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RESUMO 
 

A poluição do ambiente está se tornando cada vez mais severa e generalizada 
devido ao crescimento da população, urbanização e industrialização das 
cidades. Grande parte das populações urbanas é vulnerável a problemas de 
saúde devido ao ruído. O ruído tem um impacto negativo na qualidade de vida 
das cidades causado principalmente pelo sistema de transporte denso. Mesmo 
sabendo que a arborização pode trazer diminuição da poluição sonora e, por 
consequência, a melhoria da qualidade de vida da população, existe pouca 
pesquisa sobre este assunto no Brasil. O objetivo deste trabalho foi adaptar e 
testar uma metodologia para avaliar a influência das áreas verdes na atenuação 
de ruído do tráfego de vias urbanas de Curitiba – Paraná. A pesquisa foi 
realizada em dois parques de Curitiba (Jardim Botânico e Parque São Lourenço), 
nas estações de verão e inverno. Utilizando-se dois decibelímetros, modelo 
DEC-470, em cada local de coleta foram realizadas medições simultâneas, uma 
na fonte do ruído à margem da avenida e outras em diferentes distâncias a partir 
da fonte do ruído, com 3 repetições (5 minutos de coleta e 30 segundos de 
intervalo). Cada local de pesquisa foi caracterizado fisicamente, coletando-se 
informações da vegetação, recobrimento do solo, desnível do terreno, 
caracterização e composição do tráfego de veículos e caracterização das 
condições meteorológicas. Todos os procedimentos foram realizados nas áreas 
verdes na estação do verão e repetidos no inverno. Os resultados mostraram 
que o local com menor quantidade de vegetação foi o que menos bloqueou o 
ruído (8,5 dBeq no verão e 7,6 dBeq no inverno), enquanto o local com maior 
quantidade de vegetação apresentou os maiores valores de atenuação (12 dBeq 
no verão e 11,9 dBeq no inverno). Apesar de haver diferença nos valores médios 
do bloqueio do ruído entre verão e inverno, não houve diferença estatística 
significativa, mesmo para as distâncias com presença de árvores caducifólias e 
semi-caducifólias. A avaliação da relação da cobertura do solo com a 
amenização da propagação do ruído sonoro mostrou resultados expressivos, 
principalmente quando a cobertura do solo era composta por regeneração, a qual 
obteve alta resposta na redução do ruído. A composição do fluxo de veículos 
mostrou influência na quantidade de decibéis equivalentes atenuados, onde a 
maior quantidade de veículos pesados ocasionou na menor quantidade de ruído 
atenuado. Também foi possível observar que a composição do tráfego de 
veículos intensificou os valores máximos do ruído na borda da área de estudo. 
Ao longo de cada transecto estudado, os valores de atenuação do ruído foram 
maiores na medida que a distância da fonte do ruído aumentava. Assim, 
identificou-se que as distâncias com maiores capacidades de atenuação do ruído 
foram entre 40 a 60 metros, e as piores nas distâncias de 5 e 10 metros. Quanto 
as condições meteorológicas, a direção e a velocidade constante do vento foram 
os principais fatores influenciadores na propagação do ruído. Conclui-se que a 
vegetação presente nas áreas verdes estudadas proporcionou um isolamento 
acústico expressivo, o que realça importância de áreas verdes com faixas de 
vegetação próximas às vias de intenso fluxo de veículos.  
 
Palavras-chave: Conforto acústico. Floresta urbana. Poluição sonora.  
 



ABSTRACT 
 

Environmental pollution is becoming increasingly severe and pervasive due to 
population growth, urbanization and the industrialization of cities. Most urban 
populations are vulnerable to health problems due to noise, which has a major 
negative impact on the quality of life of cities caused mainly by the dense 
transport system. Even though the urban forest can reduce noise pollution and 
consequently improve the quality of life of the population, there is limited research 
on this subject in Brazil. The aim of this study was to adapt and test a 
methodology to evaluate the influence of the green areas on the noise attenuation 
of urban road traffic in Curitiba - Paraná. The research was carried out in two 
parks of Curitiba - Paraná (Jardim Botânico and Parque São Lourenço), in the 
summer and winter seasons. Using two decibelmeters, model DEC-470, 
simultaneous measurements were taken at each sampling site, one at the source 
of the noise at the edge of the avenue and others at different distances from the 
noise source, with 3 repetitions (5 minutes of data collection, and 30 seconds of 
pause). Each research site was physically characterized, collecting vegetation 
information, soil cover, terrain unevenness, characterization and composition of 
vehicle traffic and characterization of the meteorological conditions. All 
procedures were performed in green areas in the summer season and repeated 
in winter. The results showed that the site with the least amount of vegetation had 
the least noise (8.5 dBeq in the summer and 7.6 dBeq in winter), while the site with 
the highest amount of vegetation had the highest attenuation values (12 dBeq in 
summer and 11.9 dBeq in winter). Although there was a difference in mean noise 
blocking values between summer and winter, there was no statistically significant 
difference, even for distances with presence of deciduous and semi-deciduous 
trees. Evaluation of the relation of the soil with the mitigation of the noise 
propagation showed significant results mainly when the soil cover was composed 
by regeneration, which obtained a high noise reduction response. The 
composition of the vehicle flow showed an influence on the number of attenuated 
equivalent decibels, where the greater number of heavy vehicles caused less 
attenuated noise. It was also possible to observe that the vehicle traffic 
composition intensified the maximum noise values at the edge of the study area. 
Throughout each transect studied, the noise attenuation values were higher as 
the noise source distance increased. Thus, it was identified that the distances 
with the greatest capacities of noise attenuation were between 40 and 60 meters, 
and the worst distances of 5 and 10 meters. Regarding the meteorological 
conditions, the direction and the constant velocity of the wind, were the main 
influencing factors. It is concluded that the vegetation present in the green areas 
studied provided an expressive sound attenuation, which highlights the 
importance of green areas with vegetation bands close to the intense vehicular 
flow pathways. 
 
Keywords: Acoustic comfort. Urban forest. Noise pollution. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A poluição do ambiente está se tornando cada vez mais severa e 

generalizada devido ao crescimento da população, urbanização e 

industrialização das cidades. A migração das pessoas do meio rural para as 

áreas urbanas, a expansão das cidades, o desenvolvimento de infraestrutura, o 

crescimento da população e a urbanização são fatores que influenciam a adoção 

da mecanização e consequente crescimento dos vários níveis de poluição 

urbana (ÖNDER; AKAY, 2015). 

A criação de um ambiente urbano que contribua positivamente para a 

qualidade de vida tornou-se um desafio. Esse ambiente inclui infraestrutura 

cinza, como estradas e prédios, complementada com infraestrutura verde, 

especialmente florestas urbanas e outros espaços verdes (OSTOIĆ et al., 2017). 

Desta forma, a vegetação presente nos centros urbanos vem ganhando cada 

vez mais atenção devido aos benefícios que proporciona, sejam estes 

ecológicos, estéticos ou sociais (GRISE; BIONDI; ARAKI, 2016a).  

De acordo com “Millennium Ecosystem Assessment” (MEA) (2005), os 

benefícios prestados pela floresta urbana são chamados serviços 

ecossistêmicos e podem ser divididos em grupos de apoio, provisionamento, 

regulação e cultura. Para Konijnendijk et al. (2005), mesmo que os espaços 

verdes sejam parte vital de qualquer conglomerado urbano, eles são muitas 

vezes ignorados e os seus cuidados são inadequados ou negligenciados. 

Nas últimas décadas os estudos que buscam por melhorias da qualidade 

de vida da população têm se intensificado, na perspectiva de buscar a realização 

de transformações positivas no espaço urbano. Estes estudos visam discutir os 

problemas inerentes aos centros urbanos, de forma a encontrar alternativas para 

a melhoria da qualidade de vida nas cidades (SOUZA; SOARES, 2017).   

Grande parte da população urbana é vulnerável a problemas de saúde 

devido ao ruído. Apesar de ser um tipo de poluição ambiental menos 

frequentemente considerado, o ruído tem impacto negativo na qualidade de vida 

das cidades (ÖNDER; KOCBEKER, 2012). Os autores ainda afirmam que o 

sistema de transporte especialmente denso, incluindo estradas, ferrovias e 

tráfego aéreo, caracteriza o ambiente urbano moderno e causam poluição 
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sonora. Segundo Van Renterghem e Botteldooren (2012), há aumento de 

evidências relacionadas aos efeitos negativos para a saúde causada por 

exposição continuada ao ruído de tráfego rodoviário. 

Por consequência, os residentes são forçados a escaparem das 

estridentes margens das estradas e vias de intenso fluxo de veículos e se 

refugiarem em pontos mais silenciosos (YILMAZ; OZER, 1998), sendo os 

parques e bosques os locais mais procurados nos centros urbanos.  

Esta função essencial de promoção da saúde pelos parques urbanos 

deve ser conservada e melhorada, especialmente porque podem ser acessados 

facilmente pelos usuários, mas, ao mesmo tempo, são frequentemente cercados 

por áreas ruidosas devido à emissão sonora do tráfego rodoviário, indústrias e 

outras fontes (BRAMBILLA et al., 2013).  

Entretanto, mesmo sabendo que a arborização pode trazer diminuição 

da poluição sonora (GREY; DENEKE, 1986; PIVETTA; SILVA FILHO, 2002; 

BIONDI; ALTHAUS, 2005; ROPPA et al., 2007; MASCARÓ; MASCARÓ, 2009; 

EMER et al., 2014; BASSO; CORRÊA, 2014), e por consequência a melhoria da 

qualidade de vida da população, há poucas pesquisas sobre este assunto no 

Brasil, principalmente quanto à quantificação e a tipificação da vegetação e os 

efeitos sobre a redução do ruído. 

 

1.1 OBJETIVO GERAL 
 

Adaptar e testar uma metodologia para avaliar a influência das áreas 

verdes na atenuação do ruído do tráfego de vias urbanas de Curitiba – Paraná.   

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Caracterizar os componentes da superfície do solo e as variáveis 

meteorológicas dos locais de monitoramento;  

b) Avaliar a relação das características físicas dos locais de 

monitoramento (desnível do terreno, cobertura e permeabilidade do 

solo) com a amenização e/ou intensificação da propagação do 

ruído sonoro;  
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c) Mensurar a relação do fluxo do tráfego de veículos com a variação 

da pressão sonora no local; 

d) Determinar a relação entre a quantidade, composição e tipo de 

cobertura arbórea e a variação da pressão sonora no local de 

monitoramento, nas estações de verão e inverno. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 
 
2.1 O PROCESSO DE URBANIZAÇÃO E SUAS CONSEQUÊNCIAS 
 
2.1.1 Evolução da urbanização 
 

No mundo, estima-se que metade da população vive em aglomerados 

urbanos, num processo de incremento contínuo, no qual já são contabilizadas 

28 megacidades (com mais de 453 milhões de habitantes) (Organização das 

Nações Unidas (ONU), 2015). No Brasil, a taxa de urbanização chegou a 81% 

em 2000, com 34% da população – 55 milhões de pessoas – vivendo em áreas 

metropolitanas, enquanto que em 1991 eram 29,9% (BIONDI; PEDROSA-

MACEDO, 2008).  Hoje o Brasil tem, de acordo com o Censo 2010 (INSTITUTO 

BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE), 2010), 84,4% - 160 

milhões de pessoas - da população vivem em áreas urbanas e 15,6%, em zonas 

rurais.  

O último Relatório de Perspectivas Globais de Urbanização, de julho de 

2014, da ONU, aponta que a população urbana quintuplicou nos últimos 60 anos, 

saltando de 746 milhões em 1950, para 3,9 bilhões de habitantes - 54% da 

população mundial - em 2014, (ONU, 2015) e estima-se que esta porcentagem 

chegue a 70% até 2050 (SALBITANO et al., 2017).  

Segundo Kántor e Unger (2010), o rápido crescimento da população 

mundial e a possibilidade de melhores ofertas de trabalho nas cidades são os 

responsáveis pelo aumento desenfreado do número de pessoas residindo em 

áreas urbanas. Entretanto, grande parte dos países em desenvolvimento teve 

crescimento populacional e urbanístico de forma rápida e sem planejamento 

(RIBEIRO et al., 2015).  

A alteração da paisagem natural para favorecimento da instalação de 

aglomerados urbanos tem ocorrido de forma mais intensa desde a Revolução 

Industrial (GONÇALVES et al., 2004). Em cinco décadas o Brasil agrícola se 

transformou num país urbano e, atualmente, a maioria da sua população habita 

cidades, mas essa acelerada urbanização não aconteceu sem deixar sequelas 

(VIEIRA; BIONDI, 2008).  
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No decorrer da história brasileira ocorreram intensas transformações e a 

natureza foi vista pelos urbanistas, tradicionais e naturalistas, de forma bastante 

diferenciada (SOUZA et al., 2011). Inicialmente, mesmo que em pequena escala 

e com poucos impactos, a natureza foi destruída de forma sistemática. Para o 

favorecimento de uma produção capitalista, as cidades cresceram 

desmesuradamente e encurralaram as áreas verdes e os rios que encontravam 

(CARVALHO, 2001). 

Há muito tempo o homem vem trocando o meio rural pelo urbano e o 

crescimento desordenado de parte das cidades brasileiras e as ocupações 

irregulares do solo têm dificultado o planejamento adequado que viabilize uma 

conexão da área construída com a vegetada (BARBOSA et al., 2015), 

ocasionando assim danos ambientais, refletindo diretamente na qualidade de 

vida da população (MIRANDA et al., 2015). 

 

2.1.2 Problemas causados pela urbanização 
 

O ambiente urbano moderno é caracterizado pela interação de elementos 

naturais e construídos, bem como por uma dinâmica de ocupação do solo por 

construções, veículos, pedestres, entre outros (VELASCO et al., 2011). Esta 

rápida urbanização é um dos grandes desafios em como garantir a qualidade de 

vida a longo prazo das pessoas nas cidades (ANDERSSON et al., 2015; 

HEGETSCHWEILER et al., 2017).  

A urbanização modifica todos os elementos da paisagem: o solo, a 

geomorfologia, a vegetação, a fauna, a hidrografia, o ar e, até mesmo, o 

microclima. Desse modo, a urbanização cria não só novas paisagens, mas novos 

ecossistemas (BRAGA; CARVALHO, 2003).  

Na medida em que as cidades crescem e tornam-se superpopulosas, 

multiplicam-se os problemas relacionados à falta de planejamento e estrutura 

para suportar a demanda por espaço e recursos. As condições urbano-

ambientais têm se deteriorado de maneira ostensiva em termos de impacto sobre 

a água, o solo, o ar e as áreas verdes (GRISE; BIONDI; ARAKI, 2016a). 

Este crescimento desordenado das cidades está causando redução da 

cobertura arbórea (MAZZAROTTO; CUBAS; MARANHO, 2011), pois o aumento 



18 
 

 

da população implica na diminuição da vegetação existente no local, já que a 

construção urbana e as necessidades por infraestrutura levam à retirada da 

vegetação local (LUNDGREN; AMORIM; LUNDGREN, 2015; PERIOTTO et al., 

2016). Essa escassez de áreas verdes, aliada as modificações do microclima e 

à poluição (atmosférica, hídrica, sonora e visual), afeta a qualidade de vida das 

pessoas e provoca distúrbios biológicos e psicológicos (CARVALHO, 2001).  

No estado do Paraná, o processo de ocupação territorial desordenado 

resultou em significativas perdas de biodiversidade. Estima-se que, de um 

número aproximado de 7.000 espécies vegetais ocorrentes no estado, cerca de 

70% (5.000) têm hoje seus ambientes alterados a ponto de colocar em risco os 

processos de interação ecossistêmica (MUCHAILH et al., 2010).   

