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RESUMO 

 

 

 

Esta dissertação tem por objetivo realizar uma avaliação da poluição sonora em 

corredores exclusivos para ônibus denominado TransCarioca, na cidade do Rio de Janeiro. 

Foram realizadas medições em campo do nível de pressão sonora equivalente e do fluxo e da 

composição do tráfego em oito pontos distintos e os valores obtidos foram comparados com 

os dados de projeto e do Relatório Ambiental Simplificado, com o objetivo de avaliar a 

influência da implantação do BRT no meio ambiente sonoro. A análise individual de cada 

ponto possibilitou compreender a influência da implantação do corredor exclusivo para 

ônibus no volume total e na composição do tráfego na região. Foi realizada também uma 

análise que visa a suprimir a influência na alteração do fluxo e da composição do tráfego. Esta 

análise apresentou que atualmente a maioria dos pontos estudados apresentou uma melhoria 

na eficiência do ambiente sonoro. Em virtude do período da coleta de dados o sistema 

TransCarioca ainda não ter atingido sua demanda prevista em projeto. Foi realizada uma 

simulação considerando que o BRT opere com sua demanda total prevista inicialmente. Esta 

análise apresentou um ganho na eficiência em praticamente todos os pontos. O ponto que não 

apresentou um ganho após a implantação do BRT ocorreu que em virtude da explosão 

demográfica da região, no período entre a conclusão do projeto e da construção do BRT, o 

que não inviabiliza o estudo. O presente trabalho concluiu que atualmente já existe um ganho 

da eficiência sonora do sistema BRT, e quando o sistema atingir sua demanda prevista a 

melhoria da eficiência sonora será positiva em praticamente todos os pontos comprovando 

que a implantação de um sistema BRT provoca uma melhoria na fluidez do tráfego e no meio 

ambiente sonoro, gerando um aumento na qualidade de vida da população. 

.  
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ABSTRACT 

 

 

This dissertation aims to carry out an assessment of noise pollution in exclusive lanes 

for buses called TransCarioca in the city of Rio de Janeiro. Measurements were made in 

Sound Pressure Level Equivalent and flow and traffic composition in eight different points 

and the values obtained were compared with the design data and the Simplified 

Environmental Report in order to assess the influence of the implementation of BRT in the 

middle soundstage. The individual analysis of each point allowed us to understand the 

influence of the implementation of exclusive bus corridor to the total volume and traffic 

composition in the region. We also performed an analysis that aims to suppress the influence 

in changing the flow and traffic composition. This analysis showed that currently the majority 

of the studied sites showed an improvement in the noise climate efficiency. In view of the 

data collection period TransCarioca the system still did not reach its expected demand in 

design. A simulation was performed considering that BRT operate with their estimated 

demand initially. This analysis showed a gain in efficiency in virtually every point. The point 

that did not show a gain after the implementation of BRT was that due to the demographie 

explosion in the region in the period between the completion of the design and construction of 

the BRT, which does not invalidate the study. This study concluded that currently there is 

already a gain of sound efficiency of the BRT system, and when the system reaches its 

expected demand improved sound efficiency will be positive in virtually every point showing 

that the implementation of a BRT system causes an improvement in fluidity traffic and in the 

middle sound environment, generating an increase in the population's quality of life. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

A conscientização dos impactos ambientais referente às atividades antrópicas tem sido 

uma crescente em todo o mundo, acarretando diversas pesquisas científicas com o objetivo de 

minimizar estes impactos. 

Nas cidades o tráfego de veículos é uma grande fonte de poluição atmosférica e 

sonora, impactando negativamente a qualidade de vida nos grandes aglomerados urbanos. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (World Health Organization-WHO, 1999), 

A poluição sonora, consequência do ruído, é considerada um dos principais problemas 

ambientais do planeta, estando atrás apenas da poluição do ar e da água. 

Há uma relação direta da poluição sonora com a qualidade de vida das pessoas que 

habitam os centros urbanos. Quando os níveis de ruído se elevam, tendem a aparecer 

problemas de saúde de todo o tipo em partes da população ali existente (JANSEN, 1961 apud 

MAIA, 2003). 

O crescimento do número de veículos circulando nas grandes cidades, com taxas bem 

superiores ao aumento da população mundial, são fatores que contribuem para os altos níveis 

de ruído que ocorrem em regiões urbanas, afetando negativamente a qualidade de vida do ser 

humano (WHO, 1999; GERGES, 2000; BISTAFA, 2011). 

Paralelamente ao crescimento demográfico nas cidades, houve um significativo 

aumento da frota de veículos. Entretanto, este aumento do número de automóveis não ocorreu 

linearmente com o crescimento da população. Tomando por exemplo o estado do Rio de 

Janeiro, enquanto a população cresceu 11% entre os censos de 2000 e 2010, no mesmo 

período a frota de veículos cresceu 86%, conforme os dados da TAB 1.1: 

 

TAB 1.1 Crescimento da frota de veículos e a população do Rio de Janeiro 

ANO 
FROTA DE VEÍCULOS POPULAÇÃO 

QUANTIDADE CRESCIMENTO QUANTIDADE CRESCIMENTO 

2000 2.410.372 
86% 

14.367.083 
11% 

2010 4.489.680 15.989.929 

Fonte: DENATRAN e IBGE 

 

O ruído urbano, prejudicial à saúde da população, vem recebendo um crescente 

reconhecimento como um dos maiores problemas de poluição ambiental. 
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Um trabalho de pesquisa nesse sentido foi realizado na cidade de Curitiba (ZANNIN 

et al.: 2002), no qual se constatou que 73% dos entrevistados informaram que o ruído que 

mais o incomodava é o ruído causado pelo tráfego de veículos. 

Desta forma, em virtude de sua importância na composição do ruído urbano, o ruído 

referente ao tráfego vem sendo estudado de forma crescente. Diversas pesquisas realizadas em 

diversos países, com objetivo de mensuração dos níveis de ruído oriundos do tráfego veicular 

mostram que, de forma geral, os valores encontrados são normalmente superiores do que é 

indicado ou recomendado pelas legislações e normas técnicas específicas (ALBA et al., 2003; 

ALI, 2001; ALI & TAMURA, 2003; MORILLAS, 2002, entre outros). 

Neste sentido, avaliar o ruído existente no ambiente urbano torna-se cada vez mais 

importante como indicador de qualidade de vida. 

 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Os grandes eventos ocorridos e a ocorrer no Rio de Janeiro nesta década, têm 

provocado grandes mudanças no cenário urbano da cidade, produzindo uma grande 

diversidade de obras viárias, o que não acontecia há bastante tempo. 

Dentre as recentes obras de infraestrutura está a implantação de quatro corredores de 

BRT, “Bus Rapid Transit”, (TransOeste, TransCarioca, TransBrasil e TransOlímpica), sendo 

que os dois primeiros já estão em operação e os demais com obras em andamento. 

Neste contexto da capital fluminense, cabe salientar a importância do estudo da 

implantação de corredores viários exclusivos para ônibus na qualidade de vida de sua 

população, em particular no que diz respeito à mitigação do impacto sonoro sobre o meio 

ambiente. 

 

1.2 OBJETIVO 

 

De forma a realizar um trabalho relevante, obtendo um resultado satisfatório dentro da 

pesquisa, salienta-se a necessidade da definição clara do objetivo geral e os objetivos 

específicos a serem alcançados no decorrer do cronograma de atividades. 
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1.2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Este trabalho tem como objetivo principal avaliar o impacto dos níveis sonoros 

provenientes do tráfego de veículos após a implantação de um corredor viário exclusivo para 

ônibus. 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Com a finalidade de atingir o objetivo geral deste trabalho se faz necessário atingir os 

seguintes objetivos específicos: 

 Verificar as alterações no fluxo total de veículos antes e após a implantação de um 

corredor BRT; 

 Analisar as alterações na composição do fluxo de veículos em função da 

implantação deste corredor BRT; e  

 Analisar as variações de ruído, em termos de níveis de pressão sonora equivalente 

(LEQ) após a implantação deste corredor BRT. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA 

 

Desde que as pessoas passaram a viver em cidades, o ruído passou a ser um fator de 

incômodo. Na Roma antiga já existiam regras acerca do ruído emitido pelas rodas das 

carroças em contato com as pedras das ruas, que causavam interrupções do sono e 

consequentemente doenças nos cidadãos. Na Europa medieval havia proibições sobre andar a 

cavalo ou de carroças puxadas por cavalos durante a noite em certas cidades, com o objetivo 

de assegurar o sono de seus habitantes (GTZ, 2006). 

A utilização de Sistemas BRT vem crescendo em todo o mundo. Atualmente, de 

acordo com a organização mundial BRT Data (BRT, 2015), os corredores exclusivos para 

veículos de transporte coletivo transportam aproximadamente 31 milhões de passageiros por 

dia, em 181 cidades, e muitos outros projetos continuam em implantação. 

Segundo BRANCO (2013) este reconhecimento do sistema como uma solução viável 

para oferecer serviço de transporte público de alta qualidade e a custos moderados, é 

enfatizado pelo sucesso de implantações pioneiras, como é o caso de Curitiba (Brasil) e 

Bogotá (Colômbia). 
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Este crescimento dos sistemas BRT se faz em função de que além de exigirem 

menores investimentos de implantação e operação, os sistemas BRT oferecem um serviço 

rápido e frequente, de alta capacidade, confortável, menos poluente, de rápida implantação e 

com boa cobertura de rede. Outra grande vantagem é o fato do BRT possuir uma grande 

flexibilidade, permitindo ser facilmente adaptado de acordo com a demanda e o espaço físico 

onde vai operar. (BRANCO, 2013) 

Em virtude das facilidades apresentadas o crescimento de sistemas BRT tem 

apresentado uma maior evolução nos países em desenvolvimento, conforme se pode perceber 

na FIG 1.1. 

 

 

FIG 1.1 Situação atual dos sistemas  BRT no mundo 

Fonte: BRT, 2015 

 

A poluição sonora está em terceiro lugar entre os estressores ambientais, dentre outros 

exemplos como a poluição da água e do ar, sendo apontada como um dos problemas 

ambientais mais comuns. É considerada não apenas um incômodo ambiental, mas uma 

ameaça para a saúde pública, afetando a qualidade de vida e degradando o meio ambiente 

(WHO, 2011). 

O ruído, proveniente da ação humana, já faz parte do cotidiano das pessoas, que, 

acostumadas com este problema acabam por tornar imperceptíveis os efeitos maléficos que 

este pode causar em sua vida diária (CARNEIRO, 2002). 
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O incômodo dos ruídos pode acarretar efeitos nocivos à saúde, ao sossego e à 

segurança do homem, implicando tanto em problemas físicos como em psicológicos. Essa 

nocividade está relacionada à duração, repetição, horário e principalmente à intensidade do 

som (GIUNTA, 2013). 

