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RESUMO 

Considerando o Homem como parte integrante do meio, principalmente quando este já não 

é mais natural em face do processo de urbanização e crescimento, estudos da qualidade 

dos sentidos (olfato, tato, visão, audição, paladar) de áreas urbanizadas tornam-se 

importantes à ciência geográfica, que pode localizar, conectar e comparar o fenômeno 

propondo ações ou alternativas para contribuir à qualidade de vida. Esta situação reflete o 

principal objetivo do trabalho, que pretende espacializar a variável sonora de bairros 

situados na cidade de Curitiba (PR) em um determinado intervalo do dia, com posterior 

análise dos resultados da interpolação (convencional e geoestatística), bem como a análise 

da situação das áreas frente ao exigido pela Lei Municipal neste horário. A área de estudo 

compõe três bairros da cidade de Curitiba (PR) que são: Bairro Centro, Bairro Água Verde e 

Bairro Batel, situados entre as seguintes coordenadas geográficas, no sistema UTM e datum 

SAD 69: s 25º 28’ 29’’/o 49º 19’ 5.8’’; s 25º 24’ 56’’/o 49º 14’ 24’’ Foram coletados ao todo 

162 medidas de nível sonoro [dB(A)max e dB(A)min] através de decibelímetro portátil 

apoiado a receptor GPS de navegação. As coletas, foram em sua maioria realizadas nos 

cruzamentos das ruas, todas entre os horários 13h às 14h 40min. Também a leitura em um 

único ponto durante 24 horas foi realizada, para averiguar o comportamento da variação dos 

níveis sonoros no Bairro Centro. Pelo fato de apoiar-se a ferramenta SIG, além da função 

modelagem numérica para espacializar os níveis sonoros, também foi utilizada a função de 

proximidade para a elaboração dos mapas de distância de escolas e hospitais (buffer de 50 

metros destes estabelecimentos), bem como a função operação algébrica entre mapas 

(lógica booleana) no processo de conflito entre faixas marginais dos estabelecimentos e 

classes de níveis sonoros, com análise voltada ao aspecto legal do município. 

INTRODUÇÃO 

Técnicas de interpolação sejam convencionais (vizinho mais próximo, inverso da 

distância) ou mais sofisticadas (krigeagem ou krigagem), podem auxiliar na inferência de 
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valores a partir de dados provenientes de amostras com valores e posições conhecidas, ou 

seja, a partir de uma população amostrada obter-se a população visada. Estas técnicas 

quando inseridas nas funções de SIG (Sistemas de Informações Geográfica) podem auxiliar 

estudos que tratem de meio ambiente, em especial a Geografia. 

O presente trabalho procura através destas técnicas espacializar o sentido audição 

de uma pequena área da cidade de Curitiba (PR) com o intuito de comparar os métodos de 

interpolação, observar a variação dos ruídos dos diferentes locais e analisar a qualidade 

sonora dos mesmos àqueles que circulam nestas áreas em horários pré-estabelecidos aos 

olhos da Ciência Geográfica. 

Apresentou como objetivos específicos: a revisão bibliográfica dos temas poluição 

sonora e análise espacial; a organização de um projeto em SIG com ferramenta estatística e 

geoestatística; realização de modelagem numérica dos dados de altimetria para produção 

de mapas de declividade e relevo sombreado; o planejamento do número de amostras 

(níveis sonoros) a serem coletadas a campo, considerando a área do recorte espacial 

envolvido; a coleta de dados de medidas de nível sonoro com auxilio de decibelímetro 

portátil e receptor GPS de navegação selecionando os de representatividade; a aplicação de 

interpoladores convencionais (determinísticos) e geoestatístico (estocástico), comparando 

os resultados e os mapas gerados para subsidiar análises futuras de toda a área de estudo 

na detecção de níveis prejudiciais de som. 

No levantamento do problema que abordava qual seria o melhor interpolador para a 

espacialização dos dados, a princípio sugeriu-se como hipótese, que o interpolador vizinho 

mais próximo seria o mais pobre em informações devido à simplicidade dos resultados, 

mostrando somente as chamadas áreas de influência. O outro interpolador, Inverso do 

Quadrado da Distância (Média Ponderada), expressaria sobre ou sub estimativa do 

fenômeno, enquanto que a Krigeagem possibilitaria valores estimados e o erro associado a 

tal estimação, o que o diferenciaria dos demais e resultaria numa gradação mais adequada 

dos dados transpostos numa superfície contínua. 

MÉTODOS 

O método em geografia utilizado na Pesquisa foi o Método de Indução Empírica 

citado em Nachornik (2001, p. 8). Este método consiste em se caminhar do particular ao 

geral. Observa-se os fenômenos com o estabelecimentos de princípios gerais para 

posteriormente testá-los. Ou seja, coletou-se dados do fenômeno som em pontos isolados 

da área de estudo e com a utilização de princípios estatísticos chegou-se a análise geral de 

toda a área. Ressalta-se que pelo fato de utilizar a estatística, geoestatística e ainda o meio 

computacional (inseridos no Geoprocessamento), o método em Geografia da pesquisa 
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também se enquadra no Método Matemático. Este, segundo Nachornik (2001, p. 8). visa 

quantificar os fenômenos apoiado sobre dados numéricos. 