Nas últimas décadas o crescimento e a concentração da população nos 

centros urbanos têm acelerado o processo de mudança da cobertura da 

superfície do solo, contribuindo para o fenômeno das ilhas de calor (MACIEL; 

NOGUEIRA; NOGUEIRA, 2011). A falta de vegetação é um dos principais 

responsáveis pelas alterações do microclima nos centros urbanos, uma vez que 

as propriedades de regulação e melhoria do clima que elas oferecem é uma 

característica fundamental para garantir um clima urbano ideal (ABREU, 2008).  

Isso acontece porque o ambiente urbano absorve e emite uma quantidade 

maior de energia em relação às áreas rurais, pelo fato de que os materiais típicos 

de uma superfície urbana apresentam, em média, menor albedo, menor 

capacidade térmica e maior condutividade de calor (ALVES; VECCHIA, 2012). 

Isso ocorre devido suas propriedades e características termo-físicas, que 

resultam no incremento na temperatura do ar. 

Em contrapartida, a crescente urbanização constitui preocupação de 

todos os profissionais e segmentos ligados à questão ambiental (LOMBARDO, 

1985; LIMA NETO et al., 2007), enquanto a degradação do ambiente urbano e a 

perda da qualidade de vida levaram ao questionamento dos estilos de 

desenvolvimento que o homem vem adotando com o passar dos anos (VIEIRA; 

BIONDI, 2008).  

Ainda assim o acelerado crescimento das cidades pode trazer 

inexistência, escassez e ineficácia da gestão de áreas verdes municipais, por 
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consequência da carência de planejamento e de políticas públicas voltadas à 

arborização urbana (PERIOTTO et al., 2016). 

 

2.1.3 Problemas causados pelo ruído  
 

Os sistemas de transporte especialmente densos, incluindo estradas, 

ferrovias e tráfego aéreo, caracterizam o ambiente urbano moderno (ÖNDER; 

KOCBEKER, 2012; GÓMEZ-BAGGETHUN; BARTON, 2013). O excesso de 

barulho, proveniente do tráfego de veículos, equipamentos, indústrias e 

construções, interferem na comunicação, lazer e descanso das pessoas, 

podendo afetar fisiológica e psicologicamente o homem (MILANO, 1984).  

Önder e Kocbeker (2012) afirmam que as populações urbanas estão 

vulneráveis aos efeitos nocivos do ruído. Mesmo sendo um tipo menos comum 

de poluição ambiental, o ruído tem um impacto negativo na qualidade de vida 

nas cidades, sendo que a exposição continuada ao ruído tende a piorar esses 

impactos na saúde (VAN RENTERGHEM; BOTTELDOOREN, 2012).  

Não importa qual seja o nível ou o período de exposição, o ruído tem 

efeitos significativos na saúde humana (WORLD HEALTH ORGANIZATION 

(WHO), 2011), embora o limiar de conforto acústico considerado para a medicina 

preventiva seja de 65 dB(A) equivalente de ruído (Leq)  (PAZ; FERREIRA; 

ZANNIN, 2005).  

De acordo com Önder e Kocbeker (2012), o impacto do ruído na saúde 

humana pode ser classificado em quatro grupos:  

 

I. Efeitos físicos -  perda auditiva temporária ou permanente;  

II. Efeitos fisiológicos - dificuldade respiratória, distúrbios nos batimentos 

cardíacos, aumento da pressão arterial, distúrbios circulatórios 

gastrointestinais, distúrbios do sono, irregularidade de açúcar no sangue, 

úlcera, asma e hipertireoidismo como sintomas clínicos;  

III. Efeitos psicológicos - emoções adversas, incluindo raiva, 

desapontamento, ansiedade e distúrbios comportamentais de depressão 

e dificuldade de concentração;  
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IV. Efeitos de desempenho - queda de leitura, aprendizado e desempenho no 

trabalho, falta de concentração e impedimento de movimentos.  

 

Os autores ainda dividem o ruído e os sintomas em quatro estágios de 

abrangência:  

I. Entre 30 e 65 dB(A) - 30 dB(A) é geralmente o nível de ruído de dentro e 

fora dos ambientes, no  qual as pessoas não se sentem perturbadas, 

desde que o período de exposição não seja prolongado. Entre 45 e 65 

dB(A) a falta de concentração, de vontade de trabalhar, entre outros 

sintomas podem aparecer;  

II. Entre 65 e 95 dB(A) - a esse nível de ruído, transtornos psicológicos 

podem aparecer nas pessoas, caso haja períodos prolongados de 

exposição; 

III. Entre 90 e 120 dB(A) - o ruído a este nível provoca problemas nos órgãos 

da audição, bem como distúrbios psicológicos. Com um período longo de 

exposição a 100 dB(A), começam a aparecer as perdas auditivas 

permanentes; 

IV. Acima de 120 dB(A) - o ruído neste nível tem efeitos negativos não apenas 

nos seres humanos, mas também em uma série de outros seres vivos.  

 

O número de veículos em circulação nas vias urbanas tem aumentado 

nas últimas décadas e, como consequência, o ruído provindo do tráfico de 

veículos é atribuído como sendo um dos principais impactos ambientais no 

ambiente urbano no Brasil (MELO et al., 2010) o que demostra a importância de 

estudos sobre a amenização do impacto gerado pelo ruído.   

 

2.2 IMPORTÂNCIA DAS ÁREAS VERDES NAS CIDADES 
 

Segundo Biondi (2015), o conjunto de toda a cobertura de vegetação 

(independente do porte) que compõe o cenário da paisagem urbana é definido 

como floresta urbana, podendo ser dividida em floresta urbana particular - 

constituída por toda vegetação em área particular, incluindo desde arboretos a 

jardins residenciais ou em condomínios - e floresta urbana pública - constituída 
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por toda vegetação em área pública, na qual pode ser enquadrada a arborização 

viária e as áreas verdes.  

A floresta urbana é um dos elementos mais importantes que compõem o 

ambiente urbano, sendo fundamental para a melhoria da qualidade de vida nas 

cidades (SILVA; CARDOSO; RAPHAEL, 2012; ZEM; BIONDI, 2014), uma vez 

que é um elemento de vital importância não só para a composição da paisagem, 

como também no desempenho de papel primordial na melhoria das condições 

ambientais (SANTOS; JOSÉ; SOUZA et al., 2013; ZAMPRONI; BIONDI; 

BOBROWSKI, 2016).  

De acordo com Eler et al. (2016) todos as tipologias de Floresta Urbana 

consistem em diferentes componentes, elementos, padrões, estrutura ou 

configuração e todos estas atuam de forma diferenciada na provisão dos 

serviços ecossistêmicos.  

As áreas verdes urbanas desempenham importantes funções para a 

população e para o ambiente, pois atuam no controle da poluição atmosférica e 

sonora, auxiliam na regulação do microclima, minimizando os efeitos das ilhas 

de calor, contribuem para a redução da amplitude térmica, atuam na diminuição 

do aquecimento local e nos custos de refrigeração, auxiliam na conservação da 

água, redução da erosão, além de promoverem a biodiversidade, contribuírem 

com a saúde psicológica e social dos habitantes e com o embelezamento das 

cidades (MASCARÓ; MASCARÓ, 2005; ROPPA et al., 2007; NOWAK et al., 

2008; LOMBARDO et al., 2012; JACK-SCOTT et al., 2013; ANDERSSON et al., 

2015; CVEJIĆ et al., 2015; OLIVEIRA et al., 2017).  

Hildebrand, Graça e Milano (2001) ressaltam que os espaços verdes 

valorizam o ambiente e a estética das cidades, além de constituírem um meio 

para atividades de comunidade, criando oportunidades de recreação e educação 

pelo contato com a natureza, mesmo que em uma forma antropizada. Estas 

áreas também atraem investimentos, turismo e geram empregos.  

A importância das áreas verdes é reconhecida uma vez que fornecem, 

pelo menos temporariamente, oportunidades para um sentimento de 

relaxamento, calma e recuperação da poluição sonora que a população está 

exposta no cotidiano (AXELSSON; NILSSON; BERGLUND, 2010; IRWIN et al., 

2011).  
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2.3 LEIS E NORMATIZAÇÕES REFERENTE A RUÍDOS 
 

Para os estudos realizados na área de acústica, o ponto de partida pode 

ser a norma internacional ISO 1996 “Acoustics - description, measurement and 

assessment of environmental noise” e sua contrapartida brasileira, norma da 

ABNT, NBR 10151/2000 “Acústica - avaliação do ruído em áreas habitadas, 

visando o conforto da comunidade” e também as leis municipais, no caso de 

Curitiba a Lei municipal nº 10.625/2002 a qual dispõe sobre ruídos urbanos, 

proteção do bem-estar e do sossego público (SZEREMETA, 2007).  

 

2.3.1 ISO 1996  
 

A norma ISO 1996 (INTERNATIONAL ORGANIZATION 

STANDARTIZATION (ISO), 2016; 2017), trata da descrição, medição e 

avaliação do ruído ambiental. O objetivo da norma é contribuir para a 

harmonização internacional dos métodos de descrição, medição e avaliação do 

ruído ambiental de todas as fontes e é dividida em duas partes ISO 1996-1:2016 

e 1996-2:2017.  

 

I. ISO 1996-1 - define as quantidades básicas a serem utilizadas para 

a descrição do ruído em ambientes comunitários e descreve os 

procedimentos básicos de avaliação; também especifica métodos 

para avaliar o ruído ambiental e fornece orientação sobre a 

previsão da potencial resposta de aborrecimento de uma 

comunidade à exposição de longo prazo de vários tipos de ruídos 

ambientais; 

II. ISO 1996-2 - trata da determinação dos níveis de pressão sonora, 

ou seja, fornece métodos para a aquisição de dados que 

descrevam o ruído ambiental. Utilizando esses dados como base, 

autoridades podem estabelecer um sistema para selecionar o 

apropriado uso do solo conforme os níveis de ruído existentes em 

determinada área, ou planejar locais com níveis de ruído 

apropriados ao uso do solo já existente.  

 



23 
 

 

2.3.2 Norma NBR 10.151/2000  

 

A Norma NBR 10.151/2000 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 

TÉCNICAS (ABNT), 2000) fixa as condições exigíveis para avaliação da 

aceitabilidade do ruído em comunidades, independentemente da existência de 

reclamações. A norma especifica um método para a medição de ruído, a 

aplicação de correções, se necessário, e a comparação dos níveis corrigidos 

com critérios pré-estabelecidos. 

Também são descritas algumas definições, dentre elas a definição do 

nível de pressão sonora equivalente (LAeq), em decibéis ponderados em “A” (dB 

(A)), como sendo o nível obtido a partir do valor médio quadrático da pressão 

sonora (com a ponderação A).  

As condições gerais dos procedimentos de medição tanto em áreas 

externas de edificações quanto para áreas internas são detalhadas, bem como 

correções para ruídos com características especiais, e outras especificações. 

Por fim, a norma apresenta um método alternativo para a determinação do LAeq.   

 

2.3.3 Lei municipal nº 10.625/2002 da cidade de Curitiba  

 

A Lei municipal 10.625/2002 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA 

(PMC), 2002), da cidade de Curitiba, dispõe sobre ruídos urbanos, proteção do 

bem-estar e do sossego público e dá outras providências. A Lei está em 

conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – 

ABNT (NBR 10.151) e apresenta também algumas definições básicas, as quais 

são apresentadas a seguir e foram levadas em consideração para a realização 

deste trabalho.  

Para os efeitos desta lei, aplicam-se as seguintes definições:  

I. Som - vibração acústica capaz de provocar sensações auditivas;  

II. Ruído - som capaz de causar perturbação ao sossego público ou 

efeitos psicológicos e fisiológicos negativos em seres humanos e 

animais; 

III. Vibração - movimento oscilatório transmitido pelo solo ou por uma 

estrutura qualquer;  
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IV. Poluição sonora - emissão de som ou ruído que seja, direta ou 

indiretamente, ofensiva ou nociva à saúde, à segurança e ao bem-

estar da coletividade ou transgrida as disposições fixadas nesta lei;  

V. Ruído impulsivo - som de curta duração, com início abrupto e 

parada rápida, caracterizado por um pico de pressão de duração 

menor que um segundo;  

VI. Ruído contínuo - som com flutuação de nível de pressão sonora tão 

pequena, que pode ser desprezada dentro do período de 

observação;  

VII. Ruído intermitente - som cujo nível de pressão sonora cai 

abruptamente ao nível sonoro do ambiente várias vezes durante o 

período de observação, desde que o tempo em que o nível sonoro 

se mantém constante e diferente daquele do ambiente seja de 

ordem de grandeza de um segundo ou mais; 

VIII. Ruído de fundo - sons emitidos durante o período de observação, 

que não aquele objeto da medição;  

IX. Nível equivalente (Leq) - nível médio de energia do som, obtido 

integrando-se os níveis individuais de energia em um período de 

tempo e dividindo-se pelo período;  

X. dB (decibel) - unidade de medida do nível de ruído;  

XI. dB(A) - curva de avaliação normalizada e adaptada à capacidade 

de recepção da audição humana;  

XII. Zona sensível à ruído ou zona de silêncio - é aquela que, para 

atingir seus propósitos, necessita que lhe seja assegurado um 

silêncio excepcional. Define-se como zona de silêncio a faixa 

determinada pelo raio de 200 m (duzentos metros) de distância de 

hospitais, escolas, bibliotecas públicas, hotéis, postos de saúde ou 

similares.  

A lei também define os períodos do dia como:  

I. Diurno - das 7h01 às 19h00;  

II. Vespertino - das 19h01 às 22h00;  

III. Noturno - das 22h01 às 7h00.  
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A Lei municipal ainda define níveis de pressão sonora máximos por zonas 

de uso em cada período do dia (TABELA 1).  

 
TABELA 1 -  NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA MÁXIMOS POR ZONAS DE USO 

ESTABELECIDOS PELA LEI MUNICIPAL Nº 10.625/2002 DE CURITIBA 

ZONAS DE USO DIURNO VESPERTINO NOTURNO 

ZR-1, ZR-2, ZR-3, ZR-B, ZR-AV, ZR-M, APA-
SARU, APA-SMRU.  

55 dB (A) 50 dB (A) 45 dB (A) 

ZR-OC, ZR-SF, ZR-U, ZUC-II, ZT-MF, ZT-NC, 
ZE-E, ZE-M, ZOO, SE-CC, SE-PS, SE-OI, 
APA-ST. 

60 dB (A) 55 dB (A) 50 dB (A) 

ZR-4, ZC, ZT-BR-116, ZUM, ZE-D, SE, SE-
BR-116, SE-MF, SE-CF, SE-WB, SE-AC, SE-
CB, CONEC, SE-PE, SC-SF, SC-UM, SE-NC, 
SEI, SEHIS, SE-LE, SEVC-PASSAÚNA, 
SEVS-PASSAÚNA, APA-SS, Vias prioritárias 
1 e 2, Vias setoriais, Vias coletoras 1,2 e 3  

65 dB (A) 60 dB (A) 55 dB (A) 

ZS-1, ZS-2, ZES, ZI, ZEI-I (CIC), APA-SUE  70 dB (A) 60 dB (A) 60 dB (A) 

FONTE: PMC (2002). 

