentido para o solo, como ilustrado pelo item A, na Figura 11. Para períodos de 

medição realizados durante meses ou anos, é necessário o cálculo de estatísticas 

meteorológicas do local de estudo que considerem a velocidade e direção do vento, assim 

como também os gradientes de temperatura. 

 
Figura 11. Diferentes refrações do som devido a inversões de temperatura. A) Refração com sentido 
abaixo; B) refração com sentido acima (EVEREST, 2001). 

 

Com respeito às fontes sonoras, estas podem ser de origem industrial, de tráfego férreo 

ou rodoviário, de atividades de construção civil e muitas outras atividades geradores de ruído 

a partir do solo. O método não é aplicável para o ruído aéreo, como o que é gerado por 

aeronaves. A representação das fontes lineares (tráfego férreo e rodoviário) e das fontes 

caracterizadas em uma área como uma indústria deve ser segmentada em pontos. 
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O cálculo proposto pela ISO 9613-2 é realizado em bandas de oitava, com frequências 

centrais de 63 Hz a 8000 Hz, e calcula as perdas da dispersão sonora da fonte de ruído ao 

ponto receptor. O cálculo proposto para se obter o nível de pressão sonora, de cada banda de 

oitava, é ilustrado pela Equação 6. 

 ADLL cwft −+=   Equação [6] 

Onde: 

wL = nível de potência sonora, em banda de oitava (dB), produzido por uma fonte 

 sonora pontual; 

cD = correção da diretividade, em decibels, que descreve a extensão pela qual o Leq da 

 fonte é desviado em uma determinada direção. cD  é igual a zero para uma fonte 

 omnidirecional; 

A = atenuação da banda de oitava, em decibels, da propagação sonora da fonte ao 

 ponto receptor. 

É válido ressaltar que o cerne do cálculo da dispersão sonora da fonte ao ponto 

receptor se dá em estimar a atenuação total da propagação sonora. A atenuação total deve ser 

calculada para cada ponto receptor e em bandas de oitavas. Em pontos receptores onde ocorre 

reflexão, assume-se uma fonte imagem para os cálculos. A equação a seguir apresenta o 

modelo de cálculo geral para se obter a atenuação total, em bandas de oitavas: 

  bargratmdiv AAAAA +++=   Equação [7]
4
 

Onde divA  é a atenuação da divergência geométrica, atmA  é a atenuação de efeitos 

atmosféricos, grA é a atenuação devido à interferência do solo, e barA  é a atenuação pela 

presença de barreiras. 

Durante a propagação sonora, podem existir distintos caminhos de propagação pelos 

quais o som emitido pela fonte pode chegar ao receptor. Esses caminhos consistem na 

difração do som na presença de obstáculos, a propagação direta entre o emissor e receptor do 

som que pode se apresentar em conjunto com a componente da reflexão e, no caso de mais de 

uma fonte sonora, a contribuição do ruído emitido pelas fontes ao receptor. Essas situações 

estão ilustradas pela Figura 12, respectivamente pelos itens A, B e C. Para efeitos de cálculo, 

                                                 
4 Neste trabalho, não é abordada a atenuação do tipo Amisc. Amisc é um padrão de cálculo que envolve o cálculo 
da atenuação para regiões com grandes coberturas vegetais, zonas densamente populadas e zonas industriais. No 
entanto, segundo a norma, se consideradas as reflexões e difrações nas duas últimas zonas, Amisc é 
negligenciável. 
 



 29

a norma ISO 9613-2:1996 define que o nível de pressão deve ser o somatório da contribuição 

dos caminhos de propagação. A Equação 8 descreve o cálculo. 
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Onde: 

n = número de contribuições; 

j = banda de oitava de referência; 

)(AdBL ft  = nível de pressão sonora, ponderado na curva A, descrito pela Equação 6. 

 
Figura 12. Diferentes caminhos de propagação sonora. Adaptado da ISO 9613-2:1996. 
 

3.6.1 Termos de atenuação 

 

A divergência geométrica é o fenômeno que conta pela distribuição da energia sonora 

em esferas de compressões e descompressões. A uma dada distância a partir da fonte sonora, 

pode-se obter a atenuação da divergência geométrica pela seguinte equação: 

 11)log(20 0 += ddAdiv   Equação [9] 

Onde: 

 d = distância da fonte ao receptor, em metros; 

 0d = distância de referência (1 m). 

A absorção atmosférica leva em consideração a  perda de energia sonora devido a dois 

mecanismos principais (ROSSING, 2007): 

� Perda devido à viscosidade do ar, que causa a fricção das moléculas do ar e resulta 

na geração de calor, também conhecida como absorção clássica; 
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� Processos de relaxamento: ocorre quando a energia sonora é momentaneamente 

absorvida pelas moléculas de ar e causa as moléculas de ar a vibrar e rotar. Essas 

moléculas podem então re-emitir som um instante posterior, o que pode interferir 

no som que chega. 

Esses mecanismos foram extensivamente estudados, empiricamente estudados e 

codificados pela norma ISO 9613-1. Segundo essa norma, o coeficiente α pode ser calculado 

em função da frequência (Hz), temperatura (graus Kelvin) e a concentração molar de vapor 

(%). Ademais, a citada norma provê uma série de coeficientes já calculados para diferentes 

situações de temperatura e umidade relativa do ar. Alguns desses coeficientes são também 

disponibilizados na norma ISO 9613-2 e mostrados a seguir, pela Tabela 5: 

 

Tabela 5. Coeficiente de atenuação atmosférica para bandas de oitava de ruído (ISO 9613-2:1996). 
Temperatura °C Umidade Relativa % Coeficiente de Atenuação Atmosférica α, dB/km 

Frequência Central Nominal, Hz 
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

10 70 0,1 0,4 1 1,9 3,7 9,7 32,8 117 
20 70 0,1 0,3 1,1 2,8 5 9 22,9 76,6 
30 70 0,1 0,3 1 3,1 7,4 12,7 23,1 59,3 
15 20 0,3 0,6 1,2 2,7 8,2 28,2 88,8 202 
15 50 0,1 0,5 1,2 2,2 4,2 10,8 36,2 129 
15 80 0,1 0,3 1,1 2,4 4,1 8,3 23,7 82,8 
 

Para o cálculo da atenuação pela absorção atmosférica, a norma indica a seguinte 

equação: 

 1000dAatm α=   Equação [10] 

Onde: 

 α = coeficiente de atenuação atmosférica, em decibels por km; 

 d = uma dada distância em m. 

Os efeitos de solo são interferências que podem ocorrer no transcurso do som, 

propagando diretamente da fonte sonora ao receptor com o som refletido próximo à fonte, 

assim como o som refletido próximo ao receptor. Nesse fenômeno, pode ocorrer interferência 

do tipo construtiva, em que há aumento na amplitude de onda, ou do tipo destrutiva. Essa 

situação depende do tipo de solo e da frequência da onda sonora. 

A atenuação pelos efeitos de solo é calculada pelo somatório das atenuações na região 

do solo, do receptor e, se existir, de uma região intermediária. A Equação 11 define esse 

cálculo: 

mrsgr AAAA ++=   Equação [11] 
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As regiões da fonte e do receptor são identificadas pela relação estabelecida na norma, 

que determina a multiplicação da altura da fonte por um fator de 30. O mesmo é determinado 

para o receptor. Assume-se existir uma região intermediária, caso a soma das duas regiões 

seja menor que a distância no plano (dp) entre a fonte e receptor, ou seja: 

 )(30 rs hhdp +>    Equação [12] 

Onde: 

 dp = distância no plano entre a fonte e o receptor, em m; 

 sh = altura da fonte, em m; 

 rh = altura do receptor, em m. 

O coeficiente G é obtido com o cálculo segundo o tipo de solo, e denomina-se Gs o 

coeficiente relativo à região da fonte, Gr o coeficiente relativo à região do receptor e Gm a 

região intermediária. São definidos três tipos de solo: 

� Solo duro: inclui solos pavimentados, água, gelo, concreto e todo tipo de superfície 

com baixa porosidade. Para esses tipos de solo, G é igual a zero; 

� Solo poroso: são os tipos de solo cobertos com grama, árvores ou outra vegetação, 

e todo tipo de solo para o cultivo de vegetações. Para solos porosos, o coeficiente 

G é igual a um; 

� Solo misto: se a superfície consiste de ambos solos duros e porosos, então o 

coeficiente G assume valores que variam de 0 a 1. O valor é uma fração da região 

que é porosa. 

A partir do coeficiente G e da distância no plano (dp), pode-se calcular as atenuações, 

em bandas de oitavas, para cada tipo de zona com o uso das equações dispostas na Tabela 6. 