Assim, estabelecido o que fazer, vieram as atividades de como fazer. Para estas 

foram realizadas as atividades de campo, geoprocessamento e laboratório. 

A primeira atividade resumiu-se a seleção de dados digitais da área de estudo 

(arruamento, texto, praças, etc) para serem importados ao sistema SPRING (INPE, 2003), 

onde posteriormente criou-se um Projeto apresentando características de projeção, 

retângulo envolvente (coordenadas), datum, zona, meridiano central, pertinentes ao recorte 

espacial envolvido. No Modelo de Dados foram criadas categorias de modelos temático e 

MNT (modelo Numérico do Terreno). Os temas limite, arruamento, altitude, declividade e 

educação pertenceram a categorias temáticas. Os temas como altimetria e pontos dB(A) 

(níveis sonoros) foram reservados a categorias de modelo MNT, já que seriam alvos de 

interpolação em alguma fase do processamento. 

Para a realização das atividades de campo, já com os dados espaciais preliminares 

disponíveis (mapa com arruamento, nome das ruas somente da área de estudo), fez-se 

necessário o planejamento do número de amostras. Com uma malha de coordenadas 

planas retangulares, espaçadas de 500 m para X e Y, localizou-se os prováveis pontos a 

serem amostrados de forma a não agregar o número de amostras quanto menos deixar 

áreas sem leitura ou aquisição. Quase todos os pontos foram definidos em esquinas. Para o 

decibelímetro, foi definido o tempo de leitura de 1 minuto em cada local, com nível máximo e 

mínimo das leituras de dB(A) e freqüência alta. Este último parâmetro de leitura, quando 

iniciadas as atividades de campo, foram mudados para freqüência média em face dos níveis 

de ruído (as leituras mostravam valor zero para alta freqüência). 

A campo fez-se também a leitura durante 24 horas completas num único ponto, 

começando às 6 h da manhã do dia 29 março e terminando 6 horas da manhã do dia 30 de 

março. Este ponto, estava inserido no Bairro Centro. 

Com os dados de campo em mãos, retornou-se às atividades de 

geoprocessamento, os quais interpoladores foram utilizados para a confecção das 

informações de relevo como também para o processamento dos dados de ruídos sonoros. O 

software Surfer 7 também foi utilizado para realizar interpolações. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Nesta seção, serão apresentados os produtos obtidos durante o processo de 

desenvolvimento dos objetivos específicos e discutidos aqueles que enfatizam o objetivo 

geral, que envolve a espacialização dos níveis sonoros dos bairros com sua posterior 
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análise relativa àqueles níveis sonoros considerados limítrofes à saúde humana de acordo 

com a Lei Municipal nº10.625, sancionada pelo Prefeito Municipal Cássio Taniguchi. 

DADOS DE CAMPO 

As figuras 1 e 2 mostram os pontos adquiridos nas atividades de campo para os 

bairros Centro, Batel e Água Verde através de decibelímetro apoiado a receptor GPS de 

navegação. A maioria deles foram definidos em esquinas, perfazendo um total de 162 

amostras (dB(A)max e dB(A)min entre o horário das 13h 00 min às 14h 40 min (de segunda 

a sexta-feira). 

Na porção tracejada mostrada na Figura 2 foi realizada a tomada de dados por um 

período de 24 horas (Bairro Centro). As leituras foram adquiridas no inicio do calçadão do 

centro de Curitiba (x = 674.297 m; y = 7.186.443 m), no período de 24 horas entre os dias 

30 a 31 de março de 2004, entre 6h da manhã do dia 30 às 6h da manhã do dia 31. As 

leituras são mostradas em forma de gráficos que serão discutidos a seguir, onde os níveis 

sonoros são representados em no eixo y (ordenada) e o horário no eixo x (abscissa). 

FIGURA 1 – LOCALIZAÇÃO DAS AMOSTRAS NOS BAIRROS 
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FIGURA 2 – LOCALIZAÇÃO DAS AMOSTRAS NO CENTRO 
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O Gráfico 1 mostra os níveis sonoros coletados de hora em hora. O menor nível 

sonoro ocorreu entre a 1ª (6h às 7h da manhã do dia 30) e a 24ª hora (5h às 6h da manhã 

do dia 31), com dB(A)min de aproximadamente 50 dB(A). Já o nível sonoro maior da 

dB(A)min, mostrou-se na 18ª hora (23h às 24h) com aproximadamente 60 dB(A). Estas 

leituras revelam que, ao final da noite, os níveis sonoros de dB(A)min são superiores ao 

iniciar do dia (das 5h às 7h da manhã), ou seja, sons baixos em freqüência média. 