NOTA:  APA-SARU - Setor de Alta Restrição de Uso; APA-SMRU - Setor de Média Restrição de 
Uso; APA-ST - Setor de Transição; APA-SUE - Setor de Uso Esportivo; APA-SS - Setor 
de Serviço; CONEC - Setor Especial Conector - Conectora 1,2,3,4; SC-SF - Setor 
Especial Comercial Santa Felicidade; SC-UM - Setor Especial Comercial Umbará; SE - 
Setor Especial Estrutural; SE-AC - Setor Especial da Av. Affonso Camargo; SE-BR-116 
- Setor Especial da BR-116;  SE-CB - Setor Especial da Rua Engenheiro Costa Barros; 
SE-CC - Setor Especial Centro Cívico; SE-CF - Setor Especial da Av. Comendador 
Franco;  SEHIS - Setor Especial Habitação de Interesse Social; SEI - Setor Especial 
Institucional; SE-LE - Setor Especial Linhão do Emprego; SE-MF - Setor Especial da Av. 
Mal. Floriano Peixoto; SE-NC - Setor Especial Nova Curitiba; SE-OI - Setor Especial de 
Ocupação Integrada; SE-PE - Setor Especial Preferencial de Pedestres; SE-PS - Setor 
Especial do Pólo de Software; SEVC-PASSAÚNA - Setor Especial de Vias Coletoras; 
SEVS-PASSAÚNA - Setor Especial de Vias Setoriais; SE-WB - Setor Especial da Av. 
Pres. Wenceslau Braz; SH - Setor Histórico; ZC - Zona Central; ZOO - Zona de Ocupação 
Orientada; ZE-D - Zona Especial Desportiva; ZE-E - Zona Especial Educacional; ZEI-I 
(CIC) - Zona Especial de Indústria; ZE-M - Zona Especial Militar; ZES - Zona Especial de 
Serviços; ZI - Zona Industrial; ZR-1 - Zona Residencial 1; ZR-2 - Zona Residencial 2; ZR-
3 - Zona Residencial 3; ZR-4 - Zona Residencial 4; ZR-AV - Zona Residencial Alto da 
Glória; ZR-B - Zona Residencial Batel; ZR-M - Zona Residencial Mercês; ZR-OC - Zona 
Residencial de Ocupação Controlada; ZUC-II - Zona de Urbanização Consolidada; ZR-
SF - Zona Residencial Santa Felicidade; ZR-U - Zona Residencial Umbará; ZS-1 - Zona 
de Serviço 1; ZS-2 - Zona de Serviço 2; ZT-BR-116 - Zona de Transição BR – 116; ZT-
MF - Zona de Transição Av. Mal. Floriano Peixoto; ZT-NC - Zona de Transição Nova 
Curitiba; Z-UM - Zona de Uso Misto.  
 

Segundo Szeremeta (2012), a lei municipal nada cita sobre o fato do ruído 

de tráfego ultrapassar o ruído estabelecido para a zonas em avaliação, apesar 

dessa extrapolação ser um fator bastante comum nas cidades. O autor também 

comenta que não se aplicam correções para diferentes tipos de ruído, como 

impulsivos e tonais, apenas estabelece que ruídos atípicos, como sirenes, sinos 
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e alarmes não devem ser considerados na avaliação da poluição sonora 

ambiental. 

 

2.4 ESTUDOS SOBRE RUÍDO EM ESCALA GLOBAL E LOCAL 

 
2.4.1 O estudo do ruído em escala global 
 

Muitos estudos foram realizados para reduzir os níveis de ruído e seus 

efeitos negativos em vários países em todo o mundo (SY et al., 1985; MORILLAS 

et al., 2002). 

Ishizuka e Fujiwara (2004) avaliaram o desempenho de barreiras de ruído 

com diferentes formas e condições de superfície, em um laboratório, do Instituto 

de Design Kyushu, em Fukuoka, Japão. Os autores concluíram que as bordas 

absorventes e macias (barreiras físicas) melhoraram significativamente a 

eficiência da barreira, mas que a modificação de suas configurações produziu 

uma pequena diminuição da eficiência.  

O potencial dos sistemas de paredes verdes, telhados verdes, telhados 

baixos com vegetação nas bordas e também combinações de tais tratamentos 

foram estudados como bloqueio do ruído sonoro proveniente de tráfego 

rodoviário por Van Renterghem et al. (2013), na cidade de Gante, Bélgica.  O 

estudo mostrou que os telhados e as paredes verdes foram eficazes em reduzir 

o ruído e que a combinação desses fatores otimizou os resultados.  

Liu et al. (2014) analisaram os efeitos das características físicas da 

paisagem visual sobre a percepção do som em cinco parques da cidade Xiamen 

na China. Em geral, os resultados revelaram que os padrões espaciais da 

paisagem local podem ser mais influentes na percepção da paisagem sonora do 

que na composição da paisagem no local.  

Trollé et al. (2015) estudaram as relações entre o nível sonoro, tipo de 

encruzilhada, densidade de tráfego e composição do tráfego, no bairro Tonkin, 

em Villeurbanne, França. Os autores encontraram altas relações em todas as 

variáveis estudadas, de forma geral quanto mais veículos, sobretudo os 

pesados, mais desagradável foi o som. 
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2.4.2 Pesquisas sobre a influência da vegetação no ruído sonoro 
 

O comportamento do ruído sonoro em uma faixa/cinturão de 

árvores/vegetação perto de estradas tem sido tema de pesquisa muito popular 

nos últimos 40 anos (AYLOR, 1972; PATHAK; TRIPATHI; MISHRA, 2008). 

Kragh (1979) estudou a atenuação do ruído dos trens por meio de uma 

faixa de árvores e arbustos de 25 a 50 m de largura em Kollund e Eriknauer, 

Dinamarca. As atenuações medidas foram causadas por efeitos combinados da 

faixa de vegetação e variações nas configurações de terreno, o qual chegou em 

uma redução de 6 a 7 dB a 25 m e 8 a 9 dB a 50 m.  

A redução do ruído sonoro proporcionado pelas árvores na área urbana 

foi demonstrada em diferentes estudos (HUDDART, 1990; ALTAMIRANO, 1998) 

podendo ser utilizadas como buffers capazes de reduzir o ruído de 5 a 10 dB 

(HUDDART, 1990).  

Alguns estudos foram realizados em regiões urbanas de Teerã no Irã, com 

alto tráfego rodoviário (60 - 80 (dB (A)) e os resultados indicaram que o uso de 

áreas verdes é recomendado para promover uma melhor saúde e eliminar ruídos 

perturbadores e estressantes (MALEKI; HOSSEINI, 2011).  

Van Renterghem (2014) estudou o comportamento do som ao longo de 

uma faixa de vegetação na cidade de Gante na Bélgica, utilizando a abordagem 

de ondas completas, o qual utilizou um modelo de propagação do som em dois 

planos ortogonais. O autor afirma que, principalmente, a presença de troncos e 

a interação da cobertura do solo da floresta conduzem à redução física do ruído 

do tráfego rodoviário. A propagação do som através de uma faixa de vegetação 

foi estudada em 3D antes em Gante (Bélgica) por Van Renterghem, Botteldooren 

e Verheyen (2012). 

Ow e Ghosh (2017) avaliaram o efeito da vegetação sobre a redução do 

ruído do tráfego rodoviário em diferentes intensidades de plantio de um parque 

em Singapura. Os resultados mostraram que o ruído do trânsito foi reduzido em 

50 %, quando a vegetação foi aumentada de uma intensidade de plantio mínima 

a moderada, e em média, as barreiras vegetativas (moderadas a densas) 

conseguiram reduzir o ruído do tráfego em 9-11 dB.  
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A influência da vegetação urbana de Gotemburgo (Suécia) na poluição do 

ar e exposição ao ruído foi estudada por Klingberg et al. (2017). No estudo, eles 

encontraram que as folhas reduzem tanto as concentrações de poluentes do ar 

quanto o ruído em baixas frequências, as quais são as mais importantes para o 

ruído provindo do tráfego de veículos. 

 

2.4.3 Curitiba e o ruído sonoro 
 

O ruído sonoro tem sido bastante estudado na cidade de Curitiba nas 

últimas décadas e as pesquisas relacionadas a este assunto podem ser divididas 

em três fases. A primeira está voltada para a percepção da população ao ruído 

sonoro, a segunda direcionada à caracterização e diagnóstico do ruído na cidade 

e a última na junção da caracterização e percepção do ruído.  

Zannin et al. (2002) analisaram as reações de incômodo sofridas pela 

população curitibana frente ao ruído urbano, determinando as principais fontes 

sonoras causadoras desse desconforto. Paz, Ferreira e Zannin (2005) também 

analisaram a percepção do ruído urbano no cotidiano dos habitantes de duas 

zonas distintas da cidade de Curitiba, o que serviu de parâmetro para 

caracterização da percepção à exposição contínua ao ruído.  

Lacerda et al. (2005) avaliaram e identificaram as principais fontes do 

ruído para os habitantes da cidade quando estes se encontram em suas 

residências e identificaram como estes moradores percebiam estes ruídos.  

O ruído urbano gerado pelo tráfego de veículos nas rodovias BR-116 e 

BR-277, que cruzam Curitiba, foi estudado por Carlixto (2002) e os resultados 

demonstraram que há impactos ambientais causados às regiões circunvizinhas 

a estas rodovias.  

Zannin, Ferreira e Szeremetta (2006) avaliaram a poluição sonora em seis 

parques urbanos da cidade de Curitiba. Dentre os parques avaliados, os mais 

poluídos por ruído foram o Passeio Público e o Jardim Botânico, com Leq 64,8 

dB (A) e 67 dB (A), respectivamente. 

Cantieri et al. (2010) elaboraram um mapa de ruído do centro da cidade 

de Curitiba, no qual o ruído foi medido em 55 pontos distintos. Os resultados 
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apresentaram níveis de ruído superiores aos valores limites estabelecidos pela 

lei municipal.  

Fiedler (2013) estudou o impacto ambiental sonoro gerado pelo tráfego 

rodoviário nos principais eixos urbanos da cidade de Curitiba. Os resultados 

apresentados em cada um dos quatro trechos analisados mostraram a existência 

de poluição sonora e que parte dos níveis sonoros medidos, mais precisamente 

112 pontos, apresentaram valores acima de 70 dB(A).  

Bunn, Oliveira Filho e Zannin (2016) avaliaram o impacto sonoro gerado 

na Linha Verde trecho sul da cidade de Curitiba, o qual resultou em níveis de 

poluição sonora inadequados para as pessoas que vivem ou trabalham no 

entorno desta via, estando acima de 65 dB(A) e com ruído constante e intenso.   

Em pesquisa realizada no parque Jardim Botânico, Zannin e Szeremetta 

(2003) verificaram elevados níveis de poluição sonora, onde 47,6% dos pontos 

medidos ultrapassam 65 dB(A) e 90,5% ultrapassam 55 dB(A). Durante a prática 

de suas atividades no parque, 24% dos frequentadores do parque indicaram a 

poluição sonora como incômoda.   

Em outro estudo Szeremetta e Zannin (2009) avaliaram a paisagem 

sonora e a percepção dos usuários de quatro parques públicos (Jardim Botânico, 

Passeio Público, Parque São Lourenço e Barigui) de Curitiba. Foi constatado 

que as características de cada uma destas áreas, como o zoneamento ambiental 

e urbano, o uso do solo, as principais rotas de trânsito, as ruas residenciais, a 

vegetação, o tipo de transporte público e a tipologia e os sons vindos do interior 

de cada parque afetaram diretamente a paisagem sonora destes locais. No 

entanto, o estudo da percepção demonstrou que os entrevistados identificaram 

sons mais agradáveis da natureza (68,2%) do que sons desagradáveis (31,8%).  

Zannin et al. (2013) caracterizaram o ruído ambiental e a percepção da 

população do campus Centro Politécnico da Universidade Federal do Paraná, 

com resultados indicando que 89,65% dos 58 pontos avaliados excederam o 

limite de 55 dB (A). A percepção demonstrou que dificuldades de concentração 

e a irritação foram os efeitos mais citados em todos os setores educacionais 

avaliados.  
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3 MATERIAL E MÉTODOS 
 

3.1 ÁREA DE ESTUDO 
 

A presente pesquisa foi desenvolvida no município de Curitiba, Paraná, 

localizado no Primeiro Planalto Paranaense (FIGURA 1) e tendo como limite os 

municípios de Colombo e Almirante Tamandaré, ao norte; Campo Magro, a 

noroeste; Campo Largo, a oeste; Araucária, a sudoeste; Fazenda Rio Grande, 

ao sul; São José dos Pinhais, a leste; e Pinhais, a nordeste (INSTITUTO DE 

PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE CURITIBA (IPPUC), 2014). O 

marco zero da cidade está localizado na Praça Tiradentes, na latitude 25º 25' 40" 

sul e longitude 49º 16' 23" oeste (IPPUC, 2011). 

 
FIGURA 1 - LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA DA CIDADE DE CURITIBA 

 
FONTE: IPPUC, elaborado pelo autor (2018). 
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Segundo a classificação de Köppen-Geiger, a cidade de Curitiba 

localiza-se em região climática do tipo Cfb, com clima subtropical úmido, 

mesotérmico, sem estação seca, com verões frescos e invernos com geadas 

frequentes e raras precipitações de neve (IPPUC, 2014), com temperatura média 

de 16,4 °C e variação de 12,9 °C, no mês mais frio, a 22,5 °C, no mês mais 

quente, precipitações médias anuais de 1600 mm (MENDONÇA; DANNI-

OLIVEIRA, 2007). A umidade relativa do ar média é de 80% e a velocidade do 

vento 2,22 m/s, alcançando dias com 6,4 m/s, sendo o sentido predominante do 

vento leste-nordeste (MARTINI, 2016).  

De acordo com Mendonça (2001), a atmosfera de Curitiba registra 

comumente a ocorrência de variadas condições meteorológicas em um só dia 

ou estação e esta é uma de suas mais expressivas particularidades, dando a 

impressão de se vivenciar as quatro estações do ano num mesmo dia ou mês.  

A cidade está inserida na região fitogeográfica de limite de Campo 

(Estepe Gramíneo-Lenhosa) com floresta com araucária (Floresta Ombrófila 

Mista), que compõe o Bioma Mata Atlântica (MAACK, 2012; IPPUC, 2014). A 

topografia é ondulada com colinas suavemente arredondadas, dando-lhe 

fisionomia relativamente regular, resultado da existência de uma série de 

terraços escalonados dispostos em intervalos altimétricos (IPPUC, 2014). 

É uma cidade que se destaca quanto à presença de cobertura vegetal, 

que atualmente compreende 43,7% da área total do município (MONTEIRO, 

2015). A cidade de Curitiba tem rótulo histórico de capital ecológica, resultado 

de constantes e incansáveis projetos e propagandas políticas (GRISE; BIONDI; 

ARAKI, 2016b).  

 

3.1.1 Seleção da área de estudo  
 

Atualmente, a cidade de Curitiba possui mais de 1090 áreas verdes 

organizadas em eixos de animação, jardinetes, jardins ambientais, largos, 

núcleos ambientais, praças, bosques, parques e Reservas Particulares do 

Patrimônio Natural Municipal (RPPNMs) (IPPUC, 2014; IBGE, 2010). Das áreas 

verdes públicas existentes, foram selecionados os parques que apresentavam 

uma via de tráfego intenso de veículos e logo em seguida uma faixa de 
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vegetação com no mínimo 60 metros de comprimento e 60 metros de largura. 

Os valores de largura foram definidos para que não houvesse interferência 

transversal do ruído nos pontos de monitoramento, e os valores de profundidade 

foram definidos como sendo a totalidade do transecto a ser avaliado.  Estes 

critérios, foram estabelecidos como forma de padronizar os locais de 

monitoramento e assim compreendendo as condições de estudo na cidade de 

Curitiba. 