Dentre os problemas físicos causados pelo ruído, destacam-se: distúrbio no sono, 

distúrbio gástrico, alteração da capacidade auditiva, dor de cabeça, tonturas e distúrbios 

hormonais. Quanto aos problemas psicológicos, podem ser apontados: perda de concentração, 

perda de reflexos, irritação permanente, perturbação do sono, sensação de insegurança, 

cansaço, nervosismo e interferência na capacidade de aprendizagem das crianças (WHO, 

1999; BISTAFA, 2011). 

Neste contexto percebe-se a importância de se avaliar o impacto no ambiente sonoro 

em virtude da implantação de um corredor exclusivo de transporte coletivo. 

 

1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

A dissertação está estruturada em seis capítulos, incluindo o capítulo final com as 

conclusões e recomendações de trabalhos futuros. 

O primeiro capítulo corresponde à introdução ao trabalho, com seus objetivos e 

justificativas do estudo. 

No segundo capítulo são explicados alguns conceitos importantes da acústica. Esses 

conceitos são imprescindíveis ao entendimento dos termos usados ao longo da dissertação. A 

diferença entre som e ruído, a definição do Nível de Pressão Sonora e os vários indicadores 

que medem o ruído são alguns dos conceitos apresentados nesse capítulo. 

O capítulo seguinte foca na revisão bibliográfica sobre emissão de ruídos, os efeitos 

deste sobre a fisiologia humana e ainda aborda as legislações sobre este tema, que são a base 

para definição da existência de impacto ao longo do estudo. Nesse capítulo também é 

apresentado um breve resumo sobre a caracterização e evolução do sistema BRT no Brasil e 

no mundo. 

O quarto capítulo apresenta o cenário do estudo e os métodos e materiais utilizados 

para o desenvolvimento desta dissertação, bem como os dados obtidos antes da implantação 

da TransCarioca, obtidos no Projeto de Implantação e no Relatório Ambiental Simplificado, e 

os dados obidos através de medições de campo realizadas no decorrer deste trabalho. 
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O capítulo seguinte apresenta a análise dos resultados quando se efetua a comparação 

dos dados antes e após a implantação de um sistema BRT, com o objetivo de verificar a 

variação no impacto ambiental causada pela implantação da TransCarioca.  

O último capítulo apresenta o resumo das análises realizadas e sua importância para 

avaliação da utilização de corredores viários exclusivos para ônibus nas grandes metrópoles. 

São apresentadas ainda sugestões de trabalhos futuros para o prosseguimento dos estudos 

desta natureza. 
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2. DEFINIÇÕES E CONCEITOS FUNDAMENTAIS 

 

 

O estudo da Acústica não é uma ciência recente, tendo em vista que há 2.500 anos 

Pitágoras fez estudos sobre intervalos musicais e suas relações, criando assim os conceitos de 

intervalo de oitavas e suas subdivisões. A partir desse estudo inicial derivaram-se os conceitos 

de consonância, dissonância e o significado de escala harmônica. Posteriormente, Aristóteles 

(394-332 a.C.) estudou o som relacionado com a música e produziu uma coletânea de artigos 

que tratava da propagação das ondas sonoras no ar. (NEPOMUCENO, 1994). 

No final do século XIX e início do século XX, o foco dos estudos de acústica estava 

relacionado com o som dos teatros e com a inteligibilidade dos sons das vozes dos atores. O 

que impulsionou Sabine a iniciar os estudos da Acústica Arquitetônica, permitindo assim  

reformular o auditório da Universidade de Harvard (1895) que apresentava problemas com 

reverberação excessiva, e orientou a construção, em 1900, do Boston Simphony Hall. 

A partir da década de 1930, desenvolveram-se as diversas especialidades em Acústica: 

a Acústica Fisiológica, a Psicoacústica, a Acústica Médica e a Acústica Arquitetônica. Neste 

período FLETCHER E MUNSON publicaram trabalhos sobre a sensibilidade do sistema 

auditivo frente às diversas frequências audíveis, o que resultou nas Curvas Isoaudíveis, 

apresentadas na FIG 2.1, que posteriormente em 1958 foram revisadas, e que ainda são 

utilizadas para equalizar, através de um gráfico, sons e ruídos nas diversas frequências, 

demonstrando-se sua equivalência em relação à percepção auditiva pelo ouvido humano 

(NEPOMUCENO, 1994). 
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FIG 2.1 Curvas de mesma audibilidade 

Fonte: adaptado de BISTAFA, 2011 

 

2.1 SOM E RUÍDO 

 

O som é definido, segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) NBR 

12.179 (ABNT, 1992), como toda e qualquer vibração ou onda mecânica, que se propaga, na 

forma de ondas, num meio dotado de forças internas (por exemplo: elástico, viscoso, etc.), 

capaz de produzir no homem uma sensação auditiva. 

Segundo NEGRÃO (2009), os sons podem ser caracterizados por dois atributos 

principais: frequência e intensidade. 

A frequência é a característica através da qual o ouvido distingue se um som é agudo 

ou grave. Esta característica está relacionada com a quantidade de ciclos completos 

(vibrações) de uma onda sonora, que ocorrem num período de tempo. Se o tempo é de um 

segundo, a unidade de medida é o Hertz (Hz) (MURGEL, 2007). 

A intensidade está relacionada com a amplitude da onda sonora, a qual representa a 

variação de pressão do meio. Conforme AGUILERA (2007), ela é a energia transportada pela 

onda sonora que atravessa a unidade de área de uma superfície situada perpendicularmente à 
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direção de propagação, por unidade de tempo. Desta forma, a unidade de intensidade no 

Sistema Internacional de Medidas (SI) é o watt por metro quadrado (W/m
2
). 

O ruído é definido pela ABNT NBR 7.731 (ABNT, 1983) como uma mistura de sons 

cujas frequências não seguem nenhuma lei precisa ou simplesmente como todo som 

indesejável. Segundo BISTAFA (2011), pode ser definido como um som sem harmonia, ou 

ainda de acordo com BERGLUND & LINDVALL (1995) ruído é energia acústica audível 

que ofende ou pode afetar o bem-estar fisiológico e/ou psicológico das pessoas. 

Das definições apresentadas pode-se inferir que o ruído é um tipo de som e sua 

classificação apresenta um forte caráter subjetivo. 

 

2.2 PRESSÃO SONORA 

 

O deslocamento de partículas em um meio elástico, em torno de suas posições de 

equilíbrio, ocasionam flutuações de pressão que são responsáveis pela transmissão do som. 

Desta forma GERGES (2000), define estas flutuações ocasionadas pelo deslocamento da onda 

sonora como pressão sonora. 

A unidade utilizada para a pressão sonora no SI é o Newton por metro quadrado 

(N/m
2
), ou Pascal (Pa).  

 

2.3 NÍVEL DE PRESSÃO SONORA 

 

O valor mínimo da pressão sonora capaz de sensibilizar o ouvido humano é de 2.10
–5

 

N/m
2
, ou 20 μPa. (MURGEL 2007), e o valor referente ao limiar da dor ocorre com a pressão 

de 2.10
2
 N/m

2
, ou 200 Pa (GERGES 2000). 

Do apresentado, verifica-se a dificuldade para se trabalhar numa escala com uma 

variação de 10 milhões. A solução utilizada para contornar este problema foi a utilização da 

unidade de medida desenvolvida pelos engenheiros da Bell Telephone Laboratories (Bell 

Labs) dos Estados Unidos, denominada “Bel” (B), que relacionava a potências numa escala 

logarítmica (BISTAFA, 2011). 
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A expressão matemática geral que define o nível de uma potência qualquer, em Bel, é 

a seguinte: 

 

𝑁 = 𝑙𝑜𝑔 (
𝑃

𝑃0
) 

Em que:  

N = Nível de potência [B], 

P =Valor da potência a ser comparada, [Pa] 

𝑃0 =Valor de referência da potência. [Pa] 

 

Conforme CALIXTO (2002), a potência sonora é proporcional ao quadrado da pressão 

sonora. Desta forma, a expressão do nível de pressão sonora é dada por: 

 

𝑁𝑃𝑆 = 𝑙𝑜𝑔 (
𝑃2

𝑃0
2) ou 𝑁𝑃𝑆 = 2𝑙𝑜𝑔 (

𝑃

𝑃0
) 

Em que:  

NPS = Nível de pressão sonora [B], 

P =Valor da potência a ser comparada, [Pa] 

𝑃0 =Valor de referência da potência. [Pa] 

 

Para se evitar uma escala muito comprimida ficou mais comumente utilizado o 

submúltiplo decibel (dB) equivalente a um décimo do bel. Desta forma a equação do NPS em 

decibel é dada por: 

 

𝑁𝑃𝑆 = 10𝑙𝑜𝑔 (
𝑃2

𝑃0
2) ou 𝑁𝑃𝑆 = 20𝑙𝑜𝑔 (

𝑃

𝑃0
) 

Em que:  

NPS = Nível de pressão sonora [dB], 

P =Valor da potência a ser comparada, [Pa] 

𝑃0 =Valor de referência da potência. [Pa] 

 

Segundo GIUNTA (2013), o nível de pressão sonora (NPS) representa, portanto, a 

variação da pressão atmosférica. São essas flutuações que o ouvido ou os microfones 

detectam que estabelecem o nível sonoro. 
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A FIG 2.2 apresenta uma comparação entre os valores da pressão do som em Pascal 

(Pa) e o nível da pressão sonora em decibel (dB). 

 

 

FIG 2.2 A Escala decibel 

Fonte: Bruel & Kjaer, 2002 apud QUADROS, 2004 

 

 

 

 



27 

 

2.4 CURVA DE PONDERAÇÃO SONORA 

 

O ouvido humano quando exposto a dois ruídos com frequências diferentes, porém 

com a mesma intensidade, apresentará sensações diferentes. Um som de baixa frequência é 

geralmente menos perceptível do que um de alta frequência (GERGES, 2000). 

Para medir os Níveis de Pressão Sonora, houve a necessidade de criar curvas de 

compensação ou ponderação que proporcionassem uma correção dos níveis de energia 

medidos de modo a simular a sensibilidade do ouvido humano. Essas curvas são denominadas 

como A, B, C e D, apresentadas nas curvas da FIG 2.3 (GERGES, 2000). 

 

 

FIG 2.3 Curvas de Compensação 

Fonte: GERGES, 2000 

 

A curva de ponderação “A” foi originalmente concebida para aproximar-se das curvas 

de igual audibilidade para baixos NPS (Níveis de Pressão Sonora), próximos de 50 dB. Por 

ser a curva mais representativa da sensação auditiva humana, é a mais indicada para o estudo 

do ruído em comunidades, do ruído de tráfego, do conforto acústico etc. Esta é utilizada e 

recomendada em normas técnicas do mundo todo (DIN, 2004; ABNT, 2000; ISO, 1996, 

1994; DBV, 1990; ANSI, 1988, 1967; IEC, 1979). Assim, o decibel linear ou bruto (dB ou 

dB(L)) ponderado pela curva A é denominado de dB(A) (GERGES, 2000). 
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A curva de ponderação “B” foi originalmente concebida para aproximar-se das curvas 

de igual audibilidade para médios NPS (Níveis de Pressão Sonora), próximos de 75 dB. Esta 

curva está em desuso no mundo e raramente são vistos citações à esta curva. 