GRÁFICO 1 – DB(A)min NO PERÍODO DE 24 HORAS 
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O Gráfico 2, mostra os níveis sonoros máximos neste período de 24 horas. Os 

níveis máximos dB(A)max, ocorreu na 14ª hora (19h às 20h) com aproximadamente 98 

dB(A)max e o menor nível sonoro da dB(A)max foi de aproximadamente 88 dB(A)max (10ª 

hora de leitura ou das 15h às 16h). Esta situação revela que ao final da tarde, término de 

expediente de horário comercial, os níveis sonoros são maiores. 

GRÁFICO 2- dB(A)max NO PERÍODO DE 24 HORAS 
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Conforme citado anteriormente, a legislação nº 10.625, Art.3º, está dividida em 

períodos, sendo: período diurno (07h e 01min às 19h), período vespertino (19h e 01min às 

22h) e período noturno (22h e 01min às 7h). Assim, as amostras da leitura no intervalo de 

24 horas foram divididas nestes períodos, com intuito de observar os níveis sonoros 

máximos em desacordo à Lei Municipal. 
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O Gráfico 3, representa a média de dB(A)max e dB(A)min no período diurno, sendo 

que o nível máximo permitido para o período é de 65 dB(A).Conforme o gráfico os níveis 

sonoros de dB(A)min estão de acordo com a legislação, porém os níveis sonoros de 

dB(A)max extrapolam 25,05 dB(A) os limites da lei. 

GRÁFICO 3 – MÉDIA DE dB(A)max E dB(A)min NO PERÍODO DIURNO 

65 57,83

92,05

0

20

40

60

80

100

dB(A)

Média Período Diurno

Legislação
Média dB(A)min
Média dB(A)max

 

O Gráfico 4, representa a média de dB(A)max e dB(A)min no período vespertino, 

sendo que o nível máximo permitido para o período é de 60dB(A).Conforme o gráfico os 

níveis sonoros de dB(A)min estão de acordo com a legislação, porém os níveis sonoros de 

dB(A)max extrapola em 29,7 dB(A) os limites estabelecidos pela lei. 

GRÁFICO 4 –MÉDIA DE dB(A)max E dB(A)min NO PERÍODO VESPERTINO 
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O Gráfico 5 é mostrada as médias de dB(A)max e dB(A)min no período noturno, 

sendo que o nível máximo permitido para o período é de 55dB(A). Conforme o gráfico, o 

níveis sonoro de dB(A)min extrapola em 1,98 dB(A) e o de dB(A)max extrapola em 38,01 

dB(A) os limites da Lei. Ou seja, à noite os níveis sonoros máximos ultrapassam em 69,10% 

e os níveis mínimos ultrapassam 3,6%. Ressaltando que esta situação de níveis sonoros 

mínimos ultrapassando os limites da Lei, só ocorreram neste período noturno. 

GRÁFICO 5 – MÉDIA DE dB(A)max E dB(A)min NO PERÍODO NOTURNO 
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Uma das causas para os níveis sonoros terem ultrapassado os limites da Lei nos 

seus respectivos períodos, pode ser atribuída a característica da área de coleta de 

amostras. O ponto escolhido situava-se entre as ruas XV de Novembro e Presidente Faria. 

É uma local exclusivo a trânsito de ônibus biarticulados. Em conseqüência disso, viaturas, 

ambulâncias e bombeiros utilizam esta via, para gastar menos tempo em suas operações, 

independente do período, onde nestes casos há tolerância perante a Lei. Mas que foram 

registrados durante o levantamento. Ressalta-se que a tomada de leitura neste período de 

24 horas, foi em face da necessidade de escolher, diante das possibilidades da autora, 

aquele período que tivesse representatividade para ser usado em toda a área de estudo 

(caminhamento nos bairros Centro, Batel e Água Verde). 

Assim a escolha do horário das 13h às 14h 40min para a atividade de levantamento 

dos níveis sonoros aos três bairros, tornou-se representativo à pesquisa, uma vez que a 

autora almejava detectar níveis sonoros em horários problemáticos (que dessem resposta) 

às atividades dos transeuntes (entre horário de almoço e horário de trabalho, para uns; 

horário de ir a escola, para outros; ou ainda horário de descanso para os que podem e 

habitam nestes locais) e os níveis sonoros durante a leitura 24h, sempre mostraram-se 

superior, relatando uma conseqüência de atividades humanas de grandes centros como a 

cidade de Curitiba. 

Conforme os dados de 24 horas, independente do período, quase todos os níveis 

sonoros estão acima do permitido (excluindo viaturas, ambulâncias e bombeiros). Desta 

maneira há alguns procedimentos que poderiam reverter esta situação, tais como: educação 

de motoristas, rodízios de veículos, eliminação de sons apitos sem função, vias rápidas mais 

arborizadas, pois é comprovado (MOTA, 1999, p.239) que em uma faixa de 50 a 100m, com 

vegetação densa, produzido efeitos favoráveis na atenuação de ruídos próprios do meio 

urbano. 
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Para as amostras do período 13h às 14h 40min, foram aplicadas fórmulas 

estatísticas (média, mínimo, máximo, desvio padrão, etc.) para averiguar a 

representatividade da etapa coleta de dados. Também foram geradas as grades de 

interpolação que serão ambas apresentadas e discutidas posteriormente à que se segue. 