 
Tabela 6. Expressões para o cálculo das contribuições As, Ar e Am, em bandas de oitava (ISO 9613-
2:1996). 

Frequência central nominal 
(Hz) 

As, Ar Am 

63 -1,5 -3q 
125 -1,5 + G ּ◌a(h) 

-3q(1 – Gm) 

250 -1,5 + G ּ◌b(h) 
500 -1,5 + G ּ◌c(h) 

1000 -1,5 + G ּ◌d(h) 
2000 -1,5(1 - G) 
4000 -1,5(1 - G) 
8000 -1,5(1 - G) 
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Sendo: 

 )1(7,5)1(35,1)(
2622 108,209,050)5(12,0 dp

eeeeha hdph ×−×−−−−− −×+−×+=   

 )1(6,85,1)( 50)(09,0 2 dph eehb −− −×+=  

 )1(0,145,1)( 50)(46,0 2 dph eehb −− −×+=  

 )1(0,55,1)( 50)(9,0 2 dph eehb −− −×+=  

 q = 0 quando )(30 rs hhdp +≤  

 
dp

hh
q

rs )(30
1

+
−=  quando )(30 rs hhdp +>  

 

Uma barreira sonora atua bloqueando o caminho direto da fonte sonora ao ponto 

receptor. O ruído então chega ao receptor somente através da difração ao redor das bordas da 

barreira (ROSSING, 2007). 

Segundo a norma, as difrações podem ocorrer quando a densidade de superfície da 

barreira possui pelo menos 10 kg/m², não existem grandes aberturas, e a dimensão horizontal 

do objeto deve ser maior que o comprimento da onda, da frequência central da banda de 

oitava. 

A atenuação pela difração no borde superior pode ser calculada pela expressão descrita 

na Equação 13. A equação indica que a atenuação pelos efeitos de solo é negligenciada nos 

pontos receptores que se encontram atrás da barreira, ou seja, o termo Agr se cancela com a 

Equação 7. 

 grzbar ADA −=   Equação [13] 

E a atenuação pelo borde lateral da barreira: 

 zbar DA =   Equação [14] 

Então, o termo atenuador Dz pode ser calculado com a Equação 15. 

 [ ]metz zKCCD 3)2(3log10 λ+=   Equação [15] 

Onde: 

 2C  = é igual a 20 e inclui as reflexões no solo. Caso, em situações especiais, 

as reflexões no solo forem levadas em consideração separadamente por fontes 

imagens, o valor será 40; 

 3C = é igual a 1 para difrações simples, em que a espessura da barreira não é 

considerável. E, para difrações duplas: 
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  ( )[ ] ( ) ( )[ ]22 531//513 eeC λλ ++=   Equação [16] 

 λ = comprimento da onda sonora da frequência central da banda de oitava, em 

metros; 

 z = diferença entre a distância do caminho difratado e o caminho direto, em 

metros; 

 metK = fator de correção para efeitos meteorológicos nas barreiras; 

 e = distância entre os dois bordes de difração no caso de difração dupla. 

 

Para difrações do tipo simples, a diferença entre o caminho difratado e o caminho 

direto z pode ser calculado utilizando a Equação 17. 

 ( )[ ] daddz srss −++= 2
1

22   Equação [17] 

Onde: 

 ssd = distância da fonte ao primeiro borde de difração, em metros; 

 srd = distância do segundo borde de difração ao receptor, em metros; 

 a = distância da componente paralela ao borde da barreira, entre a fonte e o 

receptor, em metros. 

Caso a difração ocorra onde a espessura da barreira seja significativa, como em 

edifícios ou barreiras acústicas bem espaçadas entre si, o coeficiente z deve ser calculado por: 

 ( )[ ] daeddz srss −+++= 2
1

22   Equação [18] 

O fator de correção meteorológica Kmet pode ser calculado por: 

 [ ])2/()20001(exp zdddK srssmet ⋅⋅−=   Equação [19] 

Para difrações laterais, Kmet é igual a um. 

A norma também padroniza que, para a atenuação por barreiras simples, o valor não 

deve ultrapassar 20 dB, e que, para barreiras duplas, o valor deve ser no máximo 25 dB. 

As reflexões são consideradas em termos de fonte imagem. A fonte imagem é um 

princípio utilizado em que a face refletora atua como um espelho. Essa fonte imagem tem a 

função de identificar o ponto de reflexão no plano da superfície que reflete a onda sonora 

(Figura 13). 



 34

 
Figura 13. Reflexão especular de um obstáculo (ISO 9613-2:1996). 
 

Ocorre reflexão quando é possível construir uma reflexão especular, como ilustrado na 

Figura 13, e a magnitude do coeficiente de reflexão da superfície de reflexão é maior que 0,2. 

A norma dispõe coefientes de reflexão5, que são ilustrados na Tabela 7. 

Tabela 7. Coeficientes de reflexão(ρ) (ISO 9613-2:1996). 

Objeto ρ 
Paredes duras e lisas 1 
Paredes de edifícios com janelas e 
pequenas adições 

0,8 

Paredes de indústrias com 50% da 
superfície com aberturas ou canos 

0,4 

Instalações abertas (tubulações, torres, 
etc. 

0 

 

Outra condição para a ocorrência da reflexão é a relação dada pela norma, apresentada 

na Equação 20. 

 ( )[ ] ( )[ ]orsoorso ddddl +⋅⋅⋅> 2
min cos21 βλ   Equação [20] 

Onde: 

 λ = comprimento da onda sonora, da frequência central da banda de oitava; 

 sod = distância entre a fonte e o ponto de reflexão no obstáculo; 

 ord = distância entre o ponto de reflexão no obstáculo e o receptor; 

 β = ângulo de incidência, em radianos; 

 minl = mínima dimensão da superfície refletora. 

                                                 
5 Neste trabalho, não são consideradas as superfícies com formato cilíndrico, como tanques de gases, caixas de 
água, etc. 
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Respeitadas as condições de existência para a reflexão ocorrer, a potência sonora da 

fonte imagem deve ser calculada (ver Equação 21). 

 IrimW DLwL ++= )log(10, ρ   Equação [21] 

Onde:  

 Lw = potência original da fonte sonora por bandas de oitava; 

 ρ = coeficiente de reflexão; 

 IrD = índice de diretividade da fonte na direção do receptor imagem. 

Os termos de atenuação são também calculados para os pontos receptores em que 

ocorre a reflexão com o uso dos raios refletidos e com a potência sonora da fonte imagem. A 

reflexão é uma contribuição ao nível sonoro do receptor, e é adicionado ao receptor com o uso 

da Equação 8, localizada na página 28. 

3.7 Síntese do capítulo 

  

Neste capítulo, a onda sonora foi inicialmente caracterizada, e se identificaram os 

descritores de ruído comumente utilizados. Citaram-se o nível de pressão sonora (Lp) a um 

dado instante e o nível de ruído equivalente (Leq), correspondente à média dos níveis de 

pressão sonora em um período de medição. 

Após a pesquisa da legislação pertinente à questão do ruído, o tema da paisagem 

sonora foi caracterizado, e  foram identificadas as categorias de paisagens sonoras e o atual 

estado do ambiente acústico nas cidades que se encontra sobrepujado por ruídos gerados pelo 

tráfego urbano.  

Posteriormente, reviram-se as metodologias para a elaboração de mapas de ruído. 

Nesse item da pesquisa bibliográfica, se identificaram os processos e critérios necessários 

para a construção de um mapa de ruído. Ademais, se apresentou um exemplo de elaboração 

de mapa de ruído em SIG e outro elaborado com um software comercial. Foram discutidas 

representações do tráfego como fonte sonora em mapas de ruído, e finalmente apresentou-se a 

norma ISO 9613-2. 

O capítulo a seguir discerne sobre a metodologia proposta por este trabalho para 

elaborar mapas de ruído em um SIG. Nessa metodologia, a norma ISO 9613-2 é o cerne dos 

cálculos utilizados no modelo criado com o uso de scripts que possibilitaram o cálculo da 

propagação sonora a partir de uma fonte sonora pontual aos seus pontos receptores. 
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 4 MATERIAIS E MÉTODOS 
 
 

A proposta metodológica para a construção de mapas de ruído em ambiente SIG 

consiste em uma série de processos geométricos que serão descritos posteriormente. Ditos 

processos são necessários para a construção dos caminhos dos raios que descrevem a 

dispersão sonora no espaço. Ademais, nesta metodologia, são considerados os mecanismos 

atenuantes à propagação do som padronizados pela norma ISO 9613-2.  

Segundo Probst (2010) o cálculo da propagação sonora deve contemplar, no mínimo, 

quatro fenômenos físicos imprescindíveis. São eles: 

� Divergência geométrica; 

� Absorção atmosférica; 

� Reflexão; 

� Difração. 