Na definição e seleção das áreas de estudo buscou-se encontrar em 

Curitiba as áreas verdes que se enquadravam nas características desejadas e, 

para isto, foram realizadas expedições a campo e adicionalmente utilizou-se 

como ferramenta de apoio os dados referentes aos mapas temáticos do IPPUC 

(2014) e do Google Earth. Considerando-se as condições estabelecidas 

previamente  para este estudo, foram selecionadas duas áreas verdes, sendo 

estas o Jardim Botânico Francisca Maria Garfunkel Rischbieter (dois pontos de 

monitoramento, sendo o local A  na latitude 25° 26' 26.48" Sul e longitude 49° 

14' 23.65" Oeste; local B na latitude 25° 26' 38.28" Sul e longitude 49° 14' 21.82" 

Oeste) e o Parque São Lourenço (um ponto de monitoramento, local C, na 

latitude 25° 23' 5.64" Sul e  longitude 49° 16' 4.39" Oeste), as quais estão 

representados na FIGURA 2 e descritos a seguir.  
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FIGURA 2 - ÁREAS VERDES DE CURITIBA-PR ANALISADAS NO ESTUDO 

 
FONTE: O autor (2018). 

NOTA: 1 – Jardim Botânico; 2 – São Lourenço; A – Jardim Botânico sem vegetação 
(testemunha); B – Jardim Botânico com vegetação; C – São Lourenço com vegetação.  
 

3.1.2 Áreas de estudo 
 
3.1.2.1 Jardim Botânico 
 

Denominado oficialmente como Jardim Botânico Francisca Maria 

Garfunkel Rischbieter, em homenagem a uma das pioneiras no trabalho de 

planejamento urbano de Curitiba (SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO 

AMBIENTE (SMMA), 2018), inaugurado em 1991, a criação desta área verde 
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teve como causas principais resolver o problema das ocupações irregulares na 

região e dotar a cidade de um jardim botânico (OLIVEIRA, 1996).  

Localiza-se no limite do bairro Jardim Botânico com a BR-116, próximo ao 

Campus Jardim Botânico da UFPR, a 25º 26’ 31’’ S e 49º 14’ 19’’ W, entre as 

avenidas Maurício Fruet, Professor Lothário Meissner e rua Engº Ostoja Roguski, 

na face leste da cidade; ao seu lado encontra-se também uma via férrea 

(SZEREMETA, 2007).  

O local funciona como centro de pesquisas da flora do estado do Paraná, 

além de contribuir com a preservação e conservação da natureza, por meio de 

atividades desenvolvidas no centro de educação ambiental e no jardim das 

sensações (SILVA; BIONDI, 2013). Entre as suas funções estão a pesquisa 

botânica, a educação ambiental, o lazer e o turismo, sendo uma das áreas 

verdes mais citadas por turistas (RIBEIRO, 2006).  

O parque possui uma área total de 178.000 m2, cuja paisagem 

compreende espaços representativos da flora brasileira, lagos alimentados por 

nascentes, estufa que abriga exemplares vegetais naturais da Mata Atlântica, 

museu botânico municipal/herbário, bistrô, jardim em estilo francês, jardim das 

sensações, lagos, fontes, pista de caminhada, sanitários públicos, loja, centro de 

atendimento ao turista e estacionamentos (SMMA, 2018).  

 

3.1.2.2 Parque São Lourenço 
 

O Parque São Lourenço foi inaugurado em 1972 e se deu após uma 

enchente do rio Belém, em 1970, a qual provocou o rompimento da represa de 

São Lourenço, paralisando o curtume e a fábrica de cola que funcionavam no 

local (BIONDI; MULLER, 2013). Assim, o parque foi idealizado inicialmente com 

o intuito de prover água para a cidade e combater enchentes no meio urbano 

(ZARDIN et al., 2017) e também possui a função de lazer, cultura, proteção 

ambiental e controle da qualidade do ar (OLIVEIRA, 1996; ECOTÉCNICA, 2009).  

O parque localiza-se na zona norte do município de Curitiba e possui 

uma área de 203.918 m² (20,4 ha) (SILVA et al., 2012), localizado nas 

coordenadas geográficas de 25° 23’ 01,983’’ S e 49° 15’ 58,235’’ W, margeado 
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pelas Ruas Mateus Leme (ao oeste), José Brusamolin (ao norte) e Professor Nilo 

Brandão (ao sul), a uma altitude média de 930 m.  

 A área do parque é constituída de um extenso lago, área florestal e 

gramado, além de equipamentos e serviços disponíveis aos usuários, tais como: 

playground, pista de rolimã, pista de cooper, churrasqueiras, centro de 

criatividade, teatro, ateliê, sede administrativa, sanitários, canchas de futebol e 

vôlei, ponte, ciclovia, lago, estacionamento e posto policial (SILVA et al., 2012; 

SMMA, 2018).  

Apesar da extensão, o local não apresenta remanescente representativo 

da vegetação original, Floresta Ombrófila Mista, apenas pequenos fragmentos 

de árvores nativas de médio porte e espécies cultivadas (nativas e exóticas), 

tanto ornamentais como frutíferas (SZEREMETA, 2007).  

 

3.2 PROCEDIMENTOS DE COLETA E ANÁLISE DOS DADOS 
 

3.2.1 Coleta de dados 
 

Todas as medições foram realizadas em dias úteis da semana, no período 

de 02 de janeiro a 19 de março e de 21 de junho a 22 de setembro de 2017, 

compreendendo assim as estações de verão e inverno. As coletas foram 

realizadas nos horários de pico do transito, das 16h 30 às 19h 00, e em dias com 

condições meteorológicas ausentes de chuva e vento forte, seguindo as 

recomendações da NBR 10151 (ABNT, 2000). 

Para avaliar a influência da floresta urbana na amenização do ruído 

sonoro, foram utilizados dois medidores de pressão sonora/decibelímetros. Foi 

utilizado o aparelho Decibelímetro DEC-470 da marca INSTRUTHERM (FIGURA 

3), que apresenta precisão de ± 1,5 dB e intervalo de medição de 30,0 dB (A) a 

130,0 dB (A). Possui ponderação de frequência A e C, com tempo de resposta 

fast/slow (rápida e lenta) conforme o manual do fabricante.  
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FIGURA 3 - DECIBELÍMETRO UTILIZADO NAS AVALIAÇÃOES EM CAMPO, MARCA 
INSTRUTHERM MODELO DEC - 470  

 
FONTE: O autor (2018). 

 

Para este estudo o medidor de nível de pressão sonora foi configurado 

com as especificações apropriadas para medições externas de ruído ambiental, 

utilizando-se o circuito de compensação em A, com ponderação no tempo de 

resposta lenta S (slow). A faixa dinâmica de medição foi definida para o intervalo 

de 30,0 dB (A) a 130,0 dB (A), conforme especificação do aparelho 

(SZEREMETA, 2007).   

A influência do ruído nos diferentes pontos de áreas verdes foi analisada 

com base nos dados coletados a partir de pontos fixos. Assim, foram definidos 

três transectos, em seguida foram definidas parcelas de 600 m² (10 m 

comprimento x 60 m largura) (FIGURA 4a), onde as distâncias das coletas 

testadas foram alocadas no meio de cada transecto (5 m) (FIGURA 4b). 
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FIGURA 4 - LOCAL DO POSICIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DENTRO DO 
TRANSECTO 

 
FONTE: O autor (2018). 

NOTA:  a – Transectos definidos: 1 – Jardim Botânico; 2 – São Lourenço; A – Jardim Botânico 
com vegetação; B – Jardim Botânico sem vegetação; C – São Lourenço com vegetação; 
b – Posicionamento dos equipamentos para medição.   

 

Em cada local de coleta (A, B e C) foram realizadas duas medições 

simultâneas, uma na fonte do ruído à margem da avenida e as outras em 

diferentes distâncias a partir da fonte do ruído (FIGURA 5), com 3 repetições (5 

minutos de coleta e 30 segundos de intervalo).  
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FIGURA 5 - POSIÇÃO DOS APARELHOS PARA MEDIÇÃO EM RELAÇÃO ÀS DISTÂNCIAS E 
À FONTE DO RUÍDO COM DUAS MEDIÇOES SIMULTÂNEAS 

 
FONTE: O autor (2018).  

 

As distâncias testadas em cada local de coleta foram adaptadas de 

estudos semelhantes (PATHAK; TRIPATHI; MISHRA, 2008; MALEKI; 

HOSSEINI, 2011; PUDJOWATI et al., 2013; PENG, BULLEN; KEAN, 2014) e 

foram avaliadas em dias diferentes, sendo no primeiro, as distâncias de 0, 10, 

20, 30, 40, 50 e 60 metros, e no segundo as de 0, 5, 15, 25, 35, 45 e 55 metros.  

Em cada ponto de medição, os equipamentos foram posicionados a uma 

altura aproximada de 1,50 m com auxílio de um tripé (PUDJOWATI et al., 2013). 
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Além dos decibelímetros, também foram utilizados equipamentos adicionais para 

a coleta de dados complementares.  

Para a coleta dos dados meteorológicos (temperatura do ar (°C), umidade 

relativa do ar (%) e velocidade do vento (m/s)) e altitudes, foram utilizadas as 

miniestações Kestrel® 4200 Pocket Air Flow Tracker (FIGURA 6).  

 
FIGURA 6 - MINIESTAÇÃO KESTREL® 4200 POCKET 

 
FONTE: O autor (2018). 

 

A miniestação Kestrel® 4200 Pocket Air Flow Tracker, da marca Nielsen 

Kellerman, apresenta função data logger e registra até 3600 dados, em intervalos 

de 2 segundos a 12 horas. As variáveis medidas pelo aparelho são: velocidade 

do vento, temperatura do ar, umidade relativa do ar, razão de mistura, ponto de 

orvalho, temperatura do bulbo úmido, pressão atmosférica e altitude.  

Conforme descrição do fabricante, a miniestação apresenta precisão no 

valor da temperatura de ± 1 °C, abrangendo um intervalo de medição de -29 a 

70 °C. Os valores de umidade relativa possuem precisão de ± 3%, abrangendo 

um intervalo de medição de 5 a 95% (sem condensação). A velocidade do vento 

apresenta uma precisão de 3% do valor de leitura, no intervalo de 0,6 a 40 m/s.  

Além da miniestação Kestrel, com auxílio de uma bússola e de um Wind 

Sock, foram anotados os sentidos do vento. Antes de cada período de coleta, as 

miniestações Kestrel e decibelímetros passaram por processo de aferição. Neste 

processo, os equipamentos foram programados para coletar dados 

simultaneamente durante 5 minutos. 
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3.2.2 Caracterização das variáveis de estudo  

 

Os diferentes estratos de uma faixa de vegetação com efeito potencial 

sobre as ondas sonoras são a camada do solo, do tronco e do dossel 

(considerando a distribuição da copa) (VAN RENTERGHEM, 2014). Assim, 

antes de cada medição, foram coletados os dados referentes à caracterização 

dos locais de medição. Para isso, estabeleceu-se uma parcela retangular de 600 

m² (subdividida em 6 parcelas menores de 100 m² cada) no entorno do local 

onde os equipamentos foram posicionados. O tamanho da parcela foi 

determinado de acordo com o tamanho do transecto, compreendendo a 

totalidade do mesmo.  

Nas parcelas, as variáveis coletadas foram: nome popular das árvores; 

diâmetro a altura do peito dos indivíduos com DAP > 5 cm; altura total, altura do 

dossel e altura do tronco (até a primeira bifurcação) de todos os indivíduos 

inventariados; espaçamento médio entre árvores (média dos espaçamentos das 

árvores mais próximas); cobertura do solo (forma de recobrimento do solo); 

quantidade de área impermeável (medido com trena); tipo de vegetação (nativa 

ou introduzida – podendo ser exótica ou nativa); padrão da composição da 

parcela (podendo ser alinhada ou sem padrão definido); desnível do terreno. 

(FIGURA 7).  
 

FIGURA 7 -  PLANILHA DE CAMPO UTILIZADA PARA O INVENTÁRIO DOS PONTOS DE 
MONITORAMENTO 

 
FONTE: O autor (2018).  

NOTA: DAP – diâmetro a altura do peito; ht – altura total; hdossel – altura do dossel; htronco – 
altura do tronco; Espaç – espaçamento médio entre árvores; Cob solo – cobertura do 
solo; perm – permeabilidade do solo; O – origem da árvore; Comp – padão da 
composição da parcela.  

 

Também foi realizado o registro fotográfico das áreas, incluindo a tomada 

de fotos com lente olho-de-peixe. As imagens foram obtidas com a câmera 

profissional Nikon d3300 com lente 52 mm 0.25x 180º Super Fish Eye + Macro 
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12.5 acoplada à objetiva Af-s 18-55 mm F/3.5-5.6. A câmera foi acoplada a um 

tripé nivelado, mantido a 1,50 m do solo, com a lente voltada para a abóboda 

celeste. Esta foto foi tirada para realizar o cálculo do fator de visão do céu 

(MARTINI, 2016).  O iluminamento no interior dos locais de coleta foi obtido com 

o luxímetro digital - MLM-1011, posicionado no solo em cada distância testada e 

com registro anotado durante 1 min e 30 s antes de cada período de 

monitoramento.  

Toda a coleta foi filmada com o auxílio de câmeras digitais da marca 

Samsung modelo PL80, para auxiliar no armazenamento dos dados e 

esclarecimento de possíveis dúvidas provenientes do processamento de dados. 

A filmagem também serviu para a coleta da densidade de veículos durante os 

cinco minutos de medição (TROLLÉ et al., 2015), no qual foram contados e 

diferenciados todos os veículos leves e pesados que passavam em cada local 

coleta de dados, conforme a resolução nº 340 de 2010 do Conselho Nacional de 

Trânsito (CONTRAN, 2010) descritos abaixo.  

 

I. Veículos leves - correspondem a ciclomotor, motoneta, 

motocicleta, triciclo, quadriciclo, automóvel, utilitário, caminhonete 

e camioneta. 

II. Veículos pesados - correspondem a ônibus, micro-ônibus, 

caminhão, caminhão-trator, trator de rodas, trator misto, chassi-

plataforma, motor-casa, reboque ou semi-reboque e suas 

combinações, e veículo leve tracionando outro veículo.  

 

Para o trabalho, os veículos leves foram separados em duas categorias 

devido as diferenças entre o ruído emitido por estas categorias: 1) automóvel, 

utilitário, caminhonete e camioneta; e 2) ciclomotor, motoneta, motocicleta, 

triciclo, quadriciclo.  

Os procedimentos para instalação dos equipamentos e coleta de dados 

se deram da seguinte maneira: marcação dos pontos de coleta dentro do 

transecto (FIGURA 8 A); montagem e posicionamento da Wind Sock com uma 

altura aproximada de dois metros (FIGURA 8 B); coleta do sentido do vento; 
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montagem nos tripés, posicionamento e aferição dos equipamentos no ponto 0 

(FIGURA 8 C); coleta dos dados ao longo do transecto (FIGURAS 8 D e E).   

 
FIGURA 8 -  PROCEDIMENTOS PARA INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E COLETA DE 

DADOS 

 
FONTE: O autor (2018). 

NOTA:  A - marcação dos pontos de coleta dentro do transecto; B – posicionamento da Wind 
Sock; C - coleta do sentido do vento; montagem nos tripés, posicionamento e aferição 
dos equipamentos no ponto 0; D e E - coleta dos dados ao longo do transecto.    