A curva de ponderação “C” foi originalmente concebida para aproximar-se das curvas 

de igual audibilidade para altos NPS (Níveis de Pressão Sonora), próximos de 100 dB. 

Também para a curva de ponderação C o decibel linear corrigido é denominado de dB(C). 

Esta escala é interessante no estudo de ruídos de impacto (GERGES, 2000). 

A curva de ponderação “D” foi originalmente concebida para aproximar-se das curvas 

de igual audibilidade para altíssimos NPS (Níveis de Pressão Sonora), próximos de 120 dB. 

Esta curva foi padronizada para uso nas medições de ruído em aeroportos (GERGES, 2000). 

 

2.5 NÍVEL EQUIVALENTE DE PRESSÃO SONORA 

 

A NBR 10.151:2000 (ABNT, 2000) normaliza os parâmetros de medições para o ruído 

ambiental, aplicando o conceito de nível de pressão sonora equivalente ponderado em “A” 

[Leq(A)], no local e horário considerados. 

O nível equivalente de pressão sonora é um nível constante médio que equivale, em 

termos de energia acústica, aos níveis variáveis do ruído durante o período de medição, 

expresso em decibel (dB) 

O Leq é definido pela NBR 10.151:2000 (ABNT, 2000) como sendo o nível obtido a 

partir do valor médio quadrático da pressão sonora (com a ponderação A), Leq(A), referente a 

todo o intervalo de medição, e deve ser calculado segundo a expressão. 

 

𝐿𝑒𝑞 = 10𝑙𝑜𝑔 [
1

𝑛
(∑10

𝐿𝑖
10

𝑛

𝑖=1

)] 

 

Em que:  

𝐿𝑒𝑞 = Nível equivalente de pressão sonora [dB(A)]; 

𝐿𝑖 =é o nível de pressão sonora medido [dB(A)], e  

n =é o número total de leituras 

 

Segundo GERGES (2000), o grau de prejuízo que um determinado ruído pode 

provocar à audição depende tanto de sua intensidade como também da sua duração. Desta 
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forma, um nível equivalente pode resultar no mesmo grau de lesão auditiva que um nível 

variável considerado no mesmo intervalo de tempo, até um limite de aproximadamente 115 

dB(A), a partir do qual uma exposição de curta duração pode causar uma lesão. 

 

2.6 ADIÇÃO E SUBTRAÇÃO DE NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA 

 

Em um determinado campo acústico ocorrem várias pressões sonoras provenientes de 

diferentes fontes, que têm um nível de pressão sonora correspondente a cada fonte. 

Desta forma, para a caracterização acústica deste campo se faz necessária a obtenção 

de um valor único para o nível de pressão sonora que seja representativo dos vários níveis 

devidos às fontes de interesse. Entretanto, os níveis sonoros, por serem índices (grandezas não 

lineares), não podem ser adicionados ou subtraídos de forma aritmética (BIES & HANSEN, 

2003). 

No caso da adição, devem ser adicionados os efeitos da pressão sonora de cada fonte 

de interesse para se obter um efeito global (BIES & HANSEN, 2003). Desta forma tem-se 

que: 

 

∑𝑁𝑃𝑆 = 10 ∙ 𝑙𝑜𝑔 [∑
𝑝(𝑖)

2

𝑝0
2

𝑛

𝑖=1

] ⇒ ∑𝑁𝑃𝑆 = 10 ∙ 𝑙𝑜𝑔 [
𝑝(𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙)

2

𝑝0
2 ] 

 

∑𝑁𝑃𝑆 = 10 ∙ 𝑙𝑜𝑔

[
 
 
 
 𝑝0

2 (∑ 10
(
𝑁𝑃𝑆(𝑖)

10
⁄ )𝑛

𝑖=1 )

𝑝0
2

]
 
 
 
 

 

 

∑𝑁𝑃𝑆 = 10 ∙ 𝑙𝑜𝑔 [∑10(0,1∙𝑁𝑃𝑆(𝑖))

𝑛

𝑖=1

] 

 

Em que:  

∑𝑁𝑃𝑆 = somatório dos níveis de pressão sonora [dB(A)]; 

n =número de fontes de interesse, e 

NPS(i) = nível de pressão sonora individual [dB(A)] 

 



30 

 

Para fontes sonoras que apresentam o mesmo nível de pressão sonora individual 

(fontes iguais), tem-se (BERANEK, 1960): 

 

 

𝑁𝑃𝑆(1) = 𝑁𝑃𝑆(2) = ⋯ = 𝑁𝑃𝑆(𝑛) ⇒ 𝑝(1)
2 = 𝑝(2)

2 = ⋯𝑝(𝑛)
2  

logo 

𝑝(𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙)
2 = 𝑛 ∙ 𝑝(𝑛)

2  

 

Substituindo-se o valor acima de 𝑝(𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙)
2  na equação de cálculo da pressão sonora 

tem-se: 

 

∑𝑁𝑃𝑆 = 10 ∙ 𝑙𝑜𝑔 [
𝑛 ∙ 𝑝(𝑛)

2

𝑝0
2 ] ⇒ ∑𝑁𝑃𝑆 = 10 ∙ [𝑙𝑜𝑔(𝑛) + 𝑙𝑜𝑔 (

𝑝(𝑛)
2

𝑝0
2 )] 

 

∑𝑁𝑃𝑆 = 10 ∙ log(𝑛) + 𝑁𝑃𝑆(𝑛) 

 

Em que:  

∑𝑁𝑃𝑆 = somatório dos níveis de pressão sonora para fontes iguais [dB(A)]; 

n =número de fontes de interesse, e 

NPS(n) = nível de pressão sonora de uma das fontes iguais [dB(A)] 

 

Desta forma pode-se fazer as seguintes considerações (BIES & HANSEN, 2003): 

 

• a soma de dois níveis sonoros iguais será o valor de um nível acrescido de 3 dB; 

• um acréscimo de 3 dB em um campo acústico equivalerá a um aumento de 50% das 

fontes existentes; 

• o valor de 0 dB para uma fonte sonora não implica necessariamente a ausência de 

som; 

• 0 dB + 0 dB = 3 dB 
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Analogamente à adição, os níveis sonoros não podem ser subtraídos de forma 

algébrica linear. Logo, o nível de pressão sonora do ambiente subtraindo um determinado 

nível de ruído pode ser obtido pela equação a seguir (ROSSING et al., 2001). 

 

𝐿(𝐸𝑄) = 10 ∙ log [10(0,1∙𝐿𝐸𝑄(𝑡)) − 10(0,1∙𝐿𝐸𝑄(1))] 

 

Em que, 

𝐿(𝐸𝑄) = nível equivalente de pressão sonora devido somente às fontes de interesse [dB] 

𝐿𝐸𝑄(𝑡) = nível equivalente de pressão sonora medido [dB] 

𝐿𝐸𝑄(1) = nível equivalente de pressão sonora das fontes que se deseja diminuir [dB] 

 

2.7 NÍVEIS ESTATÍSTICOS DE RUÍDO 

 

Segundo CALIXTO (2002), os níveis estatísticos de ruído são níveis de pressões 

sonoras que são ultrapassados durante uma determinada fração do tempo total de medição. 

Os níveis estatísticos de maior interesse para estudos de ruído de tráfego são L10, L50 e 

L90. (GERGES, 2000). 

O nível estatístico L10 é o nível sonoro que foi excedido em 10% do tempo de 

medição. O nível estatístico L50 é o nível sonoro que foi excedido em 50% do tempo de 

medição. O nível estatístico L90 é o nível sonoro que foi excedido em 90% do tempo de 

medição (BISTAFA, 2011). 

Para o estudo de ruído de tráfego rodoviário, o nível estatístico L10 pode ser aceito 

aproximadamente como valor de pico, pois ele indica valores que foram excedidos durante 

apenas 10% do tempo total de medição. 

Já o nível estatístico L90, pode ser aceito como sendo um ruído de fundo, posto que ele 

indica o nível de ruído que foi ultrapassado durante quase todo o tempo de medição. 

 

2.8 EMISSÃO E IMISSÃO SONORA 

 

A emissão sonora pode ser definida como a pressão sonora que efetivamente é emitida 

pela fonte geradora do som. (BIES & HANSEN, 2003; ZANIN 2002). 
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A imissão sonora é a pressão sonora que efetivamente chega ao sistema auditivo do 

receptor, podendo ser definida como o nível de pressão sonora emitido por uma fonte 

subtraindo as perdas ocorridas na transmissão entre a fonte e o receptor. (CALIXTO, 2002; 

ZANNIN, 2002). 

Os principais fatores que influenciam nos fenômenos de emissão e imissão sonoras em 

áreas externas são as difrações, reflexões, refrações, efeito do solo, existência de obstáculos, 

absorção pelo ar, condições atmosféricas e a distância entre a fonte e o observador. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

3.1 EFEITOS FÍSICOS E FISIOLÓGICOS DO RUÍDO NO HOMEM 

 

O ruído afeta a todos na vida cotidiana – em casa, no lazer, durante o sono, quando 

viaja e no trabalho. No entanto, diferentemente do que ocorre com os outros órgãos do 

sentido, os sistemas auditivos humanos não estão preparados para desligar o ruído 

(BABISCH, 2005). 

A exposição contínua a níveis elevados de ruído pode acarretar problemas de ordem 

psicológica e fisiológica (MASCHKE, 1999; BELOJEVIC et al., 1997). Atualmente, o risco a 

este tipo de exposição não está restrito a ambientes de trabalho, e tem se tornado comum em 

áreas residenciais e de refúgio, como parques públicos (FERREIRA et al., 2004; ZANNIN & 

SZEREMETTA, 2003). 

A influência do ruído na saúde humana pode ser dividida em dois grupos: efeitos 

auditivos e não-auditivos. Os auditivos são considerados aqueles em que pode haver o 

comprometimento da audição, acarretando perda parcial ou total, sendo tal perda causada por 

exposição prolongada e/ou por altos níveis de ruído. Os não-auditivos são os diversos 

problemas psíquico-fisiológicos, não relacionados à perda de audição, como incômodo, stress, 

problemas cardíacos, distúrbios do sono e falta de concentração, entre outros (WHO, 2000; 

BISTAFA, 2008). 

Estudo realizado sobre os efeitos do ruído em unidades educacionais pré-escolares, 

conclui que as crianças que estudavam em instituições à margem de regiões com um alto 

nível de ruído tinham maior dificuldade em desenvolver capacidades para ler, escrever, falar e 

entender. (MAXWELL & EVANS 2000). 

Segundo GERGES (2000), um longo tempo de exposição a altos níveis de ruído pode 

trazer sobrecarga ao coração, causando secreções anormais de hormônios e tensões 

musculares. Os efeitos de tais alterações podem ser notados na vida das pessoas por meio da 

mudança de comportamento e da presença de males como: fadiga mental, nervosismo, 

frustração e prejuízo no desempenho do trabalho, entre outros. 