Portanto, a metodologia utiliza esses critérios com respeito aos métodos de cálculos 

propostos pela ISO 9613-2, que se enquadram nos fenômenos físicos citados pelo autor. 

Nesse sentido, são importantes, para este trabalho, os cálculos descritos na norma, como a 

atenuação por divergência geométrica, a atenuação pela absorção atmosférica, os efeitos de 

solo, reflexões e atenuação pelas difrações nas bordas superior e vertical de barreiras. 

É mandatório o esclarecimento de alguns aspectos no objeto de aplicação dessa 

metodologia com relação à norma ISO 9613-2. Essa metodologia não utiliza o cálculo 

alternativo de efeitos de solo, que leva em consideração terrenos de relevo irregular. Portanto, 

a aplicação desta proposta tem em vista a sua utilização para áreas de relevo plano ou de 

inclinação constante. Para dados coletados durante longos períodos, como meses ou anos, essa 

metodologia também não é funcional, devido ao fato de que a correção meteorológica não é 

considerada nos cálculos. O anexo A da norma descreve outros tipos de atenuação, como a 

propagação do som através de áreas com cobertura vegetal de grande porte (Afol), assim como 

também a propagação sonora através de sítios industriais (Asite) e zonas densamente 

povoadas (Ahous). Esses métodos também não são levados em consideração. Porém, se 

consideradas as barreiras e reflexões nos dois últimos métodos do anexo A da norma, essa 

metodologia se torna aplicável para essas situações (ISO 9613-2:1996). 
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4.1 Abordagem da norma ISO 9613-2 em SIG 

 

A abordagem em SIG é realizada com interações entre vetores e matrizes que 

verificam a conformidade com os critérios dispostos na norma e são também ferramentas para 

a obtenção de dados para o cálculo de coeficientes e de termos da atenuação sonora. A Figura 

16 apresenta a abordagem em SIG para o cálculo dos termos de atenuação. 

Inicialmente devem ser construídos os vetores representativos da fonte sonora, das 

barreiras à propagação do som e dos receptores. Ademais, se deve adquirir uma imagem da 

área de estudo para a elaboração dos citados vetores. Tal imagem servirá também para 

tipificar o solo com respeito às suas características reflexivas. 

A vetorização da fonte deve ser realizada com apenas um ponto, e são necessários os 

dados de altura em relação ao solo e a potência sonora espectral das bandas de oitavas, com 

frequências centrais de 63 Hz a 8 kHz. A etapa seguinte é a elaboração da barreira, na qual se 

deve tomar cuidado para não criar vértices desnecessários - ou seja, se a barreira possuir uma 

geometria retangular, o número máximo de vértices deve ser quatro. As alturas das barreiras 

também devem ser conhecidas. A fase de construção dos pontos receptores é muito 

significativa. Nesse instante, é necessário dispô-los igualmente espaçados e evitar o contato 

com as barreiras. A distância entre os receptores varia conforme a escala da área de estudo. 

Para áreas de estudo de escalas municipais, Kluijver e Stoter (2003) recomendam um 

espaçamento de 25 metros. 

Para a construção do tipo de solo, é realizada uma classificação de imagem, obtendo-

se uma matriz desse tema. Esse passo é caracterizado com a descriminação de dois tipos de 

classes: uma classe relativa ao solo do tipo duro (concreto, asfalto, água, etc.) e outra referente 

ao solo do tipo poroso, como solo exposto, grama, areia, neve, dentre outros. No primeiro tipo 

de classe, os clusters de células da matriz recebem o valor zero, enquanto que no segundo o 

valor é igual a um (Figura 14). 
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Como pode ser observado na Figura 16, o vetor de tipo linha indicado como Ray Path 

(caminho de raio) possui um papel central nos processos desta proposta. A Figura 15 ilustra o 

princípio do caminho de raio utilizado em SIG. As iterações entre cada ponto receptor e fonte 

se dão em nível dessas linhas. Esse elemento, que é gerado entre cada ponto receptor e a fonte 

sonora, identifica a existência ou ausência de barreiras entre eles. 

 
Figura 15. Caminhos de raios a partir da fonte sonora (triângulo central). 

 

Nas iterações de fonte, caminho de raio e receptor que se verifica a ausência de 

barreira, são então calculadas, para cada ponto receptor, a atenuação por divergência 

geométrica, a atenuação atmosférica e efeitos de solo. Uma parcela dos pontos receptores 

também pode sofrer efeitos de reflexão. Esse mecanismo será discutido posteriormente. 

Figura 14. Exemplo da classificação do solo com respeito às suas características reflexivas. 
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Figura 16. Diagrama de processos da proposta de metodologia para elaboração de cartas de ruído em ambiente SIG, segundo a norma ISO 9613-2 . 
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4.2 Atenuação por divergência geométrica 

 

A atenuação por divergência geométrica é o padrão de cálculo da perda da energia 

sonora com relação à distância em que se encontra o receptor à fonte sonora (ver Equação 9 

na página 29). A obtenção da distância em SIG é realizada com o cálculo das distâncias 

euclidianas dos pontos com suas coordenadas geográficas (x, y). Essa distância no plano de 

fato não representa o raio da esfera de propagação sonora, o qual pode ser encontrado 

utilizando Pitágoras, segundo a Figura 17. Portanto, o raio da esfera que é equivalente à 

distância no espaço entre os dois pontos é calculado pela Equação 22. 

 ( ) ( )22 12 HHdpde −+=   Equação [22] 

 
Figura 17. Distância no espaço entre dois pontos com diferentes alturas. 

4.3 Atenuação atmosférica 

 

O cálculo da atenuação atmosférica é realizado utilizando a Equação 10, localizada na 

página 30. Para efeitos de modelagem, foram definidos os coeficientes α para as condições 

normais de temperatura e pressão, indicados na Tabela 8. A distância calculada para a 

divergência geométrica é também utilizada no cálculo desse mecanismo. 

Tabela 8. Coeficiente de atenuação atmosférica para bandas de oitava de ruído com a indicação do padrão 
utilizado pela metodologia (ISO 9613-2:1996). 
 

Temperatura °C Umidade relativa % Coeficiente de Atenuação Atmosférica α, dB/km 
Frequência Central Nominal, Hz 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
10 70 0,1 0,4 1 1,9 3,7 9,7 32,8 117 
20 70 0,1 0,3 1,1 2,8 5 9 22,9 76,6 
30 70 0,1 0,3 1 3,1 7,4 12,7 23,1 59,3 
15 20 0,3 0,6 1,2 2,7 8,2 28,2 88,8 202 
15 50 0,1 0,5 1,2 2,2 4,2 10,8 36,2 129 
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4.4 Efeitos de solo 

 

Os processos relativos aos efeitos de solo em SIG utilizam o caminho do raio 

associado à matriz de tipo de solo e podem ser resumidos em três estágios: 

� O cálculo do coeficiente G relativo às zonas; 

� A identificação das zonas relativas à fonte, ao receptor e uma zona intermediária, 

se houver; 

� A obtenção da distância no plano entre a fonte sonora e o ponto receptor (cálculo 

da distância euclidiana). 

Para o cálculo do coeficiente G, propõe-se a criação de pontos que receberão o valor 

da célula da matriz sobre o qual se encontram. A partir da imagem classificada, são criados 

pontos para cada pixel em que o caminho de raio virtualmente o cruza. Cada um desses novos 

vetores recebe o valor respectivo à célula da matriz que se sobrepõem. 

Em relação à estimativa da zona da fonte, multiplica-se a altura da fonte por um fator 

de 30 e se identificam, a partir da região encontrada, os pontos com os valores das células da 

matriz. A média dos valores desses pontos representa o coeficiente G para a zona da fonte. 

Portanto, o coeficiente G assume um valor que varia entre 0 e 1. O mesmo princípio é 

aplicável para a zona do receptor. Caso a distância entre a fonte e o receptor seja maior que o 

somatório das zonas dos respectivos vetores, então se assume existir uma região intermediária 

(Figura 18). A partir dos coeficientes obtidos, pode-se então realizar o cálculo dos efeitos de 

solo com o uso das equações dispostas na Tabela 6. 

 
Figura 18. Regiões para determinação da atenuação do solo. Adaptado da norma ISO 9613-2:1996. 
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4.5 Reflexões 

 

As reflexões consideradas nessa metodologia utilizam o princípio de fonte imagem em 

superfícies verticais, como a fachada de edifícios, e são calculadas apenas as de primeira 

ordem. A reflexão é uma contribuição da pressão sonora no ponto receptor e, uma vez que a 

cada reflexão a energia é perdida e as distâncias entre as reflexões se tornam muito grandes, 

se reduz significativamente a força de reflexões secundárias. 