 

Algumas variáveis descritas anteriormente são dependentes do tempo, 

assim foram apresentadas e discutidas separadamente por estação. As variáveis 

dependentes do tempo, analisadas neste trabalho, foram: iluminamento, fator de 

visão do céu, dados meteorológicos (temperatura do ar (°C), umidade relativa do 

ar (%), sentido e velocidade do vento (m/s) e o fluxo de veículos.    

 
3.2.3 Análise e processamento 

 

Para a análise e processamento, os dados absolutos provenientes dos 

decibelímetros foram submetidos à seguinte conversão: 
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Em que: 

Li = nível de pressão sonora, em dB(A), lido em resposta rápida (slow) a 

cada 5 s, durante o tempo de medição do ruído; 

n = número total de leituras. 

 

 Esta conversão foi necessária, pois quando o medidor de nível de pressão 

sonora não dispõe da função nível de pressão sonora equivalente, Leq, o nível 

de pressão sonora equivalente, LAeq, em dB(A), deve ser calculado por meio da 

expressão recomendada pela NBR 10151 (ABNT, 2000) apresentada 

anteriormente.  

Para o cálculo do fator de visão do céu, foi utilizada metodologia descrita 

por Martini (2016), onde as fotos tiradas com a lente olho-de-peixe foram 

processadas no software RayMan 1.2, desenvolvido por Andreas Matzarakis, 

disponível em Urban Climate (2017).  

As imagens foram editadas para remoção do céu e salvas em formato 

bitmap com uso do programa Photoshop CC 2017. No programa RayMan, na 

barra de ferramentas Input selecionou-se Sky View Factor (SVF). Com a 

ferramenta Open Horizon Limitation importou-se a imagem e em seguida foi 

selecionada a ferramenta Cut off, em seguida Monochrome, que deixa as áreas 

de obstrução na cor preta, e por último a função Close (MARTINI, 2016), na 

janela principal do programa, no item Calculation e em seguida New os dados 

finais foram apresentados. Nos apêndices foram inseridas as imagens de cada 

área (APÊNDICE 1).  

Os dados meteorológicos provindos de cada miniestação Kestrel® foram 

inseridos em uma planilha Excel e separados por pontos e por dia de coleta, 

determinando-se a média da temperatura do ar (°C), umidade relativa do ar (%) 

e velocidade do vento (m/s). Estes dados foram posteriormente comparados com 

os dados oficiais do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET, 2017), os quais 

foram processados de forma a abranger somente a média do intervalo de 

medição dos dias de coleta. Da mesma forma os dados do sentido do vento em 

cada dia de coleta foram apresentados em uma tabela juntamente com os dados 

oficiais do INMET.  
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Os valores de iluminamento característicos de cada ambiente foram 

estabelecidos a partir da média dos registros em cada estação (verão/inverno).  

Para analisar a influência dos locais no bloqueio da poluição sonora, foram 

calculadas as diferenças entre o nível de pressão sonora (dBeq) na distância de 

0 metro com as demais distâncias testadas em cada transecto. Em seguida, a 

significância da redução de ruído foi calculada com base no teste de comparação 

de médias (PUDJOWATI et al., 2013). Os valores máximos e mínimos da 

pressão sonora de todas as áreas selecionadas também foram determinados 

para análise dos extremos, bem como para a amplitude de variação.  

A análise de variância (ANOVA) foi realizada para avaliar a variação em 

diferentes locais, sendo que em todas as distâncias testadas (5,10, 15... e 60 

metros) foi aplicado o teste de comparação de médias SNK ao nível de 5% de 

probabilidade. Para o estudo foi considerado o local A como o local com menor 

quantidade de vegetação, e os locais B e C como os locais com nível 

intermediário e maior quantidade de vegetação respectivamente, para isto foram 

considerados valores com no mínimo o dobro da quantidade de vegetação da 

classe anterior.   

Também foi aplicada a análise de variância (ANOVA) para avaliar a 

variação do ruído ao longo do transecto. Nos três locais de pesquisa foi aplicado 

o teste de comparação de médias SNK ao nível de 5% de probabilidade. Para o 

estudo foi considerado as distâncias (0, 5, 10, até 60 m) como tratamentos.  

As variáveis mensuradas da caracterização das áreas foram 

correlacionadas com as médias das diferenças em dBLeq. Na sequência, os 

dados referentes ao fator de visão do céu e os valores do iluminamento também 

foram correlacionados. Essa análise foi realizada no software Statgraphics 

Centurion XVI, através da função de correlação de Pearson para uma média total 

dos valores e separados para cada estação.  

Para a correlação adotou-se a classificação de intensidade de Prestes 

(2015), o qual define as classes de intensidade de correlação em: nula (0,00 –l 

0,03), fraca (0,03 –l 0,35), média (0,35 –l 0,65), forte (0,65 –l 0,95), muito forte 

(0,95 –l 0,99) e perfeita (1,00).  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 
 

4.1.1 Locais de monitoramento 
 

Todas as áreas selecionadas onde se realizou as coletas (Jardim 

Botânico – locais A e B, Parque São Lourenço – local C) foram caracterizadas 

fisicamente para o melhor entendimento da influência que cada área exerceu no 

bloqueio do ruído sonoro. No entanto, algumas variáveis são dependentes do 

tempo sendo apresentadas e discutidas separadamente por estação. As 

variáveis que não possuem oscilação em um curto espaço de tempo estão 

apresentadas na TABELA 2.  

 
TABELA 2 - CARACTERIZAÇÃO FÍSICA DE CADA ÁREA DE ESTUDO 

VARIÁVEIS LOCAL A 
(Jardim Botânico) 

LOCAL B 
(Jardim Botânico) 

LOCAL C 
(São Lourenço) 

Número de árvores 12 24 52 

Densidade de árvores (N/ha) 200 400 867 

Tipo de vegetação Introduzida nativa Introduzida nativa Introduzida nativa/exótica 

Altura média das árvores (m) 5,6 8,6 9,2 

Altura do dossel (m) 2,6 5,4 4,4 

Altura do tronco (m) 3,2 3,2 4,8 

DAP médio das árvores (cm) 19,7 20,1 18,5 

Área Basal (m²/ha) 7,50 17,45 37,59 

Espaçamento entre árvores (m) 4,2 4,2 2,5 

Padrão da Composição Sem padrão 
Em linhas 
irregulares Sem Padrão 

Permeabilidade do solo (%) 83,45 98 90,83 

Recobrimento do solo Grama (66,6%) Terra (75%) Regeneração (53,8%); terra (34,6%) 

Desnível do terreno (%) 8,3 (aclive) 6,6 (declive) 10 (declive) 

FONTE: O autor (2018). 

 

Foram encontradas 12 árvores na área A (Jardim Botânico), sendo assim 

o local com menor número de indivíduos. O local com maior número de árvores 

foi o Parque São Lourenço (local C), com 52 árvores, e o local B (Jardim 

Botânico) com número intermediário de indivíduos arbóreos (24).   

O local C apresentou menor DAP médio (18,5 cm). No entanto a maior 

quantidade de indivíduos resultou na maior área basal (AB): 37,59 m²/ha. Os 
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locais A e B apresentaram DAPs médios próximos, com 19,7 e 20,1 cm 

respectivamente, mas se observou um valor de AB inferior no local A (7,50 

m²/ha) em comparação ao local B (17,45 m²/ha). 

Foi encontrado no local C a maior altura total das árvores (9,2 m) e maior 

altura do tronco (4,8 m). Isso é devido ao fato que o Parque São Lourenço foi 

implantado quase 20 anos antes que o Jardim Botânico (local A e B). Embora o 

local A tenha apresentando a mesma altura média do tronco (3,2 m) que o local 

B, ele apresenta as menores alturas de dossel (2,6 m) por sua área ser 

basicamente (58%) composta por palmeiras. Por este mesmo motivo, o local A 

apresenta as menores alturas totais (5,6 m), quando comparado com o local B 

(8,6 m), que é composto por espécies nativas da Floresta Ombrófila Mista.  

Nos três pontos a vegetação existente foi introduzida, fazendo parte do 

paisagismo do parque. No entanto, nos locais A e B a vegetação é composta por 

espécies nativas do Brasil e no local C com espécies nativas e exóticas.  

Dentre os três locais avaliados, somente foi encontrado um padrão de 

plantio na área correspondente a vegetação da tipologia Floresta Ombrófila 

Mista (local B), onde os indivíduos estavam alocados em linhas com 

espaçamento médio de 4,2 m entre árvores. Os demais locais não apresentavam 

nenhum padrão e encontravam-se totalmente dispersos ao longo da parcela.  

O local de monitoramento A (Jardim Botânico sem vegetação - 

testemunha), embora tenha apresentado o mesmo espaçamento médio (4,2 m) 

que o local B, apresentava áreas de clareiras, com média de dois indivíduos por 

subparcela; enquanto o local C apresentou o menor espaçamento médio (2,5 m).  

Quanto ao desnível do terreno, os locais B e C apresentaram declive de 

6,66 e 10%, respectivamente, enquanto o local A apresentou um aclive de 

8,33%.   

Devido os pontos serem alocados em locais públicos, os transectos 

apresentaram diferentes permeabilidades, devido a presença de 

caminhos/calçadas.  

Nos três locais avaliados, a forma de recobrimento do solo foi diferente, 

sendo o local A composto majoritariamente por grama (66,6%), o local B 

composto por solo descoberto (terra 75%) (FIGURA 9 A), enquanto que o local 
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C apresentou 53,8% da área recoberta por regeneração e 34,6% por solo 

exposto.  

Cabe destacar que o recobrimento do solo no local B sofreu alteração no 

inverno, com a introdução de vegetação de forração (falso-íris-azul - Neomarica 

caerulea (Ker Gawl.) Sprague) (FIGURA 9 B) em 70% da área. Portanto, as 

análises referentes à forma de recobrimento do solo foram analisadas levando-

se em consideração a estação de verão e de inverno com diferentes 

tipos/porcentagens de cobertura do solo.  

 
FIGURA 9 - ALTERAÇÃO DA COBERTURA DO SOLO NO LOCAL B 

 
FONTE: O autor (2018). 

NOTA:  Figura A – Local B com cobertura do solo composta por solo descoberto na estação do 
verão; Figura B – Local B com cobertura do solo alterada no inverno, composta por 
Neomarica caerulea.    
 

A importância de se caracterizar detalhadamente as áreas de estudo se 

justifica pela falta de informações deste tipo e para o detalhamento das relações 

do ambiente com o bloqueio do ruído sonoro. Fiedler e Zannin (2015) comentam 

que o levantamento de parâmetros indiretos possibilita criar indicadores 

quantitativos sobre a condição do local.   
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4.1.2 Variáveis dependentes do tempo 
 

A partir dos dados meteorológicos coletados foi possível determinar a 

média da velocidade do vento, temperatura e umidade relativa em cada área de 

coleta (TABELA 3). 

 
TABELA 3 -  MÉDIA DA VELOCIDADE DO VENTO, TEMPERATURA E UMIDADE RELATIVA 

EM CADA ÁREA DE COLETA 

VERÃO INVERNO 
LOCAL APARELHO T (°C) UR (%) V (m/s) T (°C) UR (%) V (m/s) 

A M1 
1 26,63 62,95 0,61 17,06 68,17 0,56 
2 25,78 49,94 1,13 17,46 71,09 0,80 

A M2 
1 24,54 65,26 0,68 20,59 46,62 0,38 
2 24,20 63,45 0,70 21,13 42,29 0,77 

B M1 
1 26,03 66,32 0,78 20,34 46,00 0,11 
2 26,25 69,09 0,82 20,46 42,15 0,08 

B M2 
1 29,28 53,93 0,49 20,68 50,90 0,22 
2 28,89 52,02 0,29 20,71 48,50 0,26 

C M1 
1 22,48 82,23 0,88 17,16 54,42 0,21 
2 22,57 77,34 0,65 17,88 49,10 0,31 

C M2 
1 23,16 81,06 1,06 18,29 60,68 0,12 
2 22,65 76,24 0,65 18,88 56,19 0,23 

 FONTE: O autor (2018). 

NOTA:  A – Jardim Botânico sem vegetação; B – Jardim Botânico com vegetação; C – São 
Lourenço com vegetação; M1 - Metodologia de distância 1; M2 - Metodologia de distância 
2.  
 

As maiores médias de velocidade do vento ocorreram no local de medição 

A M1 no aparelho de coleta 2, o qual se mantinha em movimento no transecto, 

com valor de 1,13 m/s e no local de medição C M2 no aparelho de coleta 1, com 

valor 1,06 m/s na estação do verão. Na estação de inverno, os valores de 

velocidade do vento não ultrapassaram 0,80 m/s, o qual foi observado no local 

de coleta A M1 aparelho 2.  Os maiores valores de temperatura média foram 

registrados no local de coleta B M2, com 28,89 ºC no verão, e A M2 no inverno 

(21,13 ºC).  

Ao comparar os valores obtidos em campo com os valores apresentados 

pela estação oficial do INMET (TABELA 4), observou-se que os valores médios 

registrados pela estação oficial foram maiores.  
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TABELA 4 -  MÉDIAS OFICIAIS DO INMET DO MUNICÍPIO DE CURITIBA: VELOCIDADE DO 
VENTO (m/s), TEMPERATURA (°C) E UMIDADE RELATIVA DO AR (%)  

  LOCAIS T (°C) U (%) V (m/s) 

VERÃO 

A M1 27,8 47,8 2,3 

A M2 28,1 49,5 3,3 

B M1 29,4 48,5 2,3 

B M2 30,3 35,8 2,0 

C M1 24,9 64,3 3,0 

C M2 24,6 64,0 2,9 

INVERNO 

A M1 20,9 46,0 1,8 

A M2 21,9 34,5 1,6 

B M1 23,4 27,0 1,7 

B M2 23,2 33,5 1,4 

C M1 21,1 31,5 3,0 

C M2 21,3 39,3 2,9 
FONTE: INMET (2017), elaborado pelo autor (2018). 

NOTA:  A – Jardim Botânico sem vegetação; B – Jardim Botânico com vegetação; C – São 
Lourenço com vegetação; M1 - Metodologia de distância 1; M2 - Metodologia de distância 
2.  

 

A velocidade média do vento no dia da coleta chegou a 3,3 m/s no verão 

e 3,0 m/s no inverno. Os valores de temperatura não apresentaram variação, 

com exceção da máxima registrada pela estação meteorológica, que foi de 30,3 

ºC no verão. Os valores de umidade relativa apresentaram-se superiores nas 

áreas da pesquisa. As diferenças observadas demonstram a importância da 

caracterização microclimática do local para avaliação do ruído, pois, segundo 

Bucur (2006a) as medições acústicas ao ar livre são afetadas pelas condições 

atmosféricas, temperatura, umidade relativa e gradientes do ar, as quais variam 

com o clima, condições locais e ciclos diurnos de insolação.  

Outro dado importante para a caracterização da influência do microclima 

foi o sentido do vento registrado no dia. Os resultados na área de pesquisa e os 

dados oficiais do INMET podem ser observados na TABELA 5.  
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TABELA 5 -  SENTIDO DO VENTO NOS DIFERENTES LOCAIS DE COLETA EM 
COMPARAÇÃO COM OS DADOS DO INMET 

  CAMPO INMET 

Local Verão Inverno Verão Inverno 
A M1 E E E NW 
A M2 E W NW W 
B M1 NE N E W 
B M2 N E W NE 
C M1 SE E E W 
C M2 E E E NW 

FONTE: INMET (2018), elaborado pelo autor (2018). 