Em pesquisa realizada no Reino Unido, com relação ao incômodo e aos distúrbios 

ocasionados pelo ruído do tráfego rodoviário, BABISCH (2003) examinaram a incidência de 

doença isquêmica do coração (IDH) em homens de meia idade. Com tal objetivo, foram 
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realizadas entrevistas e medições dos níveis de ruído nas ruas das regiões onde viviam os 

indivíduos examinados. Ao final, concluíram que o incômodo e a perturbação devida ao ruído 

do tráfego rodoviário estão associados a uma maior incidência de IDH, sendo que a 

prevalência de uma doença pode ser um importante efeito modificador na relação entre o 

incômodo causado pelo ruído e os resultados de saúde. 

CHANG et al. (2003), através de um modelo de regressão linear, indicou que cada 

acréscimo de 1 dB(A) no nível de ruído, corresponde a um aumento de 1 mmHg SBP da 

pressão sanguínea. Estudos epidemiológicos sugerem que a exposição ao ruído excessivo 

pode causar estresse crônico, sendo este um fator de risco para a ocorrência de disfunções 

cardiovasculares (BABISCH, 2003). 

ZANNIN et al (2002), em pesquisa realizada na cidade de Curitiba, coletaram dados 

dos níveis de ruído em 1000 locais distribuídos por toda a cidade. Da análise dos dados 

obtidos foi constatado que em 93,3% dos locais analisados, os níveis de ruído (LEQ) estavam 

numa faixa entre 65 e 85 dB(A), demonstrando que grande parte da população estava 

constantemente exposta a níveis de ruído muito altos, que podem acarretar diversos 

problemas de saúde. 

Em estudo, na cidade de Pamplona (Espanha), foram medidos os níveis de ruído em 

várias áreas residenciais localizadas em 5 regiões diferentes, concluindo que os níveis de 

ruído (Leq) no período diurno excediam 65 dB(A) em 59% das localizações, o que demonstrou 

que a população estava sendo exposta a altos níveis de ruído (ARANA & GARCIA, 1997). 

BELOJEVIC & JAKOVLJEVIC (1997), por meio de pesquisa social e coleta de dados 

objetivos dos níveis sonoros, confirmaram o fato de que uma população que vive em regiões 

onde os níveis sonoros estão acima de 65 dB(A) (Leq>65 dB(A)) pertence a uma categoria de 

alto risco para inúmeros efeitos subjetivos de ruído, incluindo efeitos psicológicos, distúrbios 

do sono e comportamentais. 

A FIG 3.1 apresenta a duração da exposição diária a diversos níveis sonoros toleráveis 

pelo ser humano sem causar perdas auditivas irreversíveis. 
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FIG 3.1 Duração da exposição diária de níveis sonoros toleráveis ao ser humano. 

Fonte: adaptado do Institut Bruxellois pour la Gestion de L’Environnement - Vadmecum du 

Bruit Routier Urbain (2003). 

 

3.2 LEGISLAÇÃO E NORMAS SOBRE RUÍDOS 

 

Em seu texto a Constituição Federal (BRASIL, 1988) afirma que: “Todos têm direito 

ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à 

sadia qualidade de vida...”. Além do exposto, o próprio texto constitucional determina que a 

competência de proteger o meio ambiente e todas as formas de poluição é uma 

responsabilidade de todas as esferas do Poder Público. 

Desta forma com o objetivo de cumprir o prescrito no texto constitucional, as 

legislações ambientais brasileiras, nos níveis federal, estadual e municipal, vêm enfatizando, 

nas últimas décadas, a necessidade e a importância da conservação do meio ambiente e da 

melhoria da qualidade de vida da população, estabelecendo normas, leis e regulamentações, 

que buscam controlar as ações antrópicas (NAGEM, 2004). 

Servindo como base para todas as legislações sobre ruído e poluição sonora no país, 

estão as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que é o Fórum 

Nacional de Normalização. As Normas Brasileiras, cujos conteúdos são de responsabilidade 

dos Comitês Brasileiros (ABNT/CB) e dos Organismos de Normalização Setorial 

(ABNT/ONS), são elaboradas por Comissões de Estudo (CE), formadas por representantes 

dos setores envolvidos. Delas fazem parte: produtores, consumidores e neutros 

(universidades, laboratórios e outros). (GIUNTA 2013). 

Particularmente quanto à questão acústica, tem-se a NBR 10.151:2000, que substitui a 

NBR 10.151:1987, Acústica – Avaliação do ruído em áreas habitadas, visando o conforto da 

comunidade – Procedimento. Essa norma tem como objetivo estabelecer as condições 

exigíveis para avaliação da aceitabilidade do ruído em comunidades, independente da 

existência de reclamações. E ainda especifica um método para a medição de ruído, a aplicação 
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de correções nos níveis medidos, se o ruído apresentar características especiais e uma 

comparação dos níveis corrigidos com um critério que leva em conta vários fatores. 

A NBR 10.151:2000 além de apresentar definições específicas de acústica estabelece 

limites através do Nível de Critério de Avaliação (NCA) para ambientes externos, de acordo 

com o tipo de zoneamento de cada área e período. Os limites de horário para o período diurno 

e noturno, apresentados na TAB 3.2,sendo que os mesmos podem ser alterados pelas 

autoridades, de acordo com os hábitos da população. 

 

TAB 3.1 Nível de critério de avaliação NCA para ambientes externos, em dB(A) 

Tipos de áreas Diurno Noturno 

Áreas de sítios e fazendas 40 35 

Área estritamente residencial urbana ou de hospitais ou de escolas 50 45 

Área mista, predominantemente residencial 55 50 

Área mista, com vocação comercial e administrativa 60 55 

Área mista, com vocação recreacional 65 55 

Área predominantemente industrial 70 60 

Fonte: ABNT, 2000. 

 

A NBR 10.152:1987 – Níveis de ruído para conforto acústico tem como objetivo fixar 

os níveis de ruído compatíveis com o conforto acústico em ambientes diversos. Nesse caso, 

esta norma aponta os níveis de ruído para cada ambiente. 

Outra norma referente a ruído é a NBR 7.731:1983 – Guia para execução de Serviços 

de Medição de Ruído Aéreo e Avaliação dos seus efeitos sobre o homem, apresenta as 

diretrizes básicas, para abordagem do problema de medição de ruídos aéreos, inclusive os 

concernentes à avaliação de seus efeitos sobre a saúde. 

Além das normas citadas anteriormente, existem as resoluções do Conselho Nacional 

do Meio Ambiente (CONAMA), apresentadas resumidamente na TAB 3.2, que é o órgão 

responsável por assessorar, estudar e propor diretrizes para o meio ambiente e deliberar sobre 

normas e padrões compatíveis com o meio ambiente ecologicamente equilibrado e essencial à 

sadia qualidade de vida, conforme o prescrito na Lei no. 6938 de 31.8.81. 
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TAB 3.2 Quadro de Resoluções do CONAMA 

Resolução Descrição 

nº 1 - 8 /03/1990 

Dispõe sobre critérios de padrões de emissão de ruídos decorrentes 

de quaisquer atividades industriais, comerciais, sociais ou 

recreativas, inclusive as de propaganda política. 

Considera como limites as normas técnicas das ABNT. 

 

nº 2 - 8 /03/1990 

Dispõe sobre o Programa Nacional de Educação e Controle da 

Poluição Sonora (SILÊNCIO). 

Compete ao IBAMA a coordenação do Programa SILÊNCIO. 

Compete aos Estados e Municípios à implementação dos 

programas estaduais de educação e controle da poluição sonora, 

em conformidade com a resolução. 

 

nº 1 - 11/02/1993 

Dispõe sobre os limites máximos de ruídos, com o veículo em 

aceleração e na condição parado, para veículos automotores 

nacionais e importados, excetuando-se motocicletas, motonetas, 

triciclos, ciclomotores e bicicletas com motor auxiliar e veículos 

assemelhados. 

 

nº 2 - 11/02/1993 

Dispõe sobre os limites máximos de ruídos, com o veículo em 

aceleração e na condição parado, para motocicletas, motonetas, 

triciclos, ciclomotores e bicicletas com motor auxiliar e veículos 

assemelhados, nacionais e importados. 

 

nº 17 - 13/12/1995 
Dispõe sobre os limites máximos de ruído para veículos de 

passageiros ou modificados. 

 

nº 252 – 29/01/1999 

Dispõe sobre os limites máximos de ruído nas proximidades do 

escapamento para veículos rodoviários automotores, inclusive 

veículos encarroçados, complementados e modificados, nacionais 

e importados. 

 

nº 256 – 30/06/1999 

Dispõe sobre a responsabilidade dos órgãos estaduais e municipais 

de meio ambiente na inspeção de emissão de poluentes e ruídos, 

como exigência para o licenciamento de veículos automotores nos 

municípios abrangidos pelo Plano de Controle da Poluição por 

Veículos em Uso – PCPV 

 

nº 272 -14/09/2000 

Dispõe sobre os limites máximos de ruído para os veículos 

nacionais e importados em aceleração, exceto motocicletas, 

motonetas, ciclomotores e veículos assemelhados. 

 

Fonte: Adaptado de GIUNTA, 2013. 

 

Esse controle de poluição sonora está amparado nas normas da ABNT, NBR 

10.151:2000 e NBR 10.152:1987, para as quais, valores que ultrapassem os estabelecidos por 
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estas normas, em decibéis, são considerados prejudiciais à saúde e ao sossego público. Cabe 

salientar que os estados e municípios podem estabelecer valores mais rígidos para a proteção 

acústica de sua comunidade. 

Outros órgãos que também possuem a atribuição de fiscalizar e normalizar as 

perturbações sonoras, por força de lei são: o CONTRAN – Conselho Nacional de Trânsito, 

que fica responsável pelos ruídos provenientes dos automóveis, e o Ministério do Trabalho, 

que fica responsável pela emissão de ruídos produzidos no interior dos ambientes de trabalho. 

Todos estes estão de acordo com a NBR 10.151:2000, da ABNT. 

 

3.3 RUÍDO DE TRÁFEGO RODOVIÁRIO 

 

O agente caracterizador da poluição sonora urbana é denominado de ruído urbano ou 

ruído ambiental, sendo caracterizado como um ruído complexo, tendo em vista que é 

composto por várias parcelas de ruídos secundários, provenientes de fontes e atividades 

diversas (WHO, 2003). 

O ruído proveniente do tráfego de veículos é a parcela que mais contribui com o 

aumento do ruído ambiental (ZANNIN et al., 2002), uma vez que, em termos de duração, é 

considerado permanente e não pontual, isto é, não se limita a uma única área (BROWN, 

1994). 

O aumento deste tipo de poluição está ligado diretamente ao alto índice de 

crescimento demográfico da população urbana e ao consequente aumento das fontes 

geradoras de poluição sonora e principalmente aumento da demanda de veículos, que 

apresenta um crescimento com taxas bem acima do crescimento populacional, em virtude do 

incentivo do governo para aquisição de veículos nos últimos anos. 