ESCOLHA DO INTERPOLADOR: 

 A necessidade de utilização do SIG para produzir mapas temáticos e para suporte à 

análise espacial do fenômeno nível sonoro, instalou-se a necessidade de criar, a partir de 

dados pontuais (dados de campo de leitura do decibelímetro), mapas de superfícies 

contínuas do fenômeno através do uso de interpoladores. A Figura 3 mostra imagem da 

grade de interpolação (média ponderada) dos níveis sonoros [dB(A)max] de toda a área de 

estudo (junção bairros Centro, Batel e Água Verde), um dos principais produtos da pesquisa. 

Entretanto, para tal, fez-se necessário escolher aquele interpolador que expressasse melhor 

o fenômeno e de fato contribuísse a análise do fenômeno som. Como proposto nos objetivos 

específicos, fazia-se necessário um comparativo dos tipos diferentes de interpoladores. 

Nas imagens das grades de interpoladores convencionais (Figura 4), aquelas 

geradas pelo interpolador vizinho mais próximo (V.M.P.) mostram as áreas de níveis 

sonoros na forma de polígonos bem definidos. Esta situação mostra o efeito de áreas de 

influência, esperada pela autora ao utilizar o referido interpolador, mas não almejada como 

um produto final de análise. 

Já as imagens geradas a partir da variantes do interpolador média ponderada, 

como o média ponderada por cota (M.P.C) e média ponderada por cota e por quadrante 

(M.P.C.Q.), os resultados não se mostraram bons em face do aparecimento de áreas 

circulares concêntricas isoladas juntamente com o efeito imbricação (efeito telha). Este 

também foi constatado no produto do média simples (M.S.). Aqueles interpoladores, talvez 

seriam mais eficientes se os dados amostrados fossem do tipo isolinhas, conforme cita 

bibliografia (SPRING, 2003). Na M.P., com relação às simulações dos convencionais, 

mostrou-se o mais eficiente. Entretanto as áreas circulares e concêntricas isoladas fizeram-

se presentes neste tipo, mostrando sobrestimação e subestimação dos níveis de dB(A). A 

ausência da gradação nítida dos níveis sonoros na apresentação das imagens ou a 

presença das formas circulares concêntricas isoladas ou ainda a situação de sobre e 

subestimação levou a autora à necessidade de utilização de ferramentas da geoestatística A 

Figura 5 mostra um comparativo entre alguns convencionais e o geoestatístico Krigeagem. 

FIGURA 3 – NÍVEIS SONOROS DA ÁREA DE ESTUDO MÉDIA PONDERADA 
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FIGURA 4 – IMAGENS DAS GRADES 

 

FONTE: Prates et al. (2004) 
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Na citada figura, em A é mostrado o produto da krigagem; Em B, M.P.; Em C, VMP. 

Nota-se que há similaridade entre os produtos da krigagem e M.P. Entretanto, a 

apresentação gradual dos valores de dB(A) é maior e mais nítida em A. Este efeito pode ser 

observado nas projeções em perspectiva dos respectivos mapas. 

FIGURA 5 –KRIGAGEM E CONVENCIONAIS (BAIRRO CENTRO) 

 

A B C

FONTE: Prates et al. (2004). 

Prates et al. (2004) cita que dos interpoladores convencionais, o V.M.P. não serviu 

para a avaliação qualitativa das amostras, apesar de mostrar a área de influência (valores 

constantes) de propagação do som. Serviu justamente para atentar a autora que os níveis 

sonoros a pequenas distancias do terreno variam bruscamente em face da natureza 

diversificada da área. Também a melhor representação gradual das informações foi obtida 

pela Krigagem; No que diz respeito à Lei Municipal a análise de Prates et al. (2004), indicou 

que o Bairro Centro apresenta ruídos urbanos acima dos níveis de pressão sonora máximos 

estabelecidos e considerados prejudiciais a saúde e ao bem estar público entre os horários 

das 13h às 14h 40 min. 

 Assim, inspirada na aplicação dos autores citados, é apresentado na Figura 6 o 

comparativo dos produtos interpolados (Krigagem, VMP e MP) para toda a área de estudo 

(bairros Centro, Água Verde e Batel) para os níveis sonoros máximos [dB(A)]. 

Também na citada figura, os níveis sonoros são apresentados na forma de relevo 

sombreado, onde parâmetros de iluminação forneceram ao produto um padrão de 

rugosidade à propagação do som. 

FIGURA 6 –CONVENCIONAIS E KRIGEAGEM PARA TODA A ÁREA DE 
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Como para cada bairro há uma legislação estabelecida de níveis máximos, conforme 

o período considerado, a análise dos níveis sonoros se deu por bairro. Os resultados 

individuais serão apresentados e discutidos na seção que se segue. 

ANÁLISE DOS NÍVEIS SONOROS DOS BAIRROS 

Bairro Centro: 

Os resultados estatísticos das amostras de dB(A)max coletadas no Bairro Centro 

são mostrados na Tabela 1. Todas as amostras coletadas a campo foram consideradas 
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válidas, resultando numa média de 85,94 dB(A) com valores máximo e mínimo de 98,5e 

78,09 dB(A), respectivamente. 