NOTA:  A – Jardim Botânico sem vegetação; B – Jardim Botânico com vegetação; C – São 
Lourenço com vegetação; M1 - Metodologia de distância 1; M2 - Metodologia de distância 
2; N – Norte; NE – Nordeste; E – Leste; SE – Sudeste; S – Sul; SW – Sudoeste; W – 
Oeste; NW – Noroeste. 
 

Foi possível observar que houve uma diferença entre os resultados de 

campo e os observados da estação oficial. O local de coleta A M1 e C M2 foram 

os únicos que apresentaram o mesmo sentido do vento na estação do verão. No 

inverno a única similaridade foi a coleta A M2 com sentido do vento W. Essa 

diferença pode ser explicada, pois conforme Magalhães e Crispim (2003) a 

vegetação pode bloquear ventos e/ou direcionar a entrada de correntes no 

ambiente, o que influenciará nos resultados finais.  

Segundo Ferreira (2015), o valor do SVF (Fator de Visão do Céu) varia de 

0 (zero) a 1, sendo 1 correspondente à uma área sem obstáculo entre o ponto 

escolhido e o céu. Para o estudo, o ponto com menor fator de visão do céu 

corresponde também à área com maior densidade de cobertura arbórea 

(TABELA 6).  
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TABELA 6 - FATOR DE VISÃO DO CÉU NOS DIFERENTES LOCAIS DE COLETA 

 LOCAL A LOCAL B LOCAL C 
Distância (m) Verão Inverno Verão Inverno Verão Inverno 

0 0,885 0,907 0,266 0,288 0,300 0,271 
5 0,926 0,913 0,235 0,229 0,182 0,219 

10 0,884 0,872 0,186 0,157 0,211 0,300 
15 0,740 0,776 0,160 0,133 0,151 0,290 
20 0,751 0,739 0,232 0,163 0,216 0,295 
25 0,794 0,741 0,271 0,187 0,242 0,314 
30 0,784 0,791 0,277 0,271 0,198 0,296 
35 0,806 0,812 0,290 0,289 0,179 0,301 
40 0,834 0,729 0,177 0,160 0,207 0,320 
45 0,787 0,723 0,334 0,302 0,238 0,345 
50 0,497 0,564 0,252 0,264 0,157 0,251 
55 0,162 0,213 0,227 0,216 0,101 0,162 
60 0,156 0,302 0,679 0,569 0,650 0,732 

FONTE: O autor (2018). 

NOTA:  A – Jardim Botânico sem vegetação; B – Jardim Botânico com vegetação; C – São 
Lourenço com vegetação. 
 

O maior valor de fator de visão do céu observado no verão foi 0,926 a uma 

distância de 5 metros da fonte de ruído (local A), 0,679 (local B) e 0,650 (local 

C) a 60 metros da fonte de ruído. Entretanto, no inverno os valores sofreram 

alterações pela presença de árvores caducifólias ou semi-caducifólias, 

aumentando os valores de SVF.  

O Iluminamento foi importante para se conhecer a quantidade de luz que 

cada distância e pontos testados recebiam durante a realização da pesquisa. Os 

valores médios estão apresentados na TABELA 7, entretanto, pelas condições 

de tempo da cidade de Curitiba, os valores tiveram uma grande variação.  
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TABELA 7 – ILUMINAMENTO (Lux) NOS DIFERENTES LOCAIS DE COLETA 

 LOCAL A LOCAL B LOCAL C 
Distância (m) Verão Inverno Verão Inverno Verão Inverno 

0 59.729 53.086 4.331 2.333 537 7.400 
5 56.114 65.271 413 2.299 449 8.057 
10 40.543 62.743 2.670 25.657 96 1.500 
15 57.600 55.771 186 1.083 57 476 
20 62.557 51.671 2.990 1.316 110 717 
25 25.186 53.257 129 1.617 135 1.107 
30 25.814 34.486 3.330 1.590 76 5.289 
35 20.214 11.314 163 1.471 63 1.710 
40 32.457 13.243 1.496 1.431 79 1.096 
45 49.071 49.243 319 2.867 313 1.537 
50 68.100 12.814 10.233 4.076 79 908 
55 55.386 39.743 344 3.346 270 1.143 
60 2.340 2.521 72.329 79.157 6.146 8.994 

FONTE: O autor (2018). 

NOTA:  A – Jardim Botânico sem vegetação; B – Jardim Botânico com vegetação; C – São 
Lourenço com vegetação. 

 

Os maiores valores de iluminamento foram observados no local A (Jardim 

Botânico sem vegetação), por possuir a menor quantidade de vegetação 

independentemente das estações, com valores médios de 42.701 e 38.859 Lux.  

Os menores valores de iluminamento foram observados no local C, com 

maior quantidade de vegetação, entretanto, os valores médios entre as estações 

tiveram diferenças, 647 Lux no verão e 3.072 Lux no inverno, isso pelo fato de 

no inverno, o local C apresentar árvores caducifólias ou semi caducifólias, 

aumentando a intensidade da luz nestes pontos e por consequência aumentando 

os valores de iluminamento.  

Em todos os locais de monitoramento, na distância de 60 metros foi 

observado valores divergentes da média de cada local, isto se deve ao fato de 

que, nestes locais, não há vegetação (locais B e C) ou possuir a maior 

quantidade de vegetação no transecto (local A).  

Tanto fator de visão do céu quanto o grau de iluminamento são reflexo da 

densidade de copa, podendo ser também um fator que pode influenciar a 

pressão sonora.   

Dentro das variáveis dependentes do tempo, também foram coletados os 

valores referentes ao tráfego de veículos. Os valores médios encontrados por 
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local de coleta foram de 1.451 veículos/hora no local A, 1.997 veículos/hora no 

local B e 1.391 veículos/hora no local C. O teste de comparação de médias 

demonstrou que os valores diferiram estatisticamente entre si (Teste de Tukey 

ao nível de 5% de probabilidade) e agruparam os locais de monitoramento A e 

C. Isto significa que os locais A e C tem o fluxo de veículos semelhantes e 

diferem do local B, o que pode influenciar nos valores máximos e mínimos do 

ruído. Além disso, foi contabilizada a porcentagem que cada grupo de veículos 

representou nos locais de medição (TABELA 8).  

 
TABELA 8 - COMPOSIÇÃO E FLUXO DE VEÍCULOS EM CADA LOCAL DE MEDIÇÃO 

    VERÃO 
Tipo de 
veículo Local  5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 
VL (%) 

A 
83,1 80,2 86,2 85,0 84,3 89,7 84,6 82,7 84,3 83,2 78,0 84,9 

VP (%) 8,5 9,9 3,7 5,8 8,3 4,3 6,8 5,0 6,4 5,3 5,5 6,7 
M (%) 8,5 9,9 10,1 9,2 7,4 6,0 8,5 12,2 9,3 11,5 16,5 8,4 
VL (%) 

B 
81,8 89,2 81,4 85,2 84,7 84,4 81,1 86,9 88,1 87,5 87,4 82,4 

VP (%) 5,8 5,7 8,7 6,3 6,2 7,8 6,8 5,1 4,8 5,4 3,7 8,0 
M (%) 12,3 5,1 9,9 8,5 9,0 7,8 12,1 8,0 7,1 7,1 8,9 9,7 
VL (%) 

C 
81,3 80,4 77,9 77,2 80,3 79,7 78,2 86,0 74,6 82,1 89,1 75,7 

VP (%) 7,5 10,3 10,6 11,4 9,4 9,0 6,8 5,6 12,7 9,4 6,7 10,3 
M (%) 11,2 9,3 11,5 11,4 10,2 11,3 15,0 8,4 12,7 8,5 4,2 14,0 

    INVERNO 
Distância Local  5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 
VL (%) 

A 
89,9 84,9 86,0 91,8 85,2 86,7 85,7 94,6 95,0 89,3 84,4 86,3 

VP (%) 3,4 6,7 2,6 2,5 4,9 3,3 4,1 0,8 1,7 4,9 7,0 5,1 
M (%) 6,7 8,4 11,4 5,7 9,8 10,0 10,2 4,7 3,4 5,7 8,6 8,5 
VL (%) 

B 
89,7 89,9 86,2 91,2 82,2 90,1 90,3 86,2 90,1 83,2 89,2 88,4 

VP (%) 3,4 6,2 5,8 3,3 4,1 4,7 2,8 2,8 2,3 7,5 3,2 4,4 
M (%) 6,8 3,9 8,0 5,5 13,7 5,3 6,9 11,0 7,6 9,2 7,6 7,2 
VL (%) 

C 
79,1 82,8 84,7 83,5 81,7 83,1 72,1 77,4 79,7 84,0 81,9 74,3 

VP (%) 8,7 9,5 9,9 9,7 8,4 11,7 10,6 9,4 8,1 6,9 9,4 9,6 
M (%) 12,2 7,8 5,3 6,8 9,9 5,2 17,3 13,2 12,2 9,2 8,7 16,2 

FONTE: O autor (2018). 

NOTA:  A – Jardim Botânico sem vegetação; B – Jardim Botânico com vegetação; C – São 
Lourenço com vegetação; VL - Veículos leves; VP - Veículos pesados; M - Motocicletas.  
 

O tráfego de veículos é composto principalmente por veículos leves, 

seguido por motocicletas e veículos pesados. Este padrão se repete nas duas 

estações. Entretanto, os valores médios do tráfego foram diferentes nas duas 

estações, com 83,9, 85,0 e 80,2 % de veículos leves no verão e 88,3, 88,1 e 80,3 
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% de veículos leves no inverno, seguido por motocicletas 9,8, 8,8 e 9,2% no 

verão e 6,4, 6,2 e 9,2 % de veículos pesados no inverno e motocicletas 7,8, 7,7 

e 10,3 % e 3,9, 4,2 e 9,3 % de veículos pesados no inverno.  

No local de coleta A (Jardim Botânico com vegetação) foi observada a 

maior porcentagem de veículos leves 89,7% no verão, que no inverno (95%). A 

maior porcentagem de veículos pesados foi observada no parque São Lourenço 

(local C), com 12,7 % na estação do verão e 11,7% no inverno. No parque São 

Lourenço também foi observado a maior porcentagem de motocicletas no 

inverno (17,3%). No verão o maior valor encontrado foi no Jardim Botânico (local 

A) com 16,5%.  

As menores porcentagens de veículos leves foram observadas no local C, 

tanto no verão (74,6%) quanto no inverno (72,1); enquanto as menores 

porcentagens de veículos pesados foram encontradas nos pontos A e B, com 

3,7% em cada local no verão e no inverno no local A com 0,8%. No local C, no 

verão, observou-se a menor quantidade de motocicletas (4,2%), enquanto que 

no inverno este valor foi verificado no local A com 3,4%.  

Estes valores demonstram a variação da composição de veículos nestes 

locais, pois se tratam de ruas com classificação diferenciada pelo sistema viário 

do IPPUC (2015), onde no local A (Jardim Botânico sem vegetação) a rua 

Engenheiro Ostoja Roguski é classificada como via principal, enquanto a avenida 

Prefeito Lothário Meissner, no local B (Jardim Botânico com vegetação), se 

enquadra em outros tipos de vias urbanas e a rua Mateus Leme (local C - São 

Lourenço) se enquadra como via de ligação metropolitana. Isto também explica 

o maior fluxo de veículos pesados no local C, pela presença de transporte 

coletivo, enquanto que no local B o maior fluxo de veículos pode ser explicado 

pela ligação da avenida Prefeito Lothário Meissner a Rodovia 277 sentido a 

Paranaguá.   

Este detalhamento é importante para mostrar a influência dos valores 

máximos e mínimos da pressão sonora em cada área de estudo, principalmente 

por se tratar de locais com diferença na composição do tráfego e do fluxo de 

veículos.  
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4.2 ANÁLISE DA PRESSÃO SONORA 

 

4.2.1 Caracterização da pressão sonora e os níveis de vegetação 

 

O nível de poluição sonora máximo na distância zero (fonte de ruído) foi 

de 101,4 dB (A) no verão e 94,6 dB (A) no inverno, ambos no local B. O mínimo 

registrado foi de 49,9 dB (A) no verão e 56,6 dB (A) no inverno, ambos no local 

C.  

Durante toda a coleta de verão, o valor máximo encontrado correspondeu 

ao valor máximo na distância zero (local B – 101,4 dB (A)) e na distância de 25 

metros no local C, foi registrado o menor valor de 47,5 dB (A). No inverno, da 

mesma forma, o valor máximo encontrado em toda a coleta correspondeu ao 

valor máximo da distância zero (local B – 94,6 dB (A)), o menor valor registrado 

também foi encontrado no local C, mas na distância de 55 metros, 47,7 dB (A).  

A lei municipal n° 10.625 de 2002 da cidade de Curitiba estabelece como 

limite máximo o nível de pressão sonora equivalente de 55 decibéis para as 

áreas verdes no período diurno (PMC, 2002).  Comparando-se esse dado com 

os encontrados na pesquisa, todos os pontos de monitoramento estão 

acusticamente poluídos. Szeremeta e Zannin (2009) avaliaram a poluição sonora 

em alguns pontos no Jardim Botânico e no Parque São Lourenço e também 

verificaram que estes locais excederam o limite de 55 decibéis estabelecido pela 

prefeitura.  

A partir dos dados de ruído coletados, foi possível determinar a média de 

decibéis equivalentes (dBeq) bloqueados em cada ponto de coleta, bem como 

analisar a diferença entre elas (TABELA 9). 
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TABELA 9 -  VALORES MÉDIOS DE DECIBÉIS EQUIVALENTES (dBeq) BLOQUEADOS EM 
CADA LOCAL DE COLETA 

 LOCAL A LOCAL B LOCAL C 
Distância (m) VERÃO INVERNO VERÃO INVERNO VERÃO INVERNO 

5 1,7 1,8 3,2 4,5 5,7 6,1 
10 2,8 2,0 5,4 4,8 6,3 6,5 
15 6,1 6,8 6,9 7,7 8,6 9,8 
20 8,7 6,6 8,4 8,4 12,2 10,5 
25 9,8 8,4 9,0 9,5 12,9 12,5 
30 9,7 10,2 9,9 8,4 13,2 12,2 
35 11,2 10,6 9,5 9,7 13,4 13,4 
40 10,3 8,6 11,2 9,1 14,8 13,2 
45 11,8 10,3 14,2 11,4 14,2 14,0 
50 10,3 8,2 10,8 10,4 12,9 15,7 
55 11,3 10,7 11,7 10,0 14,4 14,6 
60 8,5 7,2 9,9 7,8 15,6 14,1 

FONTE: O autor (2018). 

NOTA:  A – Jardim Botânico sem vegetação; B – Jardim Botânico com vegetação; C – São 
Lourenço com vegetação. 

  

De forma geral, foi possível observar que os valores do local de coleta A 

apresentaram médias inferiores aos demais locais de medição tanto no verão 

(1,7 dBeq) quanto no inverno (1,8 dBeq). Os maiores valores de redução foram 

observados nas distâncias de 50 e 60 metros no local de medição C, com valores 

médios de atenuação do ruído de 15,7 e 15,6 dBeq, respectivamente. 

A média de ruído bloqueado nos três transectos estudados no verão foi 

maior que no inverno, apresentando uma diferença de 0,9, 0,7 e 0,2 dBeq nos 

locais A, B e C respectivamente entre as estações.  

Apesar do local C apresentar a maior proporção de vegetação caducifólia, 

o local apresentou os menores valores de diferença do ruído bloqueado entre as 

estações. Este fato pode ser explicado pela presença da regeneração como 

cobertura do solo, maior média de altura do tronco e maior densidade de árvores, 

as quais fizeram com que, mesmo sem folhas nas copas, a presença dos troncos 

e da regeneração atuassem de forma eficaz na redução do ruído.  