Com a finalidade de simplificar o cálculo computacional, nos processos relacionados à 

reflexão, os pontos receptores passam por uma área filtro. A área filtro é um mecanismo para 

identificar os pontos que se localizam em uma zona onde pode haver reflexão. Esse polígono 

é criado a partir da fonte imagem em relação à face de reflexão da barreira (Figura 19). 

Segundo a norma ISO 9613-2, para haver reflexão, deve-se respeitar a relação estabelecida 

pela Equação 20, localizada na página 34. 

 
Figura 19. Caracterização da reflexão em SIG. 

 

Para os pontos receptores em que a condição de reflexão é verdadeira, se calcula a 

nova potência sonora que depende do coeficiente de reflexão da superfície refletora, 

padronizado nessa metodologia como igual a 1 (altamente reflexivo), e do índice de 

diretividade,  para o qual se adotou o valor igual a 4 para uma reflexão com diretividade semi-

esférica. 

A partir do nível de potência sonora da imagem, calculam-se os efeitos de atenuação já 

citados até este momento, mas, nesta etapa, as distâncias são obtidas com o uso dos raios 

refletidos. Esses raios possuem, de fato, uma maior dimensão que o raio direto entre a fonte 

sonora e o ponto receptor. Portanto, o valor da reflexão é significativamente menor que o som 

propagado diretamente. 

/ 
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4.6 Atenuação pela difração 

  

 Há situações em que o caminho de raio detecta a presença de obstáculos entre a fonte 

sonora e o ponto receptor. A detecção é realizada com a utilização de pontos de intersecção, 

que são gerados entre o raio e a barreira, conforme representado em azul na Figura 20. 

 
Figura 20. Identificação da difração superior. 

  

Para os pontos receptores localizados atrás da barreira, se calculam a atenuação por 

divergência geométrica, atenuação atmosférica e a atenuação pela presença de barreira, que 

consiste na perda da energia sonora pelo efeito da difração superior e difração lateral, se 

houver. Em termos práticos, a difração superior e lateral será discutida a seguir, sendo que os 

dois primeiros efeitos já foram discutidos. 

A atenuação pela difração superior é calculada utilizando as equações padronizadas 

pela norma ISO 9613-2, previamente discutidas neste trabalho. Nesta etapa, se calcula a 

distância da fonte ao primeiro ponto de intersecção (padronizada na norma pela sigla dss), 

levando-se em consideração a altura desse ponto. A altura do ponto de intersecção é 

proporcional à altura da barreira em que se encontra. Esse mesmo procedimento é realizado 

para o receptor. Porém, se considera o último ponto de intersecção para o cálculo da 

respectiva distância (dsr). A espessura (e) da barreira é calculada pela distância entre os dois 

pontos de intersecção. 

Essa metodologia assume que os pontos receptores que sofrem os efeitos de difração 

superior receberão também os efeitos de difração lateral. A difração lateral é calculada de 

maneira análoga à difração superior, porém o plano de referência é o horizontal. 
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Nesse sentido, é necessário encontrar os vértices que ocorrem o efeito da difração 

lateral. É proposto, neste trabalho, o uso de raios angulares que rotam sobre a fonte e também 

sobre os receptores (Figura 21). Admite-se também que ocorrem duas contribuições com 

respeito à difração lateral: uma para cada lado pelo qual a propagação sonora se dá. 

 
Figura 21. Distinção dos vértices que sofrem a difração lateral. 
 

Com respeito às distâncias que devem ser encontradas (dsr, dss e e), a primeira é 

calculada como a distância entre o ponto receptor e o vértice de difração. A segunda é a 

distância da fonte ao vértice respectivo desse ponto, e a espessura (e) é a distância entre os 

dois vértices. Essas distâncias são calculadas com relação ao espaço e, portanto, levam em 

consideração as alturas. 

Obtidas as atenuações que ocorrem para cada ponto receptor, podem-se calcular os 

níveis de pressão sonora (Lp) para cada ponto receptor. O cálculo é realizado por bandas de 

oitava, assim como todas as atenuações ora citadas, e, portanto, são calculados oito níveis de 

pressão sonora, um para cada banda de oitava. É importante destacar que, em receptores em 

que mais de um caminho de propagação é possível, esse caminho é considerado uma 

contribuição, e somam-se os níveis de pressão sonora de cada contribuição, conforme a 

Equação 8, apresentada na página 28. 

4.7 Scripts em SIG 

 

Os scripts em SIG foram elaborados em linguagem VBA e organizados em um 

módulo principal responsável pelo intercâmbio de dados fornecidos pelo usuário e dados que 

são gerados pelo próprio script. Ademais, se criaram oito módulos dependentes do módulo 
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principal, responsáveis pela criação de arquivos, fluxo de dados e cálculo das atenuações 

normatizadas pela ISO 9613-2 (Figura 22). 

 

 

O primeiro módulo, nomeado Caminho de Raio, possui a função de elaborar o 

caminho de raio entre cada ponto receptor e fonte. O modelo gerado é um arquivo vetorial de 

linha. O módulo seguinte, denominado Intersecções, verifica em primeira instância a 

existência de barreiras e, quando presente, gera os pontos de intersecções entre a linha criada 

e uma barreira (polígono).  

Devido ao fato de a linguagem de programação eleita não possuir uma estrutura de 

trabalho intuitiva no que concerne à manipulação de dados em matrizes, foi necessário 

adequar o algoritmo para o trabalho em paralelo com a tabela de atributos dos pontos 

receptores. Essa tabela assume um papel de extrema importância na computação dos 

parâmetros, coeficientes e termos de atenuação sonora. Essa questão é primeiramente 

abordada pelo módulo Campos Cria, que constrói os campos de atributo do arquivo vetorial 

contendo os campos para a sequência de cálculos poder ser executada.  

A tabela de atributos é inicialmente preenchida com dados de alturas dos pontos 

receptores, da fonte e da barreira. As distâncias no plano e no espaço para os citados vetores 

também são calculadas. Esses processos são realizados pelo módulo Campos Calc. Também 

são calculadas as atenuações por divergência geométrica, atenuação atmosférica e difração 

superior, caso ocorrer para um dado ponto receptor. 

P
R
IN

C
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L
 

CAMINHO DE RAIO 

INTERSECÇÕES 

CAMPOS CRIA 

CAMPOS CALC 

SOLO/SOLO G 

DIFRAÇÃO LATERAL 

REFLEXÃO 

TOTAL 

FTE RECEP 

Figura 22. Estrutura dos módulos elaborados a partir dos conceitos da metodologia. 
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O módulo Solo é responsável pela geração dos pontos que recebem os valores de tipo 

de solo a partir da imagem classificada e calcula os coeficientes necessários para a aplicação 

dos métodos padronizados da norma ISO 9613-2 com respeito aos efeitos de solo. 

O método computacional para a avaliação dos fenômenos da difração lateral se 

encontra estabelecido pelos algoritmos elaborados no módulo Difração Lateral. Esses 

algoritmos procuram os vértices de difração lateral na barreira e realizam os cálculos 

necessários para a obtenção do termo atenuador do respectivo fenômeno físico. 

Em Reflexão, são geradas as fontes imagens, as faces de reflexão e os raios de 

reflexão. Além da criação dos vetores, são também verificados os critérios para ocorrer a 

reflexão para um dado ponto receptor. Por fim, são calculadas as potências sonoras da fonte 

imagem e se calcula a contribuição no receptor. 

 4.8 Estudo de caso: propagação cânion para cânion 

 

Randrianoelina e Salomons (2008) realizaram um estudo na cidade de Delft, Holanda, 

e testaram uma série de modelos de propagação sonora em um segmento de rua e em um pátio 

cercado por fachadas de edifícios. A propagação sonora na área de estudo é considerada uma 

propagação de cânion para cânion, pelo fato de a rua apresentar uma fachada de edifício 

contínua nos dois lados, o que ocasiona uma acumulação dos níveis sonoros no local. A 

mesma situação se verifica na região do pátio (Figura 23). 

 
Figura 23. Área de estudo. Adaptado de Randrianoelina e Salomons (2008). 
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Nesse estudo, a estrutura do experimento consistiu em cinco microfones, nomeados 

microfones 2, 3, 4, 5 e 6 (Figura 24) com alturas 1.4, 5, 5, 5 e 1.4 metros, respectivamente. O 

microfone 1 não foi considerado nas análises do estudo realizado pelos autores devido ao fato 

de apresentar dados contraditórios e, portanto, neste trabalho, este microfone também foi 

descartado. Adicionalmente utilizaram-se duas câmeras para determinar a posição dos 

veículos em função do tempo, um radar situado próximo ao microfone 2 a fim de registrar a 

velocidade dos automóveis e um sensor para contar o número de eixos dos veículos.  