TABELA 1 – RESULTADOS ESTATÍSTICOS [dB(A)max CENTRO] 

Número de amostras 35

Número de amostras válidas 35

Média 85.94857134

Variância 18.67277910

Desvio Padrão 4.32120112

Coeficiente de Variação 0.05027659

Valor Mínimo 78.09999847

Valor Máximo 98.50000000

 

O dB(A)max no Bairro Centro apontou o nível sonoro muito alto conforme a 

legislação sancionada pelo Prefeito Municipal Cássio Taniguchi (Anexo I). A Lei cita que ao 

período diurno (período em que a autora coletou as amostras), o nível sonoro permissível 

deveria ser de 65 dB(A)max. Entretanto tanto os valores máximo e mínimo quanto a média 

das amostras (Tabela 1) superaram o estabelecido pela Lei. Esta situação mostra-se crítica 

no cruzamento das ruas General Carneiro com a Av. Visconde de Guarapuava onde a 

medida foi de 98,5 dB(A), superando o estabelecido pela Lei em 38,5 dB(A). 

O valor mínimo de dB(A)max, também superior ao estabelecido pela Lei [superando 

em 13,09 dB(A)], ocorreu entre o cruzamento das ruas Alameda Presidente Moraes com a 

Saldanha Marinho (x1 = 672869,68 m; y1= 7186100,384 m), com 78,09 dB(A). A Figura 7 

ilustra a imagem da grade para estas duas situações. 

FIGURA 7 – VALORES MÁXIMO E MÍNIMO DE dB(A)max DO CENTRO 

 

Valor 
mínimo Valor máximo

dB(A)max

 

Os resultados estatísticos das amostras de dB(A)min coletadas no Bairro Centro 

são mostrados na Tabela 2. Todas as amostras coletadas a campo também foram 
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consideradas válidas, resultando numa média de 61,39 dB(A) com valores máximo e mínimo 

de 68,69 e 54,50 dB(A), respectivamente. 

TABELA 2 – RESULTADOS ESTATÍSTICOS [dB(A)min CENTRO] 

Número de amostras 35

Número de amostras válidas 35

Média 61.39428580

Variância 10.46339708

Desvio Padrão 3.23471747

Coeficiente de Variação 0.05268760

Valor Mínimo 54.50000000

Valor Máximo 68.69999695

 

O dB(A)min no Bairro Centro apontou o nível sonoro relativamente adequado 

conforme a legislação. Esta situação mostra-se um relativamente problemática no 

cruzamento das ruas Comendador Macedo com a Saldanha da Gama (x1 = 675202,25 m; 

y1= 7186420,756 m), com 68,69dB(A), superando em 3,69 dB(A) o estabelecido. 

O valor mínimo de dB(A)min, adequada legislação, ocorreu entre o cruzamento das 

ruas Alameda Presidente Moraes com a Saldanha Marinho onde a medida foi de 54,50 

dB(A), A Figura 8 ilustra a imagem da grade para estas duas situações. 

FIGURA 8 – NÍVEIS MÁXIMO E MÍNIMO DO CENTRO 

 

Valor máximo 
dB(A)max 

Valor mínimo 
dB(A)min 

Na Figura 9 é mostrado o resultado do fatiamento dos níveis sonoros máximo do produto 

M.P. 

 12074 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

As áreas concêntricas circulares são mais nítidas. Entretanto, independente das 

formas geométricas mostradas, uma situação crítica da área de estudo deve ser discutida. A 

Lei no 10.625 publicada no D.O.U. em 19/12/02, diz que fica disposto para o Bairro Centro 

do município de Curitiba os seguintes níveis sonoros máximos: 65 dB(A), diurno; 60 dB(A), 

vespertino; 55 dB(A), noturno. Na Figura 8, observa-se amplas áreas acima do valor 

estabelecido pela Lei. Ou seja, um mínimo de 78.09 dB(A) e um máximo acima de 98.09 

dB(A), concluindo-se que toda a área central de Curitiba no período das 13h 30 min e 14h 

40 min durante as etapas de campo da pesquisa, estavam em desacordo com a Lei sobre 

ruídos urbanos e proteção do bem estar e do sossego público. Entretanto, das exceções da 

Lei para tolerância a estes níveis, os eventos festivos (carnaval, ano novo), sons causados 

por sinos não ocorreram durante o processo de leitura. Já para sons emitidos por sirenes, 

ou aparelhos de sinalização sonoras utilizados por ambulâncias por exemplo, que são 

exceções, foram detectados nas vias rápidas do centro (extremos do recorte espacial). 

Notou-se ainda que sobre estes níveis elevados constavam instituições de ensino e um 

hospital. 

FIGURA 9 –FATIAMENTO DO CENTRO 

 

Bairro Água Verde: 

Os resultados estatísticos das amostras de dB(A)max coletadas no Bairro Água 

Verde são mostrados na Tabela 3. Observa-se que todas as amostras coletadas a campo 

foram consideradas válidas, resultando numa média de 79,14 dB(A) com valores máximo e 

mínimo de 93,6 e 63 dB(A), respectivamente. 