O ruído de tráfego rodoviário é a parcela do ruído de tráfego que engloba as fontes de 

trânsito sobre uma via rodoviária, estejam estas desempenhando funções de passagem 

(circulação e estacionamento) ou de serviços (obras rodoviárias) (VDA, 1978; JOHNSON & 

SANDERS, 1968). 

Uma rodovia com tráfego intenso, com grande número de veículos, pode atingir a 

níveis sonoros em torno de 80 dB(A) (oitenta decibéis) à margem da mesma, a cerca de 30 m 

(trinta metros) do eixo da pista (GOLEBIEWSKI et al., 2003), o que já é bastante superior aos 

limites apresentados na NBR 10.151, que para área predominantemente industrial apresenta 

valor máximo de 70 dB(A). 



39 

 

Segundo KROPP et al (2007) no tráfego rodoviário podem ser distinguidas três fontes 

distintas de ruído: 

 Contribuição do motor, sistema de escape, e transmissão; 

 Contribuição a partir da interação entre o pneu e a superfície da via; e  

 Contribuição a partir de fontes aerodinâmicas. 

 

 

FIG 3.2 Influência dos diversos fatores no ruído 

Fonte: Hanson et al, 2006 

 

Em relação à primeira parcela, o ruído proveniente da força de tração do veículo 

(ruído do motor etc.) é determinado basicamente pelo nível tecnológico e modo de operação 

dos veículos e escapamento, onde a influência da rodovia está relacionada com as condições 

gerais de tráfego e topografia, bem como com a capacidade de absorção do material de sua 

superfície (MURGEL, 2007). 

O ruído gerado pela interação do pneu do veículo com a superfície de uma via é uma 

das parcelas mais significativas do ruído total gerado pelo tráfego. Este ruído é gerado pela 

vibração do pneu e o movimento das partículas de ar em torno do mesmo (GOLEBIEWSKI et 

al., 2003). Compõe também esta parcela do ruído o atrito entre pneus e pavimento, que está 

diretamente relacionado com a velocidade desenvolvida, com a rugosidade do pavimento e 

com o tipo de pneus utilizados (MURGEL, 2007). 

A terceira fonte distinta é o ruído ocasionado pela turbulência gerada pelo ar em torno 

da carroceria. Tais turbulências aumentam proporcionalmente a velocidade, ainda que, seu 

valor só apresenta uma influência significativa no ruído total a partir da velocidade de 80 

km/h, conforme apresentado na FIG 3.2. 
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3.4  SISTEMA BRT 

 

Desde o início deste século, a utilização de sistemas de transporte de alta capacidade, 

tem apresentado taxas de crescimento elevadas em todo o mundo, conforme demonstrado na 

FIG 3.3. Neste trabalho utiliza-se o termo americano Bus Rapid Transit (BRT), para se referir 

a estes sistemas, e por ser BRT um termo mundialmente conhecido e utilizado. 

 

 

FIG 3.3 Evolução do sistema BRT no mundo 

Fonte: adaptado de BRTdata.org, outubro, 2014 

 

Bus Rapid Transit (BRT) é um sistema de transporte de ônibus que proporciona 

mobilidade urbana rápida, confortável e com custo eficiente através da provisão de 

infraestrutura segregada com prioridade de passagem, operação rápida e frequente e 

excelência em marketing e serviço ao usuário (BRASIL, 2008). 

Outro autores citados em Brasil (2008) ainda definem o sistema de BRT como: 

“Um modo de transporte rápido que consegue combinar a qualidade dos transportes 

férreos e a flexibilidade dos ônibus.” (THOMAS, 2001 apud BRASIL, 2008). 

 “Modo de transporte público sobre pneus, veloz e flexível, que combina estações, 

veículos, serviços, vias e elementos de sistema inteligente de transporte (ITS) em um sistema 

integrado com uma forte identidade positiva que evoca uma única imagem.” (LEVINSON et 

al., 2003 apud BRASIL, 2008). 

Segundo LIMA (2013), as definições tendem a sugerir que o BRT tem muito mais em 

comum com sistemas ferroviários, especialmente em termos de desempenho operacional e 

serviço ao usuário, do que com o serviço de ônibus convencional. O BRT incorpora os 
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aspectos mais valorizados pelos usuários de veículos leves sobre trilhos (VLT) e metrô e faz 

com que esses atributos se tornem acessíveis a um número maior de cidades devido ao seu 

menor custo. 

O BRT basicamente reproduz as características de desempenho e conforto dos 

modernos sistemas de transporte sobre trilhos, mas a uma fração do custo. Um sistema BRT 

custa, em geral, entre 4 a 20 vezes menos que um sistema de bondes ou de VLT, ou entre 10 a 

100 vezes menos que um sistema de metrô (BRASIL, 2008). 

Outro fator importante para utilização dos BRT é que este sistema pode ser 

implementado rapidamente, o que torna atraente para os líderes políticos dispostos a concluí-

lo antes do próximo ciclo eleitoral (HIDALGO & CARRIGAN, 2010). 

Em um estudo comparativo realizado por LERNER (2009), no qual analisou  os custos 

e o prazo para construção de um corredor com 10 km de extensão e capacidade para 150 mil 

passageiro/dia, apresentado na TAB 3.3, observa-se claramente as vantagens do BRT em 

relação às demais modalidades de transporte público urbano de massa. 

 

TAB 3.3 Avaliação Comparativa das Modalidades de Transporte Público Urbano 

 

Fonte: LERNER, 2009. 

 

Segundo WRIGHT (2008), o BRT possibilita a oferta de corredores de transporte 

público, possibilitando que até mesmo em cidades com pouca renda desenvolvessem um 

sistema de transporte de massas que servisse às necessidades diárias de viagens do transporte 

público. Em particular, esta reflexão é válida para o caso das grandes cidades e metrópoles de 

países em desenvolvimento como o Brasil que experimentaram o crescimento desordenado e 

apresentam uma rede relativamente pequena de transportes de massa como trens ou metrô. 

A IEA- International Energy Agency, relaciona os elementos que, de um modo geral, 

os sistemas BRT devem possuir (IEA, 2004): 

Prazo 

(anos)

Custo

 (R$ milhões)

Prazo 

(anos)

Custo

 (R$ milhões)

Prazo 

(anos)

Custo

 (R$ milhões)

Prazo 

(anos)

Custo

 (R$ milhões)

Projeto Básico 1               4.50 1               1.50 0.5               0.30 -  - 

Financiamento 2               0.50 2               0.50 0.5               0.20 -  - 

Projeto Executivo 1        2.000.00 1               2.00 0.5               0.50 -  - 

Implantação 5 2           400.00 1           110.00 1             55.00 

TOTAL 9        2.005.00 6           404.00 2.5           111.00 1             55.00 

METRÔ BRT CONVENCIONAL

ETAPAS

VLT
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• Vias segregadas com barreiras físicas e/ou eletrônicas de outras vias de tráfego, 

preferencialmente com faixa para ultrapassagem nas paradas; 

• Estações de embarque/desembarque com pagamento antecipado e áreas de espera 

confortáveis; 

• Ônibus com múltiplas portas e embarque/desembarque em nível; 

• Ônibus de alta capacidade, confortáveis e, de preferência, de baixa emissão de 

poluentes; 

• Serviços de ônibus diferenciados como expressos e paradores; 

• Prioridade para ônibus nas intersecções tanto nos semáforos quanto na via; 

• Sistema de alimentação ao longo das estações; 

• Sistema integrado de bilhetagem possibilitando a integração com outros ônibus, 

metrôs e trens; 

• Desenho universal das estações, a fim de torná-las acessíveis às pessoas portadoras 

de deficiência física, pedestres, taxistas e ciclistas. Estes devem ser providos também com 

bicicletários; 

• Encorajamento para mudança no uso do solo, promovendo o adensamento ao longo e 

ao redor das estações de ônibus; 

• Facilidades para estacionamentos nas estações distantes dos centros; 

• Excelência no atendimento ao usuário, o que inclui: equipamentos urbanos limpos e 

confortáveis, bom sistema de informação e operadores bem treinados; 

• Estratégia de marketing sofisticada que inclua a marca, o posicionamento e a 

propaganda; 

• Regime moderno de contrato para operadores; 

• Informação em tempo real dos ônibus nos terminais e pontos de ônibus; 

• Uso de GPS (Sistema de Posicionamento Global) ou outras tecnologias de 

localização e controle central que permita a localização dos ônibus e a rápida reação a 

eventuais problemas. 

• Alta confiabilidade em termos de tempos de espera e de viagem. 

Da análise destas definições e características do sistema BRT, Lima (2013) observa 

que o BRT combina os benefícios do transporte leve sobre trilhos com a flexibilidade e 

eficiência do sistema de ônibus, sendo mais adaptável a mudanças nos padrões de viagens do 

que outros modais. Por conta disso, os sistemas de BRT são flexíveis, podendo ser 
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construídos por etapas e adaptados a uma variedade de condições urbanas, em termos de 

custo. 

Desta forma pode-se compreender que o BRT é um sistema inteligente de transportes, 

que combina faixas de circulação exclusivas, estações e ônibus de alta qualidade e priorização 

semafórica, gerando diversos benefícios para a população, sendo uma solução bastante 

interessante, por aliar baixo custo e mais rapidez na implantação, além de menor custo 

operacional em relação aos sistemas sobre trilhos. Ou seja, pode atingir o desempenho e 

qualidade de um sistema de metrô, com a simplicidade, flexibilidade e custo de um sistema de 

ônibus. 
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4. METODOLOGIA 

 

 

4.1 INTRODUÇÃO 

 

Neste capítulo serão apresentados a metodologia e os materiais utilizados no 

desenvolvimento do presente trabalho, em complementação, são tecidos breves comentários 

acerca da justificativa de escolha dos mesmos, bem como das limitações adotadas, sendo 

também apresentada uma breve descrição do objeto de estudo, com intuito de caracterizar o 

problema determinante da pesquisa. 

 

4.2 DELIMITAÇÃO E CARACTERÍSTICAS DA ÁREA DE ESTUDO 

 

O presente trabalho visa analisar o ambiente sonoro após implantação do corredor 

exclusivo para ônibus TransCarioca. 

O projeto da implantação do corredor exclusivo de ônibus entre a Barra da Tijuca e a 

Penha, Corredor Expresso T5, foi contratado pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, 

através da Secretaria Municipal de Transportes e foi realizado pelo Consórcio Logit – Ingérop 

– JDS em 2005, posteriormente este projeto foi ampliado até o Aeroporto Internacional 

Antônio Carlos Jobim. 

A TransCarioca possui 39 quilômetros de extensão, com 10 viadutos, nove pontes, três 

mergulhões, 47 estações e cinco terminais, Interligando 27 bairros como Curicica, Taquara, 

Tanque, Praça Seca, Campinho, Madureira, Vaz Lobo, Vicente de Carvalho, Vila da Penha, 

Penha, Olaria e Ramos. 