 
Figura 24. Área de estudo com a disposição dos microfones. Adaptado de Randrianoelina e Salomons 
(2008). 

 

As análises realizadas pelos autores variaram desde a aplicação de modelos numéricos, 

modelos de engenharia, modelos de raios até a utilização de um modelo em escala. Foram 

eles: 

� Cálculo da emissão sonora com o uso do modelo de emissão sonora Harmonoise 

para veículos; 

� BEM – solução numérica da equação de Kirchhoff-Helmholtz; 

� Modelo de Raios com reflexões secundárias; 

� Modelo de Raios com múltiplas reflexões; 

� Modelo numérico, no domínio do tempo, da equação de Euler; 

� Modelo de cálculo Holandês (SRM); 

� Modelo em escala. 
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Os dados nos microfones foram coletados por um período de oito horas e, para efeitos  

de estudo, elegeu-se o momento de passagem de um ônibus municipal para a realização das 

análises. 

O microfone 2, que se encontrava mais próximo à passagem dos automóveis e com 

caminho direto à propagação do som e uma reflexão no solo, foi utilizado para estimar os 

valores da emissão sonora do ônibus em conjunto com as diferenças dos microfones 3, 4, e 5. 

A Tabela 9 apresenta os valores calculados da potência sonora do ônibus municipal com base 

na sua velocidade, tipo de pavimento, valores de medição de pressão sonora e nos 

componentes de contribuição para a geração do ruído do automóvel, que nesse caso se trata 

do atrito dos pneus com o pavimento e o ruído gerado pelo motor e escapamento. Esses dados 

foram utilizados no modelo Harmonoise para o cálculo da potência sonora.  

 

Tabela 9. Potência sonora do ônibus (RANDRIANOELINA; SALOMONS, 2008). 
Emissão sonora - Lw (dB(A)) 

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz dB(A)Total 
75 86,7 99,1 91,3 95,7 93 88,7 102,15 

 

4.8.1 Verificação 

A verificação foi realizada aplicando-se as etapas metodológicas propostas (Figura 16) 

e foi realizada em duas fases. Na primeira, se identificou a passagem do ônibus em frente de 

cada microfone. Em cada um de quatro instantes, se calculou o nível de pressão sonora, com o 

uso dos scripts gerados pela metodologia, para todos os microfones. A segunda fase foi 

realizada levando em consideração a passagem do ônibus por todo o segmento de rua, e 

obteve-se como resultado o nível de ruído equivalente (Leq) durante o período de passagem 

por esse local. O resultado foi uma matriz para a região da rua e outra para a região do pátio. 

A avaliação da metodologia nessa etapa do trabalho consistiu em predizer os níveis de 

ruído com o uso dos scripts que foram construídos com base na proposta metodológica e  

comparar esses resultados calculados com os níveis de ruído registrados pelos microfones na 

área do estudo de Randrianoelina e Salomons (2008). 

4.8.1.1 Fase 01 

Esta fase constituiu na construção das camadas vetoriais, para posteriormente utilizá-

las como dados de entrada no modelo. Para tanto, georreferenciou-se uma imagem da região 

de estudo, com a finalidade de construir os vetores de barreiras, assim como os pontos de 
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localização dos microfones utilizados no estudo e os pontos que representam a passagem do 

ônibus em quatro instantes (Figura 25).  
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�� Microfone 05

�� Microfone 06

i Ônibus - Instante 01
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i Ônibus - Instante 03

i Ônibus - Instante 04

 
Figura 25. Passagem do ônibus em frente de cada microfone (fase 01). Adaptado de Randrianoelina & 
Salomons (2008). 

 

Os quatro pontos da fonte representam o local onde se deu o pico de valor máximo 

durante a medição da pressão sonora nos microfones no momento em que o ônibus passa na 

frente do microfone. Ou seja, o microfone 2 teve o seu pico máximo no instante 1, o 

microfone 3 com seu respectivo valor máximo no instante 2, o microfone 4 no instante 3 e os 

microfones 5 e 6 no instante 4. Essas considerações são importantes, pois possibilitam 

identificar o local em que se encontra a fonte sonora em dito instante, como também a 

obtenção dos valores de pressão sonora medidos por Randrianoelina e Salomons (2008) para 

todos os microfones. Esses dados são apresentados na Tabela 10. 

Tabela 10. Níveis de pressão sonora no instante em que o ônibus passa em frente aos microfones 
(RANDRIANOELINA; SALOMONS, 2008). 

 

Instantes 

Níveis de Pressão Sonora - dB(A) 

Mic 02 Mic 03 Mic 04 Mic 05 Mic 06 

1 80,51 62,44 59,06 58,37 54,49 

2 63,28 71,06 63,70 61,90 55,65 

3 63,06 66,84 71,62 65,40 57,17 

4 64,12 64,32 67,48 72,65 58,89 



 50

Após a entrada dos dados no modelo, deu-se início à execução da verificação da 

metodologia e dos scripts desenvolvidos. Esta etapa foi composta de quatro fontes sonoras em 

quatro momentos distintos. Para cada momento, assumiram-se, como receptores, os 

microfones com suas respectivas alturas, e, para a fonte de ruído, o ônibus, a 0.75 metros de 

altura do solo, em sua passagem em frente aos microfones, como indicado na Figura 25 - 

obtendo-se, portanto, quatro séries de resultados calculados de diferentes instantes. Esses 

níveis de pressão sonora foram então comparados com os valores da Tabela 10. 

4.8.1.2 Fase 02 

Nesta fase, foram construídos três rasters para a região da rua e outros três para a 

região do pátio. Esses arquivos matriciais são os resultados da interpolação dos pontos 

receptores da rua e do pátio com os níveis de ruído equivalente (Leq) calculados, utilizando-se 

três interpoladores espaciais. Foram eles: o IDW, spline e natural neighbours. Para cada 

raster gerado, comparou-se o valor da célula em que se encontrava o microfone com o Leq 

dos valores medidos pelos autores do estudo. Nesta fase, deu-se consequentemente a 

construção do mapa de ruído, referente ao nível de ruído equivalente (Leq). 

A área de abrangência correspondeu a um trecho da rua, estendido do microfone 2 ao 

5 e ao interior do pátio, onde se localizava o microfone 6 (Figura 26). A passagem do ônibus 

por esse segmento foi representada em 17 pontos espaçados entre si em cinco metros de 

distância, em que cada um dos pontos foi utilizado como uma fonte de ruído. Os pontos 

receptores foram criados com distâncias de 3 metros em sua componente vertical e 5 metros 

na horizontal. 
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Figura 26. Disposição dos receptores e das fontes de ruído na fase 02 da verificação. 
 

Posteriormente à elaboração dos vetores relativos à fonte e aos receptores, se iniciou a 

avaliação com os citados vetores, em conjunto com a matriz de tipo de solo, já elaborada 

previamente, assim como as barreiras à propagação do som. Ademais, se utilizaram os valores 

de emissão sonora da fonte indicados na Tabela 9. Com respeito às alturas dos receptores, 

estes receberam o valor de 5 metros, devido ao fato de os microfones 3, 4 e 5 estarem 

localizados à citada altura. Esse fato excluiu a verificação com o microfone 2, o qual se 

encontrava a uma altura de 1.4 metros. Quanto aos receptores do pátio, estes receberam o 

valor de altura equivalente à altura do microfone 6 - ou seja, 1.4 metros.  

Após os cálculos dos níveis de ruído equivalente em cada receptor, aplicaram-se então 

os três tipos de interpoladores ora citados, com a finalidade de verificar o que melhor 

representava a dispersão do som. 

Elegeu-se o interpolador natural neighbours para a interpolação dos dados calculados 

para os receptores na região da rua e pátio, por este apresentar uma dispersão contínua e 

suave. O resultado é a carta de ruído elaborado pela metodologia proposta. Essa carta foi 

dividida em classes com intervalos de cinco decibels (Figura 27). Utilizou-se o padrão de 

cores recomendado pela ISO 1996-2, indicado pelo órgão ambiental da União Européia (WG-
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AEN, 2008). Nesta fase final, pode-se observar a dispersão média do som, no segmento da rua 

e no pátio. 

 

 
Figura 27. Mapa de ruído gerado com dados calculados pela metodologia na fase 02 da verificação. 

 

O capítulo a seguir demonstra os resultados que são discutidos em conjunto com 

outros trabalhos semelhantes. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Durante a fase 01 da verificação, foram calculados os níveis de pressão sonora (Lp) em 

cada instante no qual se deu a passagem do ônibus municipal em frente aos microfones. Essas 

intensidades sonoras calculadas com o uso do script foram então comparadas com os valores 

obtidos em campo por Randrianoelina & Salomons (2008), e foram calculadas as diferenças 

entre os valores medidos com os valores calculados por essa metodologia. Essas comparações 

se encontram representadas no Erro! Fonte de referência não encontrada. ao Gráfico 5. 