Observando-se a FIGURA 10 pode-se notar que o transecto C, tanto no 

inverno quanto no verão, atenuou mais o ruído do que os transectos A e B. Os 

resultados da composição da vegetação neste local pode ter sido o fator 

determinante para este resultado. 
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Entretanto, em algumas distâncias, as médias de redução do ruído nos 

locais com menor quantidade de vegetação foram superiores aos locais com 

maior quantidade de vegetação. Esta observação foi mais frequente na estação 

do verão. Isto se deve ao fato de que no local A na estação do verão a velocidade 

média do vento foi superior aos demais pontos e o sentido do vento foi contra o 

sentido da propagação do ruído até o receptor (sentido do ruído ao receptor – 

SE; sentido do vento – NE), o que fez com que o ruído, pelo atrito do ar, perdesse 

a intensidade. Em contrapartida, no local B, a velocidade do vento também 

estava alta, mas o sentido do vento estava voltado para o receptor (sentido do 

ruído ao receptor – N; sentido do vento – N), ou seja, isto fez com que a 

capacidade da vegetação em bloquear o ruído diminuísse e os valores do ruído 

aumentassem. O que pode ser confirmado por Bucur (2006a) o qual afirma que, 

dentro da floresta, a velocidade do vento e o gradiente de temperatura são 

reduzidos e, devido a isso, a eficiência acústica total aumenta no caso de 

condições favorável de propagação ou diminui, dependendo das condições dos 

locais. No inverno as condições meteorológicas foram amenas e apesar de 

menos frequentes, este fato ocorreu somente em alguns pontos.  
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FIGURA 10 - COMPORTAMENTO DOS NÍVEIS DE ATENUAÇÃO DO RUÍDO AO LONGO DO 
TRANSECTO NAS ESTAÇÕES DE VERÃO E INVERNO 

 

 
FONTE: O autor (2018).  

NOTA:  A – Jardim Botânico sem vegetação; B – Jardim Botânico com vegetação; C – São 
Lourenço com vegetação. 

 
Em estudos semelhantes em Fukuoka no Japão, Fujiwara, Hothersall e 

Kim (1998) monitoraram os ruídos de caminhão e a atenuação através das faixas 

das árvores. Eles descobriram que uma faixa de árvores com uma largura de 30 

metros resultou em mais 8 dB de atenuação do que a mesma largura de terra 

sem árvores. Estes resultados corroboram aos encontrados nesta pesquisa.  

Resultados semelhantes foram encontrados por Van Renterghem e 

Botteldooren (2002) em Gante, na Bélgica, que avaliaram o efeito da dispersão 

do ruído pelas copas das árvores. As medições do ruído ao longo de uma rodovia 

mostraram que a presença de uma única linha de árvores altas dispersou 6 dB. 

Resultados semelhantes foram encontrados nas distâncias de 5 e 10 metros 

(fonte de ruído e logo em seguida uma faixa de vegetação curta), onde a redução 

encontrada foi de 3,4 a 6,5 dBeq nos locais B e C com vegetação.  
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No entanto, no local C (maior densidade de árvores), a uma distância de 

5 metros foram encontrados valores superiores (5,7 no verão e 6,1 no inverno) 

aos observados por Kragh (1979; 1981) em Kollund e Eriknauer, Dinamarca, 

onde a atenuação de ruído encontrada foi de 3 a 5 dB por uma faixa de 

vegetação de 3 m de largura, com vegetação composta por coníferas de 30 anos 

de idade com estrutura extremamente densa. Ow e Ghosh (2017) observaram 

em um parque de Singapura, redução do ruído do tráfego de 9 a 11 dB em 

barreiras vegetativas moderadas a densas, e quando a vegetação foi aumentada 

de uma intensidade de plantio mínima a moderada, o valor da redução chegou 

a 50%.  

Para determinar o comportamento do ruído ao longo de cada transecto, 

foi realizado o teste de comparação de médias SNK (TABELA 10).   
 

TABELA 10 - VALORES MÉDIOS DE DECIBÉIS EQUIVALENTES (dBeq) BLOQUEADOS EM 
CADA LOCAL DE COLETA E ANÁLISE ESTATÍSTICA DAS MÉDIAS (SNK 95%) 

 VERÃO INVERNO 
Distância (m) Local A Local B Local C Local A Local B Local C 

5 1,7 c 3,2 e 5,6 c 1,7 c 4,5 b 6 d 
10 2,7 c 5,3 de 6,3 c 1,9 c 4,8 b 6,4 d 
15 6 b 6,8 cd 8,6 b 6,8 b 7,7 a 9,7 c 
20 8,7 a 8,3 bc 12,2 a 6,6 b 8,3 a 10,4 bc 
25 9,8 a 9 bc 12,9 a 8,3 ab 9,4 a 12,4 ab 
30 9,6 a 9,8 bc 13,2 a 10,2 a 8,4 a 12,1 ab 
35 11,2 a 9,5 bc 13,4 a 10,5 a 9,7 a 13,3 ab 
40 10,2 a 11,2 b 14,7 a 8,6 ab 9,1 a 13,2 ab 
45 11,8 a 14,1 a 14,1 a 10,3 a 11,3 a 14 a 
50 10,2 a 10,7 b 12,9 a 8,1 ab 10,3 a 15,6 a 
55 11,3 a 11,7 b 14,3 a 10,6 a 10 a 14,5 a 
60 8,4 a 9,9 bc 15,5 a 7,2 ab 7,8 a 14,12 a 

FONTE: O autor (2018).  

NOTA:  As médias seguidas pela mesma letra na mesma coluna não diferem estatisticamente 
entre si (p < 0,01); Local A – Jardim Botânico sem vegetação; Local B – Jardim Botânico 
com vegetação; Local C – São Lourenço com vegetação. 
 

No transecto A, o resultado foi significativo ao nível de 1% de 

probabilidade (p = 0,0001), sendo as distâncias de 35, 45 e 55 metros as maiores 

médias de atenuação do ruído com 11,2, 11,8 e 11,3 dBeq no verão, e 10,5, 10,3 

e 10,6 dBeq no inverno; as piores nas distâncias de 5 e 10 metros com valores 

médios de atenuação de 1,7 e 2,7 dBeq no verão e 1,7 e 1,9 dBeq no inverno.  
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Da mesma forma no transecto B, o resultado foi significativo ao nível de 

1% de probabilidade (p = 0,0001), sendo a distância de 45 metros a melhor 

média de atenuação do ruído, com 14,1 dBeq no verão e as distâncias de 45 a 

55 metros no inverno, com 11,3, 10,3 e 10 dBeq. Os piores níveis de atenuação 

foram observados na distância de 5 metros, 3,2 dBeq no verão, e 5 (4,5 dBeq) e 

10 (4,8 dBeq) metros no inverno.      

Ao longo do transecto C, o resultado foi significativo ao nível de 1% de 

probabilidade (p = 0,0001) e os melhores resultados foram nas distâncias de 40, 

45, 50 e 60 metros (14,7, 14,1, 14,3 e 15,5 dBeq) no verão e 45 a 60 metros no 

inverno (45 – 14; 50 – 15,6; 55 – 14,5 e 60 - 14,1); enquanto os piores valores 

de atenuação foram nas distâncias 5 e 10 metros, com valores médios de 

atenuação de 5,6 e 6,3 dBeq no verão e 6 e 6,4 dBeq no inverno.  

Apesar dos valores de atenuação do ruído em algumas distâncias serem 

maiores no verão, não foi encontrada diferença estatística (p = 0,4937 (A); p = 

0,4687 (B); p = 0,9002 (C)) nos valores médios de redução do ruído sonoro entre 

as estações (verão e inverno) (TABELA 11).  

 
TABELA 11 -  VALORES MÉDIOS DE DECIBÉIS EQUIVALENTES (dBeq) BLOQUEADOS EM 

CADA ESTAÇÃO E ANÁLISE ESTATÍSTICA DAS MÉDIAS (SNK 95%) 

 LOCAL A LOCAL B LOCAL C 
Verão 8,5 a 9,2 a 12,0 a 

Inverno 7,1 a 8,4 a 11,8 a 
NOTA:  As médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem estatisticamente entre si (p 

> 0,05); A – Jardim Botânico sem vegetação; B – Jardim Botânico com vegetação; C – 
São Lourenço com vegetação. 
 

Na FIGURA 11 é possível observar que em algumas distâncias (15 e 30 

metros no local A; 5, 15, 20, 25 e 35 metros no local B; 5, 10 15 e 50 metros no 

local C) as médias de redução do ruído no inverno foram superiores ao 

observado no verão. Esta observação foi devido ao fato de que, nos locais de 

coleta, a velocidade do vento foi menor no inverno, fazendo com que a 

propagação do som não fosse intensificada. Aliado a isto, a quantidade de 

vegetação (maior e com maior frequência de espécies caducifólias e semi-

caducifófias) e o fluxo de veículos (maior no inverno) fizeram com que os valores 

médios de redução do ruído ampliassem no inverno.  
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FIGURA 11 -  COMPORTAMENTO DOS NÍVEIS DE ATENUAÇÃO DO RUÍDO AO LONGO DO 
TRANSECTO EM CADA LOCAL DE COLETA NAS ESTAÇÕES DE VERÃO E 
INVERNO 

 

 

 

 
Fonte: O autor (2018) 

NOTA:  A – Jardim Botânico sem vegetação; B – Jardim Botânico com vegetação; C – São 
Lourenço com vegetação. 
 

Além disso, também foi possível determinar a média de decibéis 

equivalentes (dBeq) bloqueados em cada distância testada, bem como analisar a 

diferença entre as estações de verão e inverno (TABELA 12). 
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TABELA 12 -  VALORES MÉDIOS DE DECIBÉIS EQUIVALENTES (dBeq) BLOQUEADOS EM 
CADA EM CADA DISTÂNCIA TESTADA E ANÁLISE ESTATÍSTICA DAS MÉDIAS 
(SNK 95%) 

   VERÃO INVERNO 
Distância (m) Local A Local B Local C Local A Local B Local C 

5 1,7 b 3,2 ab 5,6 a 1,7 b 4,5 a 6 a 
10 2,7 b 5,3 ab 6,3 a 1,9 b 4,8 a 6,4 a 
15 6 a 6,8 ab 8,6 a 6,8 a 7,7 a 9,7 a 
20 8,7 b 8,3 b 12,2 a 6,6 b 8,3 ab 10,4 a 
25 9,8 b 9 b 12,9 a 8,3 b 9,4 b 12,4 a 
30 9,6 b 9,8 b 13,2 a 10,2 ab 8,4 b 12,1 a 
35 11,2 ab 9,5 b 13,4 a 10,5 b 9,7 b 13,3 a 
40 10,2 b 11,2 b 14,7 a 8,6 b 9,1 b 13,2 a 
45 11,8 a 14,1 a 14,1 a 10,3 b 11,3 b 14 a 
50 10,2 a 10,7 a 12,9 a 8,1 b 10,3 b 15,6 a 
55 11,3 a 11,7 a 14,3 a 10,6 b 10 b 14,5 a 
60 8,4 b 9,9 b 15,5 a 7,2 b 7,8 b 14,1 a 

Fonte: O autor (2018) 

NOTA:  As médias seguidas pela mesma letra na linha não diferem estatisticamente entre si (p 
> 0,05); A – Jardim Botânico sem vegetação; B – Jardim Botânico com vegetação; C – 
São Lourenço com vegetação. 
 

Nas distâncias de 5 e 10 metros, houve diferença significativa ao nível de 

5% de probabilidade (p < 0,05), apresentando o local A (1,7 dBeq no verão e 

inverno) e B (3,2 no verão e 4,5 dBeq no inverno) agrupados estatisticamente e 

o local C com maior quantidade de vegetação com melhor resultado de 

atenuação do ruído (5,6 no verão e 6 dBeq no inverno).  

A distância de 15 metros não apresentou diferença significativa (p > 0,05) 

entre os níveis de vegetação tanto no verão quanto no inverno. Entretanto, o 

Local C apresentou os melhores valores de decibéis equivalentes atenuados, 

sendo 8,6 no verão e 9,4 dBeq no inverno. 

As distâncias 20 a 35 metros apresentaram a mesma resposta estatística, 

significativa ao nível de 5% de probabilidade (p < 0,05), agrupando os locais A e 

B (sem diferença) e o local C com maiores médias de atenuação do ruído (12,2; 

12,9; 13,2 e 13,4 dBeq) na estação do verão e no inverno (10,4; 12,4; 12,1 e 13,3 

dBeq).  

Na distância de 40 metros foi observado diferença significativa, agrupando 

os locais A e B (sem diferença) e o local C com maiores médias de atenuação 
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do ruído (14,7 dBeq; p < 0,05) na estação do verão e no inverno (13,2 dBeq; p < 

0,01). 

Na estação do verão, as distâncias de 45 a 55 metros não obtiveram 

diferença significativa (p > 0,05), enquanto que, no inverno, foi observado 

resposta significativa nas distâncias 45 (p < 0,05) e 50 (p < 0,01) metros, 

agrupando os locais A e B com a piores médias de atenuação (10,3 e 8,1 (local 

A); 11,3 e 10,3 dBeq (local B)), enquanto o local C foi observado as maiores 

médias de atenuação do ruído nestas distâncias, 14 e 15,6 dBeq. A distância de 

55 metros apresentou diferença significativa (p < 0,05), agrupando os locais A e 

B com as piores médias de atenuação, 10,6 e 10 dB dBeq, e o local C 

apresentando a maior média de atenuação para a distância (14,5 dB dBeq).      

Na distância de 60 metros ocorreu diferença significativa ao nível de 1% 

de probabilidade (p < 0,01) tanto no verão quanto no inverno. Os locais de 

coletas A e B apresentaram as menores médias de atenuação do ruído com 8,4 

e 9,9 dBeq no verão e 8,4 e 7,2 e 7,8 dBeq no inverno, enquanto o local C foi 

observado 15,5 dBeq de atenuação no verão e 14,1 dBeq no inverno.   

Não foi observado diferença estatística entre os valores de redução do 

ruído sonoro na maioria das distâncias testadas na estação do verão e inverno 

exceto nas distâncias 40, 45, 50 e 60 metros. Isto se deve ao fato de apresentar 

árvores caducifólias nestes locais. Nos demais pontos, embora o valor atenuado 

tenha sido maior na estação de verão, não foi observada diferença estatística. 

Em comparação com estudo feito por Maleki e Hosseini (2011) na cidade 

de Teerã, o efeito da folhagem das árvores sobre a redução do ruído no verão 

(quando as árvores estão cobertas com folhas) e no inverno (quando perdem 

suas folhas), foram observadas mudanças significativas (p < 0,05) na atenuação 

da poluição sonora causada por diferentes espécies na distância de 100 metros 

da fonte de ruído. Com a espécie Robinia pseudoacasia foi encontrado 14,7 

(verão) e no inverno 9,7 dBeq (inverno) com uma diferença de 5 dBeq entre as 

estações. Para um padrão misto de Robinia pseudoacasia e Pinus eldarica, foi 

encontrada uma diferença maior, de 6,1 dBeq entre a estação de verão e inverno. 

Essa diferença pode estar associada à localização do estudo citado, hemisfério 

norte, onde possui estação de verão e inverno diferenciada do Brasil, além disso 

as espécies estudadas são diferentes das ocorrentes nos locais de 
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monitoramento (pouca frequência de espécies caducifólias). Esses 

componentes reduzem o ruído na estação verde quando as árvores possuem 

mais ramos e folhas. 