O corredor TransCarioca passa por vias como a Avenida Ayrton Senna na Barra da 

Tijuca, Nelson Cardoso e Cândido Benício em Jacarepaguá, e a Avenida Ministro Edgar 

Romero em Madureira, além das ruas Ibiapina e Uranos nos bairros de Olaria e Ramos. 

Possuindo integrações com a TransOeste, estações de trem, linhas de ônibus convencionais, 

Linha 2 do Metrô e futuramente com a TransBrasil e a TransOlímpica, conforme apresentado 

na FIG 4.1. 
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FIG 4.1 Trajeto e Principais estações da TransCarioca 

Fonte: adaptado de http://www.extra.globo.com/, acesso em 06 Jan 2014 

 

A demanda prevista inicialmente no projeto de implantação foi estimada em 350 mil 

usuários diariamente. Após um mês da implantação de todas as estações, a demanda atingiu 

216 mil usuários transportados diariamente, conforme informação da Prefeitura Municipal do 

Rio de Janeiro. (RIO, 2014; LOGIT, 2004). 

 

4.3 COLETA DE DADOS 

 

Foram realizadas medições no período de 15 de outubro a 20 de novembro de 2014. 

As medições de ruído foram realizadas seguindo as recomendações prescritas pela Norma 

NBR 10151 (ABNT, 2000). O medidor de nível de pressão sonora foi posicionado à altura de 
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1,20 m do chão e distante no mínimo 1,50 m de paredes e/ou superfícies que pudessem refletir 

de alguma forma as ondas sonoras, como representado na FIG 4.2. 

 

 

FIG 4.2 Croqui do posicionamento do decibelímetro 

 

Utilizou-se esta Norma Técnica como referência por ser a mais adequada e 

comumente utilizada como parâmetro para ruído urbano no país. Além disso, diversos autores 

a citam como referência de seus trabalhos ( CALIXTO, 2003, RODRIGUES, 2006, ZANNIN 

et al., 2002). 

Os níveis sonoros coletados foram: 

· Nível de pressão sonora equivalente – Leq; 

· Nível de pressão sonora máximo – LAmáx; e 

· Nível de pressão sonora mínimo – LAmín. 

 

Nos pontos selecionados, foram realizadas medições do nível de pressão sonora 

equivalente (Leq), ponderados na escala “A”, por um período de 10 minutos em cada ponto. O 

tempo de medição foi determinado em função de vários estudos como KING & RICE (2009), 

PINTO & MARDONES (2009), ROMEU et al. (2011), que demonstram que o período de 10 

minutos é suficiente para análise e representação do impacto ambiental sonoro nas regiões 

analisadas, bem como para validação do modelo gerado. 

Para as medições, foi utilizado um medidor sonoro da marca ICEL, modelo DL-4200. 

Tal equipamento é de Classe 2, possui acurácia de ±1,4 dB, e está de acordo com os padrões 

da IEC 61672, possui um microfone do tipo capacitivo com 12,5mm de diâmetro (½ 

polegada), com resposta em freqüência: de 31,5Hz até 8kHz, apresentado na FIG 4.3. 
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FIG 4.3 Decibelímetro ICEL DL-4200 

 

Os pontos selecionados para a medição dos parâmetros acústicos foram os mesmos 

constantes no Relatório de Medição do Ruído Ambiental, constante do Relatório Ambiental 

Simplificado (RAS) do Corredor Transcarioca. 

O referido relatório foi desenvolvido pela empresa CONCREMAT Engenharia e 

Tecnologia S.A., de acordo com as diretrizes e critérios estabelecidos pela Instrução Técnica 

(IT) DILAM RAS Nº 010/2009, emitida pelo Instituto Estadual do Ambiente (INEA), para as 

obras de implantação do Corredor T5 (Corredor TransCarioca). 

Os pontos selecionados estão apresentados na FIG 4.4. 
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FIG 4.4 Localização dos Pontos de Medição 

Fonte: CONCREMAT, 2010 

 

Os pontos selecionados 01, 07 e 08 possuem uma ocupação do tipo hospitalar, o ponto 

04 apresenta uma característica de ocupação escolar e os demais pontos apresentam um tipo 

de ocupação mista com vocação comercial. Cabe salientar que os pontos são bem 

representativos das características do tipo ocupação existentes ao longo do corredor da 

TransCarioca. 

Em cada ponto selecionado foram realizadas cinco medições em diferentes horários, 

com o objetivo de caracterizar os ruídos decorrentes do tráfego ao longo de todo o dia. 

Os períodos de medição foram feitos de modo a caracterizar as diversas variações de 

tráfego e são descritos a seguir: 

O primeiro período compreende o horário das 06:00h às 09:00h, correspondente ao 

primeiro período de tráfego intenso do dia. 

O segundo período de 09:00h às 12:00h, apresenta um volume de tráfego que retrata o 

final dos deslocamentos de casa-trabalho. 

O terceiro período 12:00h às 15:00h retrata a influência dos deslocamentos do final do 

período da manhã. 

O quarto período das 15:00h às 18:00h já representa o início do aumento de fluxo de 

veículos em função do final do período vespertino. 



49 

 

E o último período compreendido entre as 18:00h e 21:00h caracteriza o fluxo intenso 

devido aos deslocamentos trabalho-casa. 

Simultaneamente às medições dos níveis de pressão sonora, foi realizada a filmagem 

da via com o objetivo de realizar a contagem manual do fluxo de veículos, considerando 

separadamente as motocicletas (MOTO), os veículos leves (VL) (carros e caminhonetes de 

pequeno porte) e os veículos pesados (VP) (caminhões), ônibus convencional (ON) e os 

ônibus do BRT (BRT), com totalizações a cada 15 minutos para cada sentido da via, 

conforme previsto no Manual de estudo de tráfego (DNIT, 2006). 

Os dados coletados estão resumidamente apresentados nas TAB 4.1 a TAB 4.8. 

 

TAB 4.1 Dados Coletados Ponto 01 

 

 

TAB 4.2 Dados Coletados Ponto 02 

 

 

TAB 4.3 Dados Coletados Ponto 03 

 

 

LEQ L10 L90 LMIN LMAX VL MOTO VP ON BRT TOTAL

06:00 às 09:00 75.20 77.27 66.96 55.00 91.00 4.720 473     260 136 88   5.677   

09:00 às 12:00 73.10 76.8 62.8 54.1 90.5 3.398 131     314 56   56   3.955   

12:00 às 15:00 71.30 74.9 61.2 52.7 88.2 1.892 134     50   108 56   2.240   

15:00 às 18:00 71.80 75.4 62.0 53.1 88.9 3.131 141     152 182 94   3.701   

18:00 às 21:00 74.10 77.0 66.8 54.8 89.9 4.178 443     568 47   66   5.302   

01

PONTO HORÁRIO
DADOS SONOROS [dB(A)] DADOS TRÁFEGO [veic/h]

LEQ L10 L90 LMIN LMAX VL MOTO VP ON BRT TOTAL

06:00 às 09:00 73.80 77.4 66.0 60.9 89.7 2.284 296     207 243 88   3.118   

09:00 às 12:00 74.90 77.8 66.8 61.4 90.5 2.288 411     77   177 94   3.047   

12:00 às 15:00 73.70 77.2 59.8 60.3 90.3 1.937 296     135 188 135 2.691   

15:00 às 18:00 73.50 77.1 59.7 60.0 89.8 1.920 259     156 131 78   2.544   

18:00 às 21:00 73.70 77.5 60.0 60.0 90.7 2.075 382     137 82   109 2.785   

02

PONTO HORÁRIO
DADOS SONOROS [dB(A)] DADOS TRÁFEGO [veic/h]

LEQ L10 L90 LMIN LMAX VL MOTO VP ON BRT TOTAL

06:00 às 09:00 71.00 76.8 69.5 63.0 87.1 3.325 420     280 280 70   4.375   

09:00 às 12:00 70.80 76.3 68.8 62.7 86.5 3.279 364     126 196 56   4.021   

12:00 às 15:00 71.90 76.9 69.7 62.5 87.2 3.756 396     246 264 49   4.711   

15:00 às 18:00 71.80 76.7 69.5 63.8 88.2 3.426 308     369 248 77   4.428   

18:00 às 21:00 72.50 76.9 69.7 64.0 88.5 4.968 490     123 205 82   5.868   

03

PONTO HORÁRIO
DADOS SONOROS [dB(A)] DADOS TRÁFEGO [veic/h]
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TAB 4.4 Dados Coletados Ponto 04 

 

 

TAB 4.5 Dados Coletados Ponto 05 

 

 

TAB 4.6 Dados Coletados Ponto 06 

 

 

TAB 4.7 Dados Coletados Ponto 07 

 

 

TAB 4.8 Dados Coletados Ponto 08 

 

 

LEQ L10 L90 LMIN LMAX VL MOTO VP ON BRT TOTAL

06:00 às 09:00 73.70 79.3 71.5 69.4 95.0 1.737 143     143 333 24   2.380   

09:00 às 12:00 73.10 78.2 72.4 68.8 87.4 1.315 91       110 256 36   1.808   

12:00 às 15:00 73.60 79.6 71.7 69.6 95.3 1.762 169     121 314 48   2.414   

15:00 às 18:00 73.80 80.0 72.1 70.1 95.8 1.966 210     105 288 52   2.621   

18:00 às 21:00 73.70 81.2 72.6 71.4 98.2 1.655 288     144 264 48   2.399   

04

PONTO HORÁRIO
DADOS SONOROS [dB(A)] DADOS TRÁFEGO [veic/h]

LEQ L10 L90 LMIN LMAX VL MOTO VP ON BRT TOTAL

06:00 às 09:00 71.40 76.5 68.7 60.0 89.8 1.884 213     124 156 32  2.409   

09:00 às 12:00 70.70 75.4 67.4 61.8 87.8 831    45       32   144 58  1.110   

12:00 às 15:00 71.20 76.0 67.8 59.8 86.4 1.638 99       52   132 26  1.947   

15:00 às 18:00 70.40 74.8 66.8 59.7 86.2 1.431 180     72   96   24  1.803   

18:00 às 21:00 71.70 74.9 67.5 61.4 88.8 1.929 273     100 200 32  2.534   

DADOS SONOROS [dB(A)] DADOS TRÁFEGO [veic/h]

05

PONTO HORÁRIO

LEQ L10 L90 LMIN LMAX VL MOTO VP ON BRT TOTAL

06:00 às 09:00 75.20 80.6 65.8 60.2 90.8 1.990 240     49   168 24  2.471   

09:00 às 12:00 75.79 80.1 66.1 59.8 90.2 1.874 239     208 182 52  2.555   

12:00 às 15:00 75.90 78.8 66.7 60.3 90.1 1.746 209     186 140 46  2.327   

15:00 às 18:00 75.50 78.4 66.1 59.7 89.0 1.950 92       69   161 23  2.295   

18:00 às 21:00 71.31 74.7 62.3 58.8 84.9 2.146 265     106 132 53  2.702   

DADOS SONOROS [dB(A)] DADOS TRÁFEGO [veic/h]