O instante 1, representado no Erro! Fonte de referência não encontrada., foi o que 

apresentou o menor erro. Esse resultado se deve principalmente ao fato de a emissão sonora 

do ônibus ter sido calculada com base nos dados medidos pelo microfone 2 e pela velocidade 

obtida de um radar que se localizava próximo a esse microfone - ou seja, nesse momento da 

passagem do ônibus, as reflexões são menos significativas, e não há dúvidas com respeito à 

velocidade do ônibus; portanto, a emissão sonora da fonte se encontra bem calculada. 

 
Gráfico 1. Verificação de dados calculados pelo aplicativo versus os dados medidos em campo no instante 
1. 
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Gráfico 2. Verificação de dados calculados pelo aplicativo versus os dados medidos em campo no instante 
2. 

O instante 2 apresentou diferenças ligeiramente maiores que o instante 1. Observa-se, 

no Gráfico 2, o maior pico no microfone 3. Nesse momento, o ônibus se encontra exatamente 

na frente do citado microfone, e as reflexões perpendiculares à rua provocam um acúmulo de 

ruído, o que ocasiona um maior nível de pressão sonora medido pelo microfone 3. A mesma 

situação é verificada no microfone 4 do instante 3 (Gráfico 3). 

 
Gráfico 3. Verificação de dados calculados pelo aplicativo versus os dados medidos em campo no instante 
3. 

Em contrapartida, o instante 4, analisado no Gráfico 4, foi o que apresentou os maiores 

erros na região da rua. Assumiu-se a velocidade do ônibus como constante, porém pode ter 

ocorrido aceleração do automóvel durante a sua passagem pela área de estudo. Esse fato pode 

ter contribuído para as diferenças entre os gráficos 1 e 4 em conjunto com a irregularidades 

nas superfícies dos edifícios, que não foram consideradas nos cálculos. Nesse instante, 

também se observa a maior diferença no microfone 02. Esse microfone se encontra mais 

afastado e próximo ao início da rua, onde outro veículo começa a se aproximar, o que pode ter 

causado um maior nível de pressão sonora medido pelo dito microfone. 
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Gráfico 4. Verificação de dados calculados pelo aplicativo versus os dados medidos em campo no instante 
4. 

 

O Gráfico 5 apresenta a análise realizada separadamente para o microfone 6 nos quatro 

instantes da fase de verificação. Esse microfone se encontrava no pátio, caracterizado como 

uma região isolada por quatro faces verticais, e, portanto, sem receber contribuição sonora em 

termos de difrações laterais. A dispersão do som na área de estudo é representativa de uma 

propagação de cânion para cânion. Nesse tipo de situação, os efeitos de reflexão passam a 

exercer uma influência bastante significativa. A diferença entre os valores medidos e 

calculados foi bastante elevada nessa região da área de estudo, fato este que se deve, 

provavelmente, à ausência de cálculos de reflexão nas paredes internas do pátio e de reflexões 

secundárias, terciárias, etc. 

  

Gráfico 5. Verificação de dados calculados pelo aplicativo versus os dados medidos em campo, para o 
microfone 6, localizado no pátio na área de estudo, em quatro instantes distintos. 

 

Além das diferenças dos resultados dos níveis de pressão sonora totais apresentados 

até o momento, é também realizada uma comparação de dados preditos por essa proposta de 

metodologia e os dados medidos de Randrianoelina e Salomons (2008) com os níveis de 

pressão sonora obtidos do microfone pelo qual o ônibus passa (item B da Figura 28). Os 

autores realizam também uma comparação com os resultados obtidos de um modelo de raios 

tradicional, que considera reflexões secundárias (item A da Figura 28). Os níveis de pressão 

sonora calculados são comparados com os valores máximos registrados nos cinco microfones 

em bandas de oitava, apresentados a seguir: A) B) 
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Figura 28. Dispersão dos resultados do modelo de raios aplicado por Randrianoelina e Salomons (2008) e 
os resultados alcançados pela metodologia proposta. Ambos são comparados com valores medidos. 

 

Em ambas as comparações, os dados se apresentam com uma distribuição semelhante. 

A Figura 28 ilustra os dados do microfone seis em destaque. Pode-se observar que, para este 

microfone, as diferenças dos dados calculados pela metodologia proposta são maiores que as 

dos resultados obtidos pelo modelo de raios avaliado por Randrianoelina e Salomons (2008). 

Isso se deve ao fato de que o modelo utilizado pelos pesquisadores realiza o cálculo para até 

duas reflexões, enquanto que, nessa proposta de metodologia, se considera apenas a primeira 

reflexão. 

São também comparados os valores dos desvios padrões das diferenças dos dois 

conjuntos de dados. O resultado pode ser observado na Tabela 11. 

 

Tabela 11. Desvios padrões obtidos das  diferenças entre os valores calculados e medidos. 

 Modelo de raios Proposta metodológica 

Desvio padrão (dB) 7,26 8,58 

 

O desvio observado no modelo de raios, aplicado por Randrianoelina e Salomons 

(2008), assim como o obtido por essa proposta metodológica, apresentaram um elevado 

desvio. Contudo, a variância dos resultados dessa proposta foi ainda maior, por apenas 

considerar uma reflexão nos cálculos e por haver um acúmulo de ruído na região do pátio, que 

consequentemente não foi bem predita. 

Em um estudo realizado por Farina (2000), são feitas comparações entre um modelo 

que utiliza raios piramidais para calcular os níveis de pressão sonora em pontos receptores, 
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dados obtidos com coletas de campo em dezesseis microfones e valores de Lp calculados com 

um algoritmo desenvolvido com base na norma ISO 9613-2. 

O modelo criado pelo autor, nomeado Ramsette, traça feixes triangulares a partir da 

fonte sonora, e, caso ocorra a detecção de um receptor, é gravado nesse ponto o valor de 

intensidade sonora para dito instante em bandas de oitavas, com frequências centrais nominais 

de 31,5 Hz a 16 kHz. Nesse modelo numérico, são consideradas as absorções atmosféricas, 

difrações e reflexões; porém, não são relevados os efeitos de solo. 

A área de estudo, onde foram realizadas as coletas dos níveis de pressão sonora, 

compreende um estacionamento, que se encontrava vazio no período das medições, no 

campus da Universidade de Parma, na Itália. Na Figura 29, o pátio do estacionamento 

universitário pode ser observado, em conjunto com os locais dos microfones, indicados de 1 a 

16. A letra “A” representa o posicionamento da fonte sonora que se encontrava direcionada 

para os edifícios. 

 
Figura 29. Área de estudo com pontos de medição e fonte sonora (FARINA, 2000). 
 

As análises realizadas por Farina (2000) são feitas com duas comparações: uma 

comparação com os resultados do modelo Ramsette e os valores medidos em campo e outra 

com os valores calculados pela ISO 9613-2 e os dados de campo. Pode-se visualizar a 

dispersão dos valores em bandas de oitava para as duas análises na Figura 30. 
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Figura 30. Comparação entre os resultados obtidos pelo modelo Ramsette e pela norma ISO 9613-2 com 
valores obtidos de medições (FARINA, 2000). 
 

Na comparação realizada com o modelo Ramsette (Figura 30), são observados os 

menores erros no quadrante superior direito, indicado em vermelho – isto é, na região com 

maiores valores de níveis de pressão sonora e, portanto, nos microfones mais próximos à 

fonte sonora. Em contrapartida, os valores obtidos pela ISO 9613-2 tendem a manter uma 

distribuição mais uniforme com relação ao nível de pressão sonora, e, em ambos os métodos, 

se apresentam diferenças consideráveis nas bandas de baixas frequências. 

Ademais, Farina (2000) utiliza os desvios padrões das diferenças de dois conjuntos de 

dados, gerados pelo modelo Ramsette e pelo script construído com base na norma ISO 9613-

2, como indicador da acurácia com relação aos dados registrados pelos microfones. A análise 

com o modelo Ramsette apresentou um desvio padrão de quase um decibel a mais que o valor 

equivalente ao da norma, conforme apresentado na Tabela 12. 

 

Tabela 12. Desvio padrão da análise Ramsette x Medidos e ISO 9613-2 x Medidos (FARINA, 2000). 