TABELA 3 – RESULTADOS ESTATÍSTICOS [dB(A)max - ÁGUA VERDE] 
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Número de amostras 96
Número de amostras válidas 96
Média ( 79.13958359
Variância 28.36301314
Desvio Padrão 5.325669368
Coeficiente de Variação 0.06729494
Valor Mínimo 63.00000000
Valor Máximo 93.59999847
 

O dB(A)max no Bairro Água Verde apontou o nível sonoro muito alto conforme a 

legislação sancionada pelo Prefeito Municipal Cássio Taniguchi (Anexo I). A Lei cita que ao 

período diurno (período em que a autora coletou as amostras), o nível sonoro permissível 

deveria ser de 55 dB(A)max. Entretanto, tanto os valores máximo e mínimo, quanto a média 

das amostras (Tabela 4) superaram o estabelecido pela Lei. Esta situação mostra-se crítica 

no cruzamento das ruas Rio Grande do Sul com a Guilherme Pugsley (x1 = 672071,98 m; 

y1= 7182805,412 m), onde a medida foi de 93.59 dB(A), resultando numa diferença de 38, 

59 dB(A).O valor mínimo de dB(A)max, também foi superior ao estabelecido pela Lei e 

ocorreu entre o cruzamento das ruas Eugênio José de Souza com a Pará (x1 = 672929,49 

m; y1 = 7182576,59 m) com 63 dB(A). A Figura 10 ilustra a imagem da grade (MP) para 

estas duas situações. 

FIGURA 10 – VALORES MÁXIMO E MÍNIMO DE dB(A)max DA ÁGUA VERDE 

Valor mínimo 
de dB(A)max 

Valor máximo de 
dB(A)max 

Os 

resultados estatísticos das amostras de dB(A)min coletadas no Bairro Água Verde são 

mostrados na Tabela 4. 
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Também todas as amostras coletadas a campo foram consideradas válidas. Os 

resultados foram: média de 56,33 dB(A); valores máximo e mínimo de 66,80 e 45,50 dB(A), 

respectivamente. 

TABELA 4 – RESULTADOS ESTATÍSTICOS [dB(A)min - ÁGUA VERDE] 

Número de amostras 96

Número de amostras válidas 96

Média 56,33750010

Variância 28,57942919

Desvio Padrão 5,34597317

Coeficiente de Variação 0,09489191

Valor Mínimo 45,50000000

Valor Máximo 66,80000305

 

O dB(A)min no Bairro Água Verde apontou o nível sonoro relativamente adequado. O 

valor máximo superou o estabelecido pela Lei e os valor mínimo apresentou-se conforme o 

estabelecido, entretanto o valor médio ultrapassou aproximadamente 1,4 dB(A).Esta 

situação mostra-se crítica no cruzamento das ruas Bento Viana com a Av. Getúlio Vargas 

(x1 = 672616 ,30 m; y1= 7183444,581 m), onde a medida foi de 66,80 dB(A), resultando 

numa diferença de 11,8 dB(A). 

O valor mínimo de dB(A)min, inferior ao estabelecido pela Lei, ocorreu entre o 

cruzamento das ruas Samuel com a Monsenhor Manoel Vicente (x1 = 672625,84 m; y1 = 

7183446,89 m) com dB(A) 45,50. A Figura 11 ilustra a imagem da grade para estas duas 

situações. 

Na Figura 12 é mostrado o resultado do fatiamento dos níveis sonoros máximo do 

produto média ponderada. O fatiamento, expressão compartimentada dos níveis sonoros, 

ressalta as formas circulares concêntricas e destaca os limites onde o Bairro Água Verde 

está com os níveis sonoros acima dos permissíveis pela Lei Municipal no período diurno. Ou 

seja, todo o bairro para dB(A)max está em desacordo. 

FIGURA 11 – VALORES MÁXIMO E MÍNIMO DE dB(A)min DA ÁGUA VERDE 
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Valor máximo 
dB(A)max 

Valor mínimo
dB(A) min 

FI

GURA 12 – FATIAMENTO DA ÁGUA VERDE 

 

Bairro Batel: 

Os resultados estatísticos das amostras de dB(A)max coletadas no Bairro Batel são 

mostrados na Tabela 5. Com todas as amostras consideradas válidas, resultou numa média 

de 85,63 dB(A), com valores máximo e mínimo de 104,59 e 75, 90dB(A), respectivamente. 