06

PONTO HORÁRIO

LEQ L10 L90 LMIN LMAX VL MOTO VP ON BRT TOTAL

06:00 às 09:00 71.30 74.7 62.7 58.7 89.2 1.618 192     81   101 40  2.031   

09:00 às 12:00 70.24 74.0 61.4 58.0 88.4 1.218 139     77   77   31  1.542   

12:00 às 15:00 69.89 73.7 61.3 58.2 88.0 1.189 71       28   71   28  1.387   

15:00 às 18:00 70.21 74.0 61.2 58.5 88.4 1.540 192     58   77   39  1.906   

18:00 às 21:00 70.45 74.8 62.9 59.3 89.7 1.661 246     64   127 43  2.141   

DADOS SONOROS [dB(A)] DADOS TRÁFEGO [veic/h]

07

PONTO HORÁRIO

LEQ L10 L90 LMIN LMAX VL MOTO VP ON BRT TOTAL

06:00 às 09:00 74.70 80.2 72.0 60.3 97.1 2.472 222     222 222 32  3.170   

09:00 às 12:00 75.17 80.7 72.5 61.2 97.7 2.845 356     142 213 36  3.592   

12:00 às 15:00 71.69 76.7 70.2 60.7 82.7 2.422 110     83   110 27  2.752   

15:00 às 18:00 75.68 80.8 72.6 61.8 97.2 2.631 333     100 233 33  3.330   

18:00 às 21:00 76.09 81.2 73.0 60.5 97.7 2.651 336     134 235 33  3.389   

DADOS SONOROS [dB(A)] DADOS TRÁFEGO [veic/h]

08

PONTO HORÁRIO
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4.4 DADOS DE REFERÊNCIA 

 

Os dados sonoros utilizados como referência foram obtidos do Relatório de Medição 

do Ruído Ambiental, constante do Relatório Ambiental Simplificado (RAS) do Corredor 

TransCarioca, coletados nos pontos apresentados na FIG 4.4 Localização dos Pontos de 

Medição. 

Foram utilizados neste trabalho os do período diurno, coletados no horário 

compreendido entre 7:20 h às 9:01 h, apresentados na TAB 4.9. 

 

TAB 4.9 Valores LEQ RAS TransCarioca 

PONTO DESCRIÇÃO LEQ  [dB(A)] 

01 Hospital Sarah 70 

02 Praça Seca 74 

03 Largo do Campinho 73 

04 Escola Municipal Astolfo Rezende 75 

05 Cruzamento Av. Vicente Carvalho (nº 404) 73 

06 Largo Vicente de Carvalho 74 

07 Hospital SEMIU 72 

08 UPA Penha (Hospital Getúlio Vargas) 73 

Fonte: CONCREMAT, 2010 

 

Como referência foram utilizados os dados de tráfego obtidos do Relatório de 

Pesquisas e Contagens de Tráfego, constante no projeto básico da TransCarioca. 

No referido projeto a contagem foi realizada nos pontos apresentados na TAB 4.10. 
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TAB 4.10 Localização dos Postos de Contagem de Tráfego 

 
Fonte: LOGIT, 2004 

 

Em todos os postos de pesquisa foram realizadas contagens classificadas com 

totalizações a cada 15 minutos e hora inteira, ao longo de uma semana completa. 

A TAB 4.11 apresenta a totalização da contagem média dos veículos nos dias úteis no 

posto PC2A localizado na Av Abelardo Bueno, sentido Barra-Penha. O mesmo procedimento 

de contagem foi realizado de forma separada também para o sábado e domingo. Esse conjunto 

de dados foi coletado em todos os postos nos dois sentidos. 
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TAB 4.11 Posto Abelardo Bueno Sentido Barra / Penha 

  
Fonte: LOGIT, 2004 

 

Com o objetivo de padronizar os dados contidos no projeto e os levantados durante 

este trabalho em relação aos horários de medição foi feita a média aritmética dos valores 

dentro dos intervalos definidos anteriormente. 

Também com a finalidade de compatibilizar os pontos de coleta existentes no 

Relatório de Pesquisas e Contagens de Tráfego (RPCT) e no Relatório de Medição do Ruído 

Ambiental (RMRA) foi feita a correlação apresentada na TAB 4.12. 
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TAB 4.12 Correlação dos Postos de Coleta 

PONTO RPCT RMRA 

01 PC2 01 

02 PC3 02 

03 PC4 03 

04 PC5 04 

05 - 05 

06 PC6 06 

07 PC7 07 

08 PC8 08 

 

Em virtude da inexistência de dados de tráfego nas imediações do Ponto 05, a análise 

dos dados deste referido ponto ficará prejudicada. 

Um resumo dos dados utilizados como referência está apresentado nas TAB 4.13 a 

TAB 4.20. 

 

TAB 4.13 Ponto 01 

 
Fonte: LOGIT, 2004 e CONCREMAT, 2010. 

 

TAB 4.14 Ponto 02 

 
Fonte: LOGIT, 2004 e CONCREMAT, 2010. 

 

LEQ L10 L90 LMIN LMAX VL MOTO VP ON BRT TOTAL

06:00 às 09:00 70   62   81   2.742 127 79   2.948   

09:00 às 12:00 2.709 203 58   2.971   

12:00 às 15:00 1.342 83   23   1.449   

15:00 às 18:00 2.913 168 57   3.138   

18:00 às 21:00 2.711 54   53   2.818   

01

PONTO HORÁRIO
DADOS SONOROS [dB(A)] DADOS TRÁFEGO [veic/h]

LEQ L10 L90 LMIN LMAX VL MOTO VP ON BRT TOTAL

06:00 às 09:00 74   68   82   2.868 134 247 3.249   

09:00 às 12:00 2.619 152 260 3.031   

12:00 às 15:00 2.560 144 290 2.994   

15:00 às 18:00 2.912 181 242 3.335   

18:00 às 21:00 1.108 19   64   1.191   

02

PONTO HORÁRIO
DADOS SONOROS [dB(A)] DADOS TRÁFEGO [veic/h]
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TAB 4.15 Ponto 03 

 
Fonte: LOGIT, 2004 e CONCREMAT, 2010. 

 

TAB 4.16 Ponto 04 

 
Fonte: LOGIT, 2004 e CONCREMAT, 2010. 

 

TAB 4.17 Ponto 05 

 
Fonte: LOGIT, 2004 e CONCREMAT, 2010. 

 

TAB 4.18 Ponto 06 

 
Fonte: LOGIT, 2004 e CONCREMAT, 2010. 

 

LEQ L10 L90 LMIN LMAX VL MOTO VP ON BRT TOTAL

06:00 às 09:00 73   66   85   5.842 213 783 6.838   

09:00 às 12:00 4.686 230 731 5.647   

12:00 às 15:00 4.779 220 688 5.686   

15:00 às 18:00 4.925 219 729 5.873   

18:00 às 21:00 4.646 100 703 5.449   

03

PONTO HORÁRIO
DADOS SONOROS [dB(A)] DADOS TRÁFEGO [veic/h]

LEQ L10 L90 LMIN LMAX VL MOTO VP ON BRT TOTAL

06:00 às 09:00 75   65   83   2.128 147 521 2.796   

09:00 às 12:00 2.167 164 335 2.667   

12:00 às 15:00 2.151 161 705 3.016   

15:00 às 18:00 2.209 151 639 2.999   

18:00 às 21:00 2.250 72   537 2.859   

04

PONTO HORÁRIO
DADOS SONOROS [dB(A)] DADOS TRÁFEGO [veic/h]

LEQ L10 L90 LMIN LMAX VL MOTO VP ON BRT TOTAL

06:00 às 09:00 73   63   84   

09:00 às 12:00

12:00 às 15:00

15:00 às 18:00

18:00 às 21:00

DADOS SONOROS [dB(A)] DADOS TRÁFEGO [veic/h]

05

PONTO HORÁRIO

LEQ L10 L90 LMIN LMAX VL MOTO VP ON BRT TOTAL

06:00 às 09:00 74   61   85   1.559 71   158 1.788   

09:00 às 12:00 1.827 98   180 2.105   

12:00 às 15:00 1.771 76   162 2.009   

15:00 às 18:00 1.880 60   156 2.096   

18:00 às 21:00 1.822 27   170 2.018   

DADOS SONOROS [dB(A)] DADOS TRÁFEGO [veic/h]

06

PONTO HORÁRIO
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TAB 4.19 Ponto 07 

 
Fonte: LOGIT, 2004 e CONCREMAT, 2010. 

 

TAB 4.20 Ponto 08 

 
Fonte: LOGIT, 2004 e CONCREMAT, 2010. 

  

LEQ L10 L90 LMIN LMAX VL MOTO VP ON BRT TOTAL

06:00 às 09:00 72   62   80   1.427 74   227 1.728   

09:00 às 12:00 1.392 82   222 1.696   

12:00 às 15:00 1.399 77   215 1.691   

15:00 às 18:00 1.409 67   212 1.687   

18:00 às 21:00 1.485 44   218 1.747   

DADOS SONOROS [dB(A)] DADOS TRÁFEGO [veic/h]

07

PONTO HORÁRIO

LEQ L10 L90 LMIN LMAX VL MOTO VP ON BRT TOTAL

06:00 às 09:00 73   66   82   1.790 94   391 2.275   

09:00 às 12:00 2.227 146 352 2.725   

12:00 às 15:00 2.240 105 304 2.649   

15:00 às 18:00 2.479 103 359 2.940   

18:00 às 21:00 2.071 45   359 2.475   

DADOS SONOROS [dB(A)] DADOS TRÁFEGO [veic/h]

08

PONTO HORÁRIO
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5. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 

Neste capítulo serão apresentadas as análises realizadas neste trabalho com o objetivo 

de estudar e compreender as alterações ocorridas no tráfego após a implantação de um sistema 

BRT e sua influência na poluição sonora da região. 

 

5.1 ANÁLISE DOS PONTOS INDIVIDUALMENTE 

 

Em virtude da diversidade dos pontos de medição em termos de tráfego e de ocupação, 

será realizada uma análise individual para cada ponto, que será detalhada nos itens 

subsequentes. 

 

5.1.1 PONTO 01 

 

O Ponto 01 localizado na Av. Abelardo Bueno em frente ao Hospital Sarah 

Kubitschek possui como característica de ocupação do tipo hospitalar. Uma imagem aérea 

desse é apresentada na FIG 5.1 Localização do Ponto 01 em 2014. 

 

 

FIG 5.1 Localização do Ponto 01 em 2014 

Fonte: Adaptado do Google Earth, 2014 
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Ao se analisar a variação no fluxo total horário de veículos, entre a medição de projeto 

e a medição de campo realizada nos trabalhos da dissertação, identificou-se um acréscimo no 

fluxo médio de veículos de 47%, conforme apresentado na Figura 12. 