 Ramsette ISO 9613-2 

Desvio Padrão (dB) 6,20 5,39 

 

É de interesse também para este trabalho, a avaliação de um software desenvolvido 

por Cho et AL. (2004), na qual são comparados os resultados do software ENPro e valores 

medidos a partir de uma via expressa em 12 pontos posicionados a 7,5 m, 15 m e 30 m de 

distância do ponto central da autopista, com diferentes alturas. A Figura 31 ilustra o local do 

teste do aplicativo com o posicionamento dos microfones. 
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Figura 31. Vista de perfil da rodovia com o posicionamento dos receptores representados pelos pontos em 
cinza (CHO et al., 2004). 
 

O modelo desenvolvido pelo autor leva em consideração todos os critérios do padrão 

de cálculo da norma ISO 9613-2 e adicionalmente calcula uma correção para os ventos de 

curta duração, a atenuação em terrenos de relevo irregular e a divergência sonora do campo 

próximo à fonte geradora de ruído. Os dados de emissão sonora da rodovia são calculados 

com o uso do modelo ASJ, que calcula o nível de potência sonora em bandas de oitava em 

função do fluxo de tráfego, categoria de automóvel, tipo de superfície, velocidade, dentre 

outros. A potência sonora computada para os automóveis que passam no local é então 

utilizada nos cálculos do software.  

São também comparados os valores preditos e os valores medidos em forma de 

gráficos de dispersão (Figura 32), com os desvios padrões das diferenças ( L∆σ ) e a média das 

diferenças (∆L). 
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Figura 32. Níveis de pressão sonora total preditos pelo software ENPro versus os valores medidos na área 
de estudo da autopista. Os dados são organizados conforme os valores de pressão sonora a 7,5 m, 15 m e 
30 m em (a), (b) e (c) respectivamente (CHO et al., 2004). 

 

A melhor correlação entre os dados calculados e medidos é observada nos resultados 

obtidos a 7,5 m de distância do centro da rodovia (item (a) da Figura 32). Em contrapartida, 

os dados se encontram mais dispersos no item (c), correspondente ao local mais distante das 

análises. A mesma análise é verificada com relação aos desvios padrões das diferenças e a 

média das diferenças que aumentam do item (a) ao item (c). 

Após a fase 01, iniciaram-se as análises dos dados obtidos na fase 02. Esta fase 

abrangeu uma análise micro-espacial, sendo distinguida pela dispersão sonora em um trecho 

da rua, na área de estudo e do pátio. Realizou-se também uma análise micro-temporal, 

caracterizada pelo tempo de passagem do ônibus municipal na citada área de abrangência. Os 

dados neste passo do trabalho são apresentados do Gráfico 6 ao Gráfico 9, com valores em 

níveis de ruído equivalente (Leq), ou seja, os valores médios durante a passagem do ônibus na 

área de estudo, interpolados a partir dos vetores dos receptores. Os três tipos de interpoladores 

testados são citados: Natural Neighbors (NN), Spline e IDW. Neste passo, verificou-se o 

resultado do pixel da matriz resultante da interpolação com os valores do nível de ruídos 

equivalentes correspondentes à medição, nos pontos dos microfones 3, 4, 5 e 6. 

O microfone 3 apresentou a menor diferença de nível de ruído equivalente predito no 

mapa de ruído e os valores de Leq medidos entre os microfones da área de estudo. Nessa 

análise, o interpolador IDW apresentou a menor variação, com apenas 0,17 dB (Gráfico 6). 
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Gráfico 6. Validação do mapa de ruído gerado com três tipos de interpoladores, no local do microfone 3. 
 

O Gráfico 7 apresenta a comparação dos resultados no microfone 4. Esse microfone se 

encontrava em uma posição similar ao microfone 3 com respeito à distância da rua e, 

portanto, apresentou diferenças semelhantes às do citado microfone analisado anteriormente. 

 

 
Gráfico 7. Validação do mapa de ruído gerado com três tipos de interpoladores, no local do microfone 4. 
 

 O microfone 5, por sua vez, apresentou as maiores diferenças dos microfones, 

localizados na região da rua, entre valores calculados e medidos; porém, foi o que apresentou 

as menores diferenças entre os três interpoladores testados. Nesta análise, o interpolador IDW 

apresentou a maior diferença, com 1,26 dB(A). O microfone 5 se encontrava mais afastado da 

fachada do edifício com relação aos outros dois ora citados. Isso pode ter causado uma maior 

incidência de raios refletidos sobre o dito microfone, ocasionando uma subestimação dos 

resultados calculados nesse ponto (Gráfico 5). 
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Gráfico 8. Validação do mapa de ruído gerado com três tipos de interpoladores, no local do microfone 5. 
 
 O microfone 6 apresentou diferenças de até 12 dB(A,) e não existiu diferença entre o 

uso do interpolador natural neighbours e o spline. O interpolador IDW apresentou uma 

diferença de apenas 0,3 dB(A) com relação aos outros dois interpoladores já citados. 

 

 
Gráfico 9. Validação do mapa de ruído gerado com três tipos de interpoladores, no local do microfone 6. 

 

Como se pode observar, as diferenças entre os valores medidos e calculados, na 

segunda fase da verificação, seguem o mesmo padrão que aqueles da primeira fase, com 

diferenças ligeiramente menores, devido ao fato de se ter realizado as análises com valores 

médios, não evidenciando, portanto, valores acima ou abaixo da média. Com respeito aos 

tipos de interpoladores utilizados, a variação entre os mesmos é demonstrada na Tabela 13. O 

interpolador natural neighbours foi o que apresentou a menor média das diferenças. 

Tabela 13. Comparação das diferenças obtidas com os três tipos de interpoladores testados. 
  Mic 03 Mic 04 Mic 05 Média 

NN 0,73 -1,14 0,71 0,10 
IDW 0,17 1,26 -0,5 0,31 
Spline 0,87 -1,06 0,81 0,21 
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Na segunda fase da verificação, etapa em que se gerou o mapa de ruído (Figura 33), o 

arquivo matricial gerado para a rua encontra-se a uma altura de 5 metros, enquanto que o do 

pátio localiza-se a 1,4 metros acima do solo. Esta etapa foi também caracterizada por um alto 

custo computacional, visto que a rua foi segmentada em 17 pontos, representando a passagem 

do ônibus. Portanto, foi necessário aplicar o script proporcionalmente, na região da rua e do 

pátio.

 
Figura 33. Mapa de ruído gerado na segunda fase da verificação. 

 

Analogamente ao realizado nesta segunda fase do trabalho, King e Rice (2009) 

desenvolveram um aplicativo para o mapeamento de ruído com base no método de cálculo 

XPS 31-133, similar ao padrão de cálculo proposto pela norma ISO 9613-2. Os autores 

realizam um estudo comparativo dos resultados obtidos pelo aplicativo desenvolvido por eles 

com os resultados obtidos de um software comercial, adicionalmente com dados medidos em 

18 pontos distribuídos ao longo de uma zona central da cidade de Dublin, na Irlanda (Figura 

34).  
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Figura 34. Localização dos pontos de coleta na cidade de Dublin, Irlanda (KING; RICE, 2009) 
  

Primeiramente, é realizada uma comparação visual entre os dois mapas gerados pelos 

softwares (Figura 35). Em (a), se observa o mapa de ruído gerado com o software comercial, e 

em (b), o resultado com o aplicativo desenvolvido. Em (c), é apresentada a matriz gerada da 

diferença entre (a) e (b). Observam-se apenas pequenas diferenças entre os dois resultados, 

com exceção de alguns pontos, onde as diferenças foram superiores a 4 dB(A).  

  
Figura 35. Mapas de ruído gerados com o software comercial em (a) e com o aplicativo construído pelos 
autores em (b). Em (c), é apresentada a matriz das diferenças entre os dois resultados (KING; RICE, 
2009). 
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A matriz das diferenças denota uma preponderância de valores subestimados no 

resultado gerado pelo aplicativo em fase de teste. King e Rice (2009) concluem que os 

maiores valores de nível de ruído equivalentes de todos os períodos medidos (Lden), e, 

portanto, as maiores diferenças se devem a fontes de ruído que não são consideradas do tipo 

ambiental e, deste modo, não foram considerados nos cálculos. Citam-se as pessoas que 

conversam próximo aos microfones, ruídos gerados pela atividade comercial no local, entre 

outros. 

Os valores do período diurno são comparados em um gráfico de dispersão (Figura 36), 

no qual são comparados os valores medidos em campo com os valores calculados pelo 

aplicativo desenvolvido pelos autores. Destacam-se três pontos que apresentaram uma 

diferença superior a 12 dB(A) entre os valores preditos e os medidos. Segundo os autores, isso 

ocorreu devido ao fato de que, nesses locais de coleta, é significativa a incidência de reflexões 

múltiplas, e esse tipo de fenômeno não foi considerado pelos autores. Outro motivo que é 

citado pelos autores é a classificação da fonte sonora inadequada, caso se considere que o 

modelo de propagação se encontra bem implementado. 