TABELA 5 – RESULTADOS ESTATÍSTICOS [dB(A)max –BATEL] 
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Número de amostras 31

Número de amostras válidas 31

Média 85.63871002

Variância 33.92107458

Desvio Padrão 5.82418016

Coeficiente de Variação 0.06800873

Valor Mínimo 75.90000153

Valor Máximo 104.59999847

 

O dB(A)max no Bairro Batel apontou o nível sonoro muito alto conforme a 

legislação sancionada pelo Prefeito Municipal Cássio Taniguchi (Anexo I). A Lei cita que ao 

período diurno (período em que a autora coletou as amostras), o nível sonoro permissível 

deveria ser de 55 dB(A)max. Entretanto tanto os valores máximo e mínimo quanto a média 

das amostras (Tabela 6) superaram o estabelecido pela Lei. Esta situação mostra-se crítica 

no cruzamento das ruas Carlos de Carvalho com a De Lara (x1 = 671121,24 m; y1= 

7182218,163 m), onde a medida foi de 104,59dB(A), resultando numa superação de 49,59 

dB(A). O valor mínimo de dB(A)max, também superior ao estabelecido pela Lei, ocorreu 

entre o cruzamento das ruas Francisco Rocha com a Av. Sete de Setembro (x1 = 672242,33 

m; y1 = 7184581,12 m) com 75,90 dB(A). A Figura 13 ilustra a imagem da grade para estas 

duas situações. 

FIGURA 13 – VALORES MÁXIMO E MÍNIMO DE dB(A)max DO BATEL 

Os resultados estatísticos das amostras de dB(A)min coletadas no Bairro Batel são 

mostrados na Tabela 6. Todas as amostras coletadas a campo também foram consideradas 

válidas, resultando numa média de 59, 06 dB(A) com valores máximo e mínimo de 65,80 e 

50 dB(A), respectivamente. 
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Valor 
máximo 

Valor mínimo
dB(A)min

  

TABELA 6 – RESULTADOS ESTATÍSTICOS [dB(A)min BATEL] 

Número de amostras 31

Número de amostras válidas 31

Média 59.06451638

Variância 14.68745439

Desvio Padrão 3.83242148

Coeficiente de Variação 0.06488534

Valor Mínimo 50.00000000

Valor Máximo 65.80000305

 

O dB(A)min no Bairro Batel apontou para um nível sonoro relativamente alto, 

superando 15,8 dB(A) para o valor máximo e 9,06 dB(A) para a média. Entretanto o valor 

mínimo não ultrapassou o estabelecido pela Lei, estava abaixo. 

Uma situação relativamente crítica ocorreu no cruzamento das ruas Bento Viana 

com a Av. Visconde de Guarapuava (x1= 672492,112; y1= 7184929,459), onde a medida foi 

de 64 dB(A). O valor mínimo de dB(A)min, apresentou-se conforme o estabelecido pela Lei. 

A amostra foi retirada entre o cruzamento das ruas Euclides da Cunha com Olavo Bilac (x1 

= 671516,97 m; y1= 7185115,422 m), onde a medida foi de 50 dB(A). A Figura 14 ilustra a 

imagem da grade para estas duas situações. 
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FIGURA 14 – VALORES MÁXIMO E MÍNIMO DE dB(A)min NO BATEL 

 

Valor mínimo 
dB(A)min 

Na Figura 15 é mostrado o fatiamento dos níveis sonoros máximo do produto M.P 

de dB(A)max do Bairro Batel. O fatiamento comprova, que de fato que o Bairro está com os 

níveis acima dos permissíveis. 

Valor máxim 
dB(A)min 

FIGURA 15 –FATIAMENTO DO BATEL 

 

Declividade: 

 12081



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

A Figura 16 apresenta o produto declividade de toda a área de estudo. No Bairro 

Centro onde foram apontadas os índices de máximos de níveis sonoros, a declividade 

situava-se entre 0 e 2 graus. No Bairro Água Verde a classe de declividade apontou entre 2 

a 4 graus, aos locais que apresentaram maior níveis sonoros das amostras. E por fim no 

Batel, nos locais onde apresentaram também os maiores níveis sonoros, a declividade 

estava entre 0 e 2 graus. Como se vê, independente da declividade, no caso destes bairros, 

utilizando esta metodologia (instrumento portátil, num intervalo de 1h e 2h 40 min, em 

período diurno, etc), os níveis sonoros de dB(A)max ocorreram acima do permitido pela Lei, 

impossibilitando estabelecer uma relação. 

O tipo de capeamento que prevaleceu em quase toda a área de estudo foi o tipo 

asfalto. Por serem áreas de intenso tráfego, um sendo centro da cidade, os demais bairros 

próximos a este grande centro, os níveis sonoros são intensos, independente do tipo de 

capeamento. 

FIGURA 16 – DECLIVIDADE DA ÁREA DE ESTUDO 

 

CENTRO 

BATEL 

ÁGUA 
VERDE 

 

Análise do conflito faixas marginais e níveis sonoros: 
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Conforme a Lei Nº 10.625, Art.1º , Parágrafo XII – define-se como zona de silêncio 

aquela faixa determinada pelo raio de 200,00m (duzentos metros) de distância de hospitais, 

escolas , bibliotecas públicas, hotéis, postos de saúde ou similares. Desta forma fez-se 

necessário gerar um mapa de distâncias (buffer), onde foram delimitadas faixas de 50 em 50 

metros a partir de escolas. Através da função de SIG denominada operação algébrica entre 

mapas (lógica booleana), conflitando-se as faixas marginais dos estabelecimentos de ensino 

às classes de níveis sonoros, foi possível gerar um terceiro produto. Este ilustrado na Figura 

17, um mapa com duas classes (acordo e desacordo à legislação), mostra o conflito dos 

níveis sonoros coletados (acima ou abaixo à legislação) relacionadas às faixas marginais 

dos estabelecimentos de ensino. Na Figura 17 é também mostrada as linhas (arcos) das 

faixas de distância do Buffer sobre o Produto do conflito. As linhas concêntricas representam 

a distância e conforme a legenda o verde está em acordo com a legislação e o vermelho em 

desacordo. Assim sendo, o mapa revela que a Lei não é respeitada. 