 

 

FIG 5.2 Comparativo Fluxo Total de Veículos Ponto 01 

 

LINS, et al (2013) em estudo realizado pelo Instituto Municipal de Urbanismo Pereira 

Passos (IPP) prevê que a Barra da Tijuca será a região (incluindo além da Barra, Recreio, Joá, 

Itanhangá, Vargem Grande, Vargem Pequena, Camorim e Grumari) com maior crescimento 

populacional,  pulando dos 154.608 em 2000, indo para 300.823 em 2010 e com previsão de 

chegar em 433.586. 

Na primeira década deste século os bairros da zona oeste do Rio de Janeiro cresceram 

até 150% e áreas da zona sul da capital perderam moradores, conforme  dados do Censo 2010 

realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Principal foco de obras 

de infraestrutura de transportes e de instalações esportivas para a Olimpíada de 2016, a região 

oeste concentra os nove bairros com maior crescimento absoluto de 2000 a 2010: juntos, 

receberam 278 mil moradores. 

A Barra da Tijuca, bairro da zona oeste que começou a atrair grandes investimentos 

imobiliários na década de 70, continua ganhando moradores: cresceu 47% entre 2000 e 2010. 

Além da expansão da frota na cidade do Rio de Janeiro conforme demonstrado na 

TAB 1.1 Crescimento da frota de veículos e a população do Rio de Janeiro, o principal fator 

que reflete a expansão da frota na região deve-se ao crescimento demográfico da região, com 

%∆= 𝟒𝟕% 
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o aumento da densidade populacional da região com a construção de vários condomínios, nos 

últimos anos. Isto pode ser percebido ao comparar a FIG 5.1 com a FIG 5.3. 

 

 

FIG 5.3 Localização do Ponto 01 em 2006 

Fonte: Adaptado do Google Earth, 2006 

 

 

Nos dados apresentados no capítulo 4, outro fator que merece ser destacado é a 

mudança das características do fluxo horário de veículos, com uma diminuição do percentual 

dos veículos leves (VL) e um leve aumento dos percentuais de veículos pesados (VP) e dos 

ônibus (ON), conforme apresentado na FIG 5.4 
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FIG 5.4 Comparativo do Fluxo de Veículos no Ponto 01 

 

A TAB 5.1 apresenta um comparativo entre os ruídos médios obtidos no RMRA e 

medidos nos trabalhos dessa dissertação, bem como a variação bruta no tráfego entre os 

valores do RPCT e os retirados da filmagem realizada no âmbito desse trabalho. O aumento 

de 5,2 dB(A) no ponto pode ser explicado em função do aumento do fluxo de veículos e 

também do aumento do percentual dos veículos pesados e dos ônibus. 

 

TAB 5.1 Comparativo dos dados relativos ao Ponto 01 

 

 

5.1.2 PONTO 02 

 

O Ponto 02 Localizado na Praça Seca na Rua Cândido Benício possui como 

característica de ocupação do tipo mista com vocação comercial. Uma imagem aérea deste 

ponto é apresentada na FIG 5.5. 

RMRA MEDIDO D RPCT MEDIDO % D

06:00 às 09:00 70.00 75.20 5.2 2.948         5.204         77%

09:00 às 12:00 73.10 2.971         3.824         29%

12:00 às 15:00 71.30 1.449         2.106         45%

15:00 às 18:00 71.80 3.138         3.560         13%

18:00 às 21:00 74.10 2.818         4.859         72%

2.665         3.911         47%média

01

PONTO HORÁRIO

DADOS SONOROS (LEQ) 

[dB(A)]

DADOS TRÁFEGO TOTAL

 [veic/h]
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FIG 5.5 Localização do Ponto 02 

Fonte: Adaptado do Google Earth, 2014 

 

 

Após analisar a variação no fluxo total horário de veículos, entre a medição existente 

do Relatório dos Postos de Contagem de Tráfego (RPCT) e a medição de campo realizada nos 

trabalhos da dissertação, identificou-se uma redução no fluxo médio de veículos de 9%, 

conforme apresentado na FIG 5.6. 

  

 

FIG 5.6 Comparativo Fluxo Total de Veículos Ponto 02 

 

%∆= −𝟗% 
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Da análise dos dados apresentados anteriormente, pode-se subtender que a diminuição 

do total de veículo por hora ocorre em virtude da diminuição do percentual de veículos leves e 

o aumento do percentual de ônibus, quando totalizados os ônibus do convencional e os ônibus 

do BRT, na composição do fluxo de tráfego total, conforme apresentado na FIG 5.7. 

 

 

FIG 5.7 Comparativo do Fluxo de Veículos no Ponto 02 

 

A análise dos valores referentes aos dados sonoros obtidos no RMRA e os dados 

coletados neste trabalho, apresentados na TAB 5.2, cujo valor apresentou uma redução de 0,2 

dB(A) é justificada em função da diminuição da média da quantidade total horária de veículos 

e principalmente a diminuição do percentual do ônibus (ON) na composição do tráfego. 

 

TAB 5.2 Comparativo Ponto 02 

 

 

 

RMRA MEDIDO D RPCT MEDIDO % D

06:00 às 09:00 74.00 73.80 -0.2 3.249         2.822         -13%

09:00 às 12:00 74.90 3.031         2.636         -13%

12:00 às 15:00 73.70 2.994         2.395         -20%

15:00 às 18:00 73.50 3.335         2.285         -31%

18:00 às 21:00 73.70 1.191         2.403         102%

2.760         2.508         -9%média

02

PONTO HORÁRIO

DADOS SONOROS (LEQ) 

[dB(A)]

DADOS TRÁFEGO TOTAL

 [veic/h]
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5.1.3 PONTO 03 

 

O Ponto 03 Localizado no Largo do Campinho no entroncamento entre as Ruas 

Domingos Lopes e Quaxima, possui como característica de ocupação o tipo mista com 

vocação comercial. A FIG 5.8 representa uma imagem aérea do referido ponto. 

 

 

FIG 5.8 Localização do Ponto 03 

Fonte: Adaptado do Google Earth, 2014 

 

Ao se observar a variação da quantidade total de veículos horária entre os dados do 

RPCT e os valores obtidos na coleta de dados de campo desta dissertação, verifica-se uma 

redução de 27% no respectivo quantitativos totais de veículos, como pode ser observado na 

FIG 5.9. 
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FIG 5.9 Comparativo Fluxo Total de Veículos Ponto 03 

 

A redução pela metade do percentual de ônibus convencionais (ON) no fluxo horário 

de veículos, em conjunto com a redução do tráfego total, demonstrada na FIG 5.10, pode ser 

interpretada como uma otimização do sistema de transporte coletivo que conseguiu suprir as 

necessidades de transporte público com uma diminuição da quantidade de veículos após a 

implantação do BRT. 

 

 

FIG 5.10 Comparativo do Fluxo de Veículos no Ponto 03 

 

Ao se comparar os dados referentes ao tráfego obtidos no projeto e os dados sonoros, 

apresentados no Relatório Ambiental Simplificado (RAS), com os dados levantados nesta 
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dissertação; pode-se inferir que a redução de 2 dB(A) no Nível de pressão sonora equivalente, 

mostrada na TAB 5.3, pode ser justificada em função da diminuição da quantidade de fluxo 

horário de veículos em conjunto com a diminuição do percentual de ônibus convencional. 

 

TAB 5.3 Comparativo Ponto 03 

 

 

5.1.4 PONTO 04 

 

O Ponto 04 localizado na Avenida Ministro Edgard Romero possui como 

característica de ocupação o tipo escolar. Na FIG 5.11 está uma imagem aérea deste ponto: 

 

 

FIG 5.11 Localização do Ponto 04 

Fonte: Adaptado do Google Earth, 2014 

 

RMRA MEDIDO D RPCT MEDIDO % D

06:00 às 09:00 73.00 71.00 -2.0 6.838         3.955         -42%

09:00 às 12:00 70.80 5.647         3.657         -35%

12:00 às 15:00 71.90 5.686         4.315         -24%

15:00 às 18:00 71.80 5.873         4.120         -30%

18:00 às 21:00 72.50 5.449         5.378         -1%

5.899         4.285         -27%média

03

PONTO HORÁRIO

DADOS SONOROS (LEQ) 

[dB(A)]

DADOS TRÁFEGO TOTAL

 [veic/h]
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Após análise dos dados de fluxo horário total de veículos contidos no projeto com os 

dados obtidos por  levantamento de campo realizado nesta dissertação, obtém-se uma redução 

do fluxo horário de 25% após a implantação do sistema BRT, conforme demonstrado na FIG 

5.12. 

 

 

FIG 5.12 Comparativo Fluxo Total de Veículos Ponto 04 

 

O comportamento da composição do fluxo de tráfego deste ponto, após a implantação 

do BRT, assemelha-se ao Ponto 03. 

 

 

FIG 5.13 Comparativo do Fluxo de Veículos no Ponto 04 

 

%∆= −𝟐𝟓% 
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A redução de 1,3 dB(A) neste ponto deve-se além da redução do fluxo horário total de 

veículos à redução no percentual dos ônibus convencionais na composição do tráfego. 

 

TAB 5.4 Comparativo Ponto 04 

 

 

5.1.5 PONTO 05 

 

O Ponto 05 localizado no cruzamento da Avenida Vicente de Carvalho com a Rua 

Luisa de Carvalho, possui como característica de ocupação tipo residencial. Uma imagem 

aérea deste ponto é apresentada na FIG 5.14: 

 

 

FIG 5.14 Localização do Ponto 05 

Fonte: Adaptado do Google Earth, 2014 

 

RMRA MEDIDO D RPCT MEDIDO % D

06:00 às 09:00 75.00 73.70 -1.3 2.796         2.237         -20%

09:00 às 12:00 73.10 2.667         1.717         -36%

12:00 às 15:00 73.60 3.016         2.245         -26%

15:00 às 18:00 73.80 2.999         2.411         -20%

18:00 às 21:00 73.70 2.859         2.111         -26%

2.867         2.144         -25%média

04

PONTO HORÁRIO

DADOS SONOROS (LEQ) 

[dB(A)]

DADOS TRÁFEGO TOTAL

 [veic/h]
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A análise do Ponto 05 fica impossibilitada uma vez que não foram realizada medições 

de tráfego nas imediações deste ponto. A seguir são apresentados os dados referentes a este 

ponto levantados no decorrer desta pesquisa. 

 

 

FIG 5.15 Fluxo Total de Veículo do Ponto 05 

 

 

FIG 5.16 Comparativo do Fluxo de Veículos no Ponto 05 

 

Apesar de não existirem dados referentes ao tráfego anterior a implantação do BRT, a 

redução de 1,6 dB(A) apresenta um valor coerente com os demais pontos estudados. Com a 

implantação de um sistema BRT, que diminua o fluxo de ônibus e carros, se espera uma 

redução no ruído. 
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TAB 5.5 Comparativo Ponto 05 

 

 

5.1.6 PONTO 06 

 

O Ponto 06 localizado no cruzamento da Avenida Vicente de Carvalho próximo a 

estação do metrô, possui como característica de ocupação tipo mista com vocação comercial. 

A imagem aérea deste ponto é apresentada na FIG 5.17: 

 

 

FIG 5.17 Localização do Ponto 06