 
Figura 36. Comparação entre os valores preditos pelo aplicativo desenvolvido e os valores medidos no 
período diurno (KING; RICE, 2009). 

 

Em outro estudo desenvolvido por Kalaiselvi e Ramachandraiah (2010), é pesquisada 

a propagação sonora gerada pelo tráfego rodoviário, com características heterogêneas, na 

cidade de Chennai, Índia. Os autores utilizam o software de predição acústica SoundPlan para 

a elaboração dos mapas de ruído, além da coleta de pontos em seis locais distintos (Figura 
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37). São elaborados, no total, quatro mapas de ruído para a mesma área de estudo, com quatro 

padrões de cálculo diferentes, a fim de verificar as diferenças com os valores medidos. 

 

 
Figura 37. Comparação de mapas de ruído elaborados com quatro padrões de cálculo no centro da cidade 
Chennai, Índia. Os números de 1 a 6 indicam os locais de coletas de dados (KALAISELVI; 
RAMACHANDRAIAH, 2004). 

 

Podem-se observar grandes diferenças na dispersão do som entre os distintos métodos 

de cálculo (Figura 37). Os autores do estudo fazem então comparações com os níveis de ruído 

equivalente calculados com os níveis de ruído medidos em seis locais (Tabela 14). Apesar de 

os pontos de coleta 2 e 6 terem apresentados os melhores resultados, outros, como os pontos 

1, 3 e 5, apresentaram diferenças com os níveis de ruído medidos maiores que 10 dB(A). 

 

Tabela 14. Níveis de ruído mapeados com diferentes padrões de cálculo, com os níveis de ruído medidos 
na área de estudo (KALAISELVI; RAMACHANDRAIAH, 2004). 

Pontos de 

Coleta 

CRTN FHWA RLS 90 Statens 

planwerk 

Medido 

Lden Lden Lden Lden Leq 

1 67,3 75,7 69,6 74,4 78 

2 82,6 86,2 79,3 87,4 87 

3 56,4 64,3 60,5 61,7 71 

4 81,7 85,5 78,7 86,4 88 

5 69,6 76,6 71 76,2 81 

6 83,2 86,7 79,8 87,9 89 
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Segundo Kalaiselvi e Ramachandraiah (2010), os resultados dos quatros padrões 

apresentaram grandes diferenças, como consequência de os modelos de cálculo assumirem 

inerentemente condições homogêneas de tráfego. Na Índia, as condições são de fato 

heterogêneas devido às grandes variedades de dimensões de veículos, velocidade e falta de 

disciplina no trânsito; logo, o uso da buzina é inevitável. 

5.1 Considerações finais 

 

Pôde-se observar, na discussão dos resultados, a variação que ocorre entre valores 

calculados pelos diferentes softwares e valores medidos em campo. O desvio padrão das 

diferenças, observado nos resultados da fase 1 deste trabalho, apresentaram valores superiores 

às variações dos aplicativos testados por Farina (2000) e Cho et al. (2004). Por outro lado, 

Randrianoelina e Salomons (2004) também apresentaram esse valor elevado nessa fase do 

trabalho, ainda que inferior à variação obtida por esta proposta de metodologia. Isso se deve 

aos dados calculados da região do pátio, que foram subestimados devido à falta de reflexões 

suficientes para esse tipo de cenário, tanto no modelo aplicado pelos autores, quanto neste 

trabalho. 

Com relação à fase 2, resultados similares foram obtidos aos da fase 1. Os distintos 

interpoladores testados não resultaram em diferenças expressivas, e se atribui esse resultado 

ao formato regular dos pontos receptores. King e Rice (2009), ao elaborarem um aplicativo 

para a construção de cartas de ruído e testarem o dito software com valores em campo, 

também identificam, como ocorreu neste trabalho, pontos com grande variação entre dados 

medidos e calculados. Nessas zonas, há a suspeita de reflexões múltiplas, que não são 

consideradas pelo autor. Também são identificadas, por Kalaiselvi e Ramachandraiah (2010), 

grandes variações entre dados medidos e calculados com o uso de um software comercial e 

distintos padrões de cálculo. Nesse trabalho, a área de estudo possui um tipo de tráfego 

caótico, de país em desenvolvimento, que não é caracterizável pelos modelos de origem 

européia.  

 



 68

6 CONCLUSÕES 
 

O desenvolvimento da metodologia em SIG apresentou uma série de desafios. O 

conceito de ray path serviu como uma boa base para localizar as barreiras e apresentou 

facilidades para o cálculo da atenuação por divergência geométrica, atenuação pela absorção 

atmosférica e nos efeitos de solo. O papel central desempenhado pelo caminho de raio 

facilitou diretamente a construção de vetores como os pontos de tipo de solo, que são usados 

no cálculo dos efeitos de solo e também, indiretamente, através da identifcação da existência 

ou não de vetores, como os pontos de intersecções em barreiras, que são condicionantes para 

os cálculos da difração superior. 

A difração no borde superior, ainda que elucidada nos conceitos abordados pela 

metodologia e bem aplicada no script, possui questões a serem mais bem tratadas, como o 

cálculo do coeficiente C3. A norma, nessa questão, não esclarece especificamente quando C3 

assume o valor igual a 3. É apenas definido haver uma relação com a espessura da barreira – 

isto é, a norma define que, se o comprimento de onda é muito maior que a espessura da 

barreira, então o valor de C3 é igual a 3. Em termos computacionais, isso pode remeter a 

erros, vista a subjetividade da questão. 

O desenvolvimento da metodologia para o cálculo da difração lateral também 

apresenta limitações, principalmente no que concerne à geometria da barreira. Obstáculos 

com geometria muito complexas e grande número de vértices podem apresentar incoerências 

nos cálculos, já que são realizadas generalizações, sendo que são considerados, pela proposta 

da metodologia, no máximo três vértices para a obtenção do caminho de raio da difração 

lateral.  

A reflexão, ainda que implementada, deve ser melhorada em trabalhos futuros. Os 

efeitos de reflexão, segundo esta metodologia, não levam em consideração uma reflexão sobre 

uma face refletora que pode chegar a um ponto receptor que se situa atrás de uma barreira - ou 

seja, é funcional, nesta proposta, apenas para os receptores que se encontram no campo de 

visão da fonte sonora. Outro critério que também é definido nesta proposta e que limita os 

cálculos de reflexão é que são apenas relevadas as reflexões de primeira ordem. Esses dois 

critérios adotados pela metodologia foram os principais fatores na grande diferença entre os 

valores calculados pelo modelo com relação aos valores medidos em campo, no microfone 06, 

por Randrianoelina e Salomons (2008).  
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Outra questão a ser abordada é a falta de flexibilidade no uso do script para situações 

com grande número de fontes sonoras, visto que se aceita o uso de apenas uma fonte sonora 

por cálculo. 

Durante a verificação, os resultados na região da rua apresentaram uma pequena 

diferença com os valores medidos em campo; porém, esse fato não determina a precisão do 

método proposto, sendo necessária a aplicação desta metodologia em outros tipos de cenário. 

Por outro lado, a aplicação do modelo para zonas de terreno plano e dados coletados em curto 

período dificultou a verificação desta proposta em outros tipos de cenários, limitando, 

portanto, o seu uso. 

O levantamento dos processos para a construção de mapas de ruído serviu como 

alicerce para a proposição de uma metodologia para a construção de mapas de ruído em SIG, 

segundo o padrão de cálculo da norma ISO 9613-2,  

Pôde-se constatar, durante a elaboração deste trabalho, que o SIG serve como 

ferramenta para a construção de mapas de ruídos. A grande variedade de ferramentas 

existentes e que podem ser criadas com o uso de habilidades em programação para tratar 

problemas geoespaciais, em SIG, denota um grande potencial para a aplicação de modelos de 

dispersão sonora. A proposta desta metodologia deu indícios de aplicabilidade na etapa de 

verificação, com o uso dos métodos de cálculo padronizados pela ISO 9613-2. 

6.1 Recomendações  

  
Recomenda-se, para trabalhos futuros, replicar as reflexões para tornar a metodologia 

aplicável em situações de reflexões múltiplas, além de aperfeiçoar as reflexões que podem 

chegar a pontos receptores que se encontram detrás das barreiras. 

Outra questão que pode ser adicionada à metodologia é a utilização de modelos 

digitais de terreno com o cálculo alternativo dos efeitos de solo, proposto pela norma, e que 

consequentemente pode tornar a metodologia aplicável a terrenos irregulares. 

É recomendável, também, utilizar a correção meteorológica, com a finalidade de 

utilizar dados coletados em longa série temporal. 

Por fim, aplicar esta metodologia em outros cenários e validá-la. 
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