FIGURA 17 –MAPA DE CONFLITO BUFFER COM LEGISLAÇÃO 

 

A escola está a 
100m 
de distância  

A escola está a 0m de 
distância 

 

PRINCIPAIS CONCLUSÕES 

Mediante a observação da variação dos níveis sonoros dos diferentes locais; 

aplicação de métodos de interpolação para espacializar o som levantado a campo; 

comparação dos métodos de interpolação; e ainda utilização de funções de SIG do tipo 

análise de proximidade (mapas de distância ou buffer) e álgebra entre mapas (lógica 

booleana), para a confrontar informações dos níveis sonoros espacializados com faixas 

marginais de alguns tipos de estabelecimentos em que a Lei Municipal faz citações quando 

aos níveis permissíveis, a presente pesquisa alcançou seu principal objetivo. Este, que é o 
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de analisar a qualidade sonora dos bairros Centro Água Verde e Batel em horário diurno das 

13h às 14h e 30min. 

Assim, concluiu-se que : 

- Através da modelagem numérica foi espacializado o som, detectando que os níveis 

sonoros máximos estão acima dos permissíveis em toda a área de estudo; 

- O horário escolhido para o levantamento, tornou representativo à pesquisa. A 

comprovação vem dos dados coletados durante 24 horas, onde foi possível detectar níveis 

altos em todos os períodos (diurno, vespertino e noturno); 

- Dentre os interpoladores convencionais em teste, o VMP não serviu para a avaliação 

qualitativa das amostras em dB(A). Serviu para atentar que os níveis sonoros a pequenas 

distâncias variam bastante em face da natureza diversificada da área. Já o MP mostrou as 

formas circulares concêntricas (olhos de touro ou eyes bull) com níveis de gradação do som 

(superfície contínua) menos suaves do que aqueles obtidos pelo interpolador geoestatístico; 

- O Mapa de Fatiamento, produto da modelagem numérica, comprova, mais uma vez, que 

os níveis sonoros máximos estão em desacordo com a Lei; 

- Não foi encontrada relação do tipo de capeamento com os elevados índices de níveis 

sonoros. Toda a área por apresentar elevados níveis sonoros, não foi possível estabelecer 

relação; 

- Não houve relação dos elevados níveis sonoros com a declividade, uma vez que a 

metodologia usada para a aquisição das amostras, revelou que toda a área de estudo 

apresentou dados sonoros acima dos níveis máximos estabelecida pela lei n.º 10625 

somada a classes de declividade serem muito baixas (pouca inclinação do terreno em 

grandes rampas); 

- A averiguação das relações dos níveis sonoros com o sentido de tráfego, não teve 

resultados, pois seria necessário disponibilidade para pesquisar todos os sentidos (ida e 

volta) das vias, propondo-se a continuidade da pesquisa neste quesito; 

- Bibliografia mostrou que a vegetação densa em uma faixa de largura de 50 a 100m, produz 

efeitos favoráveis na atenuação de ruídos próprios do meio urbano, entretanto na presente 

pesquisa houve averiguação somente durante a fase de coleta das amostras, onde 

percebeu-se em proximidade a um parque (Passeio Público) na região do Centro, que os 

níveis sonoros numa mesma condição de trânsito naquele horário eram mais baixos com 

relação aos níveis tomados numa região próxima sem vegetação densa. Para este quesito, 

sugere-se também a continuidade da pesquisa; 

 12084 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

- O conflito entre o mapa das faixas marginais das escolas e mapa dos níveis sonoros 

fatiados do Bairro Centro, permitiu concluir que das doze escolas consideradas, duas delas 

estão sujeitas a níveis sonoros inadequados (em desacordo à Lei Municipal). Uma delas a 0 

metros das faixa inadequada e a outra, a 100 m. Assim sendo os resultados indicam que há 

possibilidades conforme citado no embasamento, das conseqüências a saúde serem 

prejudiciais, ou seja, ocasionar o baixo rendimento nas atividades escolares, além de 

conseqüências psicológica tais como: estresse, dor de cabeça, irritação. 

 Também, conclui-se que a ciência geográfica contribui para o estudo do tema ao: 

localizar o fenômeno som (detectado pelo decibelímetro) com auxilio do receptor GPS de 

navegação; espacializar o fenômeno (através do SIG); modelar a variável som a uma 

superfície continua no espaço; conectar o fenômeno som a estabelecimentos, ruas, ou 

aqueles que moram, circulam ou trabalham naquele recorte espacial. 
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