O local A apresentou diferença estatística com valores inferiores de 

decibéis bloqueados em todas as distâncias testadas, já o local com maior 

quantidade de vegetação (local C) apresentou os maiores valores de atenuação 

do ruído. Isso pode ser confirmado pois as plantas e as árvores podem atuar na 

poluição sonora por meio da absorção, desvio, reflexão e refração das ondas 

sonoras, conforme trabalho de Aylor (1972), Kragh (1981), Ishii (1994), Fang e 

Ling, (2003) e Chaparro e Terradas (2009). 

 

4.3 RELAÇÃO DO RUÍDO COM A VEGETAÇÃO E OUTRAS 
CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS 

 

As relações entre as características físicas do local e a variáveis 

dependentes do tempo com as informações de atenuação do ruído foram 

determinadas a partir da análise de correlação simples e estão representadas na 

TABELA 13.  

 
TABELA 13 -  ANÁLISE DE CORRELAÇÃO SIMPLES APLICADA PARA CADA ELEMENTO 

DE COMPOSIÇÃO E MÉDIA DE ATENUAÇÃO DE RUÍDO (dBeq) EM CADA 
LOCAL DE MEDIÇÃO 

 LOCAL A LOCAL B LOCAL C 
Elemento Verão Inverno Verão Inverno Verão Inverno 
Fator de Visão do céu -0,36 -0,42 0,25 0,13 0,33 0,22 
VFC x Iluminamento 0,13 0,48 0,92 0,80 0,96 0,55 
Iluminamento (Lux) -0,18 -0,53 0,09 -0,25 0,32 -0,20 
Declividade (m) 0,40 0,33 -0,56 -0,36 -0,93 -0,93 
Veículos Leves (%) 0,11 0,06 0,41 -0,27 0,04 -0,23 
Veículos Pesados (%) -0,51 -0,15 -0,34 -0,25 -0,10 -0,19 
Motocicletas (%) 0,21 0,03 -0,31 0,46 0,01 0,29 

NOTA:  Sinais negativos indicam relação inversa entre as variáveis; VFC – Fator de visão do 
céu; Valores em negrito apresentaram valor p < 0,002. 
As análises de relação entre a atenuação do ruído e as condições do 

ambiente mostraram diferentes resultados, apresentando coeficiente de 

correlação nulo para algumas características e correlação forte para outras.  

O fator de visão do céu e a quantidade de ruído bloqueado apresentaram 

coeficiente de correlação fraco e médio. A correlação entre o fator de visão do 
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céu e o iluminamento apresentou coeficiente forte (0,92 e 0,98; p = 0,0001) no 

local B e C na estação do verão, isto porque a densidade da copa influencia no 

iluminamento no interior dos transectos. Aylor (1972) reforça que a menor 

visibilidade e a maior quantidade de vegetação, maior densidade de vegetação 

de ramos e folhas, entre o ruído e o receptor, há melhores resultados sobre a 

redução da poluição sonora. 
Os valores do iluminamento tiveram valores de fraco a médio, pois as 

condições meteorológicas durante a coleta mudavam constantemente, 

entretanto foi possível observar que no local A na estação do inverno, a 

correlação foi média (-0,53). Isto pode ser confirmado pela correlação do VFC e 

a propagação do ruído, pois quanto maior a visão do céu, maior o iluminamento 

e menor a redução do ruído.   

A declividade do terreno apresentou correlação fraca a média no local A, 

correlação média inversa no local B e forte inversa no local C. Isto significa que, 

aumentando os valores do desnível de terreno (aclive), maiores são os valores 

de redução do ruído. Nos locais B e C a correlação foi inversa, pois se trata de 

um declive, onde o aumento deste ocasiona a redução do bloqueio do ruído.  

 A relação da composição do fluxo de veículos com a quantidade de 

decibéis equivalentes atenuados mostraram coeficientes nulos a médios, dentre 

eles na estação do verão, no local A obteve correlação média (-0,51), 

entendendo-se que a maior quantidade de veículos pesados resultou numa 

menor quantidade de ruído atenuado.  

Também foi realizada a correlação entre a composição do tráfego de 

veículos com os valores máximos e médios registrados na fonte do ruído 

(TABELA 14).  

 
TABELA 14 -  ANÁLISE DE CORRELAÇÃO SIMPLES DE PEARSON APLICADA PARA 

COMPOSIÇÃO DO TRÁFEGO DE VEÍCULOS E OS VALORES MÁXIMOS E 
MÍNIMOS DE RUÍDO AVALIADO NO VERÃO E INVERNO 

 VERÃO INVERNO 
Veículos Máximo* Mínimo** Máximo* Mínimo** 

Leves (%) 0,63 0,97 0,05 0,50 
Pesados (%) -0,48 -0,91 -0,03 -0,48 

Motocicletas (%) -0,85 -0,99 -0,09 -0,53 
NOTA:  Sinais negativos indicam relação inversa entre as variáveis; * Valores máximos de 

ruído encontrados nos locais A, B e C; ** Valores mínimos de ruído encontrados nos 
locais A, B e C; Valores em negrito apresentaram valor p < 0,0496. 
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Na TABELA 14 observam-se correlações médias entre o fluxo de veículos 

leves e a quantidade de ruído emitido. Isso demonstra que um tráfego composto 

principalmente de veículos leves, o ruído máximo emitido também aumenta, no 

entanto deve-se levar em consideração a velocidade média dos veículos, a qual 

não foi possível analisar neste trabalho. Também foi constatado que o aumento 

da porcentagem de veículos pesados e de motocicletas aumentaram os valores 

mínimos e máximos de ruído emitido.  

A análise de correlação do ambiente geral (TABELA 15) mostrou 

correlações mais fortes quando comparadas com as correlações de cada local 

de monitoramento. 

                   
TABELA 15 - ANÁLISE DE CORRELAÇÃO SIMPLES DE PEARSON APLICADA PARA CADA 

ELEMENTO DE COMPOSIÇÃO E MÉDIA DE ATENUAÇÃO DE RUÍDO (dBeq) 
EM TODO LOCAL 

Variável Estação Coeficiente 
Velocidade do vento (m/s) V -0,83 

Temperatura (°C) V 0,77 
Umidade relativa  (%) V -0,15 

Velocidade do vento (m/s) I -0,76 
Temperatura  (°C) I 0,82 

Umidade relativa  (%) I -0,99 
Número de indivíduos - 0,99 

Densidade de árvores (N/ha) - 0,99 
Altura média das árvores (m) - 0,76 

Altura do dossel (m) - 0,34 
Altura do tronco (m) - 0,98 

DAP médio das árvores (cm) - -0,91 
Espaçamento entre árvores (m) - -0,98 

Área basal (m²/ha) - 0,99 
Permeabilidade (%) - 0,19 

Recobrimento do solo (grama) (%) - -0,81 
Recobrimento do solo (regeneração) (%) - 0,98 

Recobrimento do solo (terra) (%) - -0,27 
Recobrimento do solo (misto) (%) - 0,65 

NOTA: sinais negativos indicam relação inversa entre as variáveis; V - verão; I - Inverno. 

 

  A velocidade do vento e a temperatura mostraram forte coeficiente de 

correlação tanto no verão (-0,83; 0,77) quanto no inverno (-0,76; 0,82). A 

umidade relativa mostrou fraca correlação no verão (-0,15) e correlação muito 

forte no inverno (0,99).  
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Segundo Van Renterghem e Botteldooren (2002), as condições 

meteorológicas têm consequências importantes para propagação do som ao ar 

livre, pois o efeito da presença de gradientes de temperatura e velocidade do 

vento e a ocorrência de turbulência atmosférica fazem com que o ar que flui 

sobre a superfície da terra diminua devido ao atrito, criando assim os gradientes 

de velocidade do vento que refratam o som em direção à terra, para a 

propagação de som a favor do vento.  

Desta forma, além de se levar em consideração a velocidade, temperatura 

e umidade relativa, deve-se observar o sentido do vento, pois o mesmo 

influenciará na dispersão do ruído sonoro. 

 A densidade de árvores e o número de indivíduos mostraram forte 

coeficiente de correlação (0,99). Altura do tronco (0,98), área basal (0,99), 

espaçamento entre árvores (-0,98) apresentaram coeficientes de correlação 

muito fortes, e o DAP médio das árvores (-0,91) apresentou correlação forte. Isto 

ocorre, porque, os troncos de árvores fazem a reflexão, difração/blindagem e 

espalhamento do som (VAN RENTERGHEM, 2014). Assim, quanto maior o 

número de indivíduos, densidade de árvores e menor o espaçamento entre 

árvores, há mais obstáculos para impedirem a propagação do ruído. Da mesma 

forma, a altura do tronco, DAP e área basal servem como bloqueio nos primeiros 

metros acima do solo, dificultando o livre deslocamento do som até o receptor 

com altura média de 1,5 m.  

Reethof, Frank e McDaniel (1977) afirmam que a dispersão pelo tronco 

redireciona a energia do caminho de som (direto) entre a fonte e o receptor. 

Como resultado, a energia sonora diminui gradualmente durante a transmissão 

através da camada de troncos, levando a uma redução efetiva do ruído. Se o 

som disperso ainda atingir o receptor, a longa distância percorrida faz com que 

o ruído chegue com menor intensidade. Os mesmos autores ainda comentam 

que a absorção da casca pode contribuir para a redução do ruído devido às 

muitas interações entre ondas sonoras e troncos, embora os coeficientes de 

absorção sejam tipicamente modestos. 

A altura do dossel apresentou correlação fraca (0,34). Este resultado pode 

estar associado à alta altura da copa, uma vez que a altura do tronco tem maior 

influência na redução do ruído. As dimensões de copa encontradas no estudo 
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teriam maior influência na diminuição do ruído se a copa fosse mais baixa, 

resultando em uma maior interação com as ondas sonoras.   

No processo de atenuação, a folha da planta absorve a energia acústica 

transferindo a energia cinética da molécula de ar vibrante em um campo sonoro 

para o padrão de vibração das folhas. Assim, a energia de vibração é retirada do 

campo acústico e parte dessa energia é perdida por transferência pelo atrito da 

folha (APARICIO-RAMON; SUREZ 1993; KRAGH, 1981; LERCHER, 1995). 

Quando a fonte ou o receptor estão localizados abaixo do dossel, a dispersão 

pela copa das árvores resulta em um efeito ligeiramente negativo, conforme 

discutido por Lyon, Cristopher e Richard (1977) e Yang et al. (2013). 

Os valores de permeabilidade do solo apresentaram baixa correlação 

(0,19), em função da maior parte dos transectos serem permeáveis e 

apresentarem poucas áreas com calçada, o que resultou na baixa correlação 

entre este elemento e a atenuação do ruído. Da mesma forma, o recobrimento 

do solo com terra apresentou fraca correlação (-0,27). Quando o recobrimento 

do solo era composto por grama ou por regeneração, o coeficiente de correlação 

aumentou, ficando forte (-0,81) e muito forte (0,98) respectivamente. Enquanto 

o solo misto apresentou coeficiente médio (0,65).   

Em locais onde a vegetação está estabelecida, uma alternativa no 

incremento da atenuação do ruído sonoro é a adição de cobertura do solo, assim 

todas as camadas da vegetação atuariam no combate da propagação do ruído.  

A presença do solo pode levar ao aumento da contribuição direta do ruído 

ao receptor, pois o som é refletido no solo (ATTENBOROUGH; LI; 

HOROSHENKOV, 2007). A presença de vegetação no solo contribui para um 

solo macio (poroso) (AYLOR, 1972; BUCUR, 2006b) e a presença de 

serrapilheira e das raízes das plantas resulta em uma mudança no efeito do som 

para frequências mais baixas, diminuindo sua propagação (HUISMAN; 

ATTENBOROUGH, 1991).  

Vale ressaltar que as áreas verdes são um meio complexo composto por 

ar, solo, hastes, troncos, galhos e folhagens. Portanto, quando usadas como 

barreira contra o ruído, os efeitos podem variar amplamente (OW; GHOSH, 

2017), mas as reduções de ruído, ao mesmo tempo em que atenuam o problema, 
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não o eliminam totalmente nas rodovias/ruas maiores com fluxo de veículos 

maior e, assim, maior poluição sonora (MAY; OSMAN, 1980).  
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5 CONCLUSÕES  
 

A caracterização detalhada das áreas de estudo foi importante para o 

detalhamento das relações do ambiente com o bloqueio do ruído sonoro.  

A avaliação da relação do solo com a amenização da propagação do ruído 

sonoro mostrou resultados expressivos. A cobertura do solo, principalmente 

quando composta por regeneração, resultou em uma alta resposta na redução 

do ruído. Também foi possível observar que a presença de grama e de solo 

descoberto nas áreas de estudo apresentou relação inversa e que um terreno 

com composição mista pode ser uma boa alternativa para a amenização do 

ruído. Os valores de permeabilidade do terreno não mostraram ter influência na 

propagação da poluição sonora.   

A composição do fluxo de veículos teve influência na quantidade de 

decibéis equivalentes atenuados, onde a maior quantidade de veículos pesados 

ocasionou uma menor quantidade de ruído atenuado. Também foi possível 

observar que a composição do tráfego de veículos intensificou os valores 

máximos do ruído na borda da área de estudo.  

A vegetação foi eficiente na atenuação da poluição sonora e o local com 

menor quantidade de vegetação obteve os menores valores de amenização do 

ruído. A combinação entres os fatores referentes a composição e o tipo de 

cobertura arbórea tiveram papéis fundamentais neste aspecto, onde o número 

de indivíduos e a densidade das árvores obtiveram correlações muito fortes com 

os valores de decibéis bloqueados. Foi possível observar uma correlação forte 

entre os valores de área basal, espaçamento entre árvores, DAP médio e altura 

do tronco das árvores com a quantidade de ruído bloqueado. A altura média das 

árvores influenciam mais na propagação do ruído do que a altura da copa.  

Apesar da diferença nos valores médios do bloqueio do ruído entre verão e 

inverno, não houve diferença estatística significativa, mesmo para as distâncias 

com presença de árvores caducifólias e semi-caducifólias, a qual era esperada 

essa diferença. 

Ao longo de cada transecto estudado, os valores de atenuação do ruído 

foram maiores na medida que a distância da fonte do ruído aumentava. Assim, 

foi possível identificar que as distâncias com maiores capacidades de atenuação 
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do ruído foram entre 40 e 60 m e as piores nos 10 primeiros metros logo após a 

fonte do ruído. Também foi possível identificar diferenças entre o verão e o 

inverno, sendo que no verão as médias de ruído atenuado foram maiores.  

Mesmo que as coletas tenham sido feitas em dias com condições 

meteorológicas semelhantes, a variação atmosférica em Curitiba influenciou nos 

resultados. A presença de vento com velocidade constante e o sentido do vento 

foram os principais fatores influenciadores neste aspecto.  

A vegetação presente nas áreas de estudo proporcionou um isolamento 

acústico expressivo, o que realça importância de áreas verdes com faixas de 

vegetação próximas às vias de intenso fluxo de veículos. Vale ressaltar que a 

combinação de fatores, incluindo forma e tamanho dos fragmentos de vegetação 

juntamente com as condições do terreno como desnível do terreno, cobertura e 

permeabilidade do solo, aliados a fatores meteorológicos como velocidade e 

sentido do vento influenciaram a propagação do ruído sonoro, devendo, 

portanto, ser levado em consideração em futuras observações.  

 A metodologia desenvolvida para avaliar a influência das áreas verdes na 

atenuação do ruído do tráfego de vias urbanas foi eficaz para a constatação 

destes efeitos. Entretanto, ainda é possível adaptações e ajustes para melhores 

resultados.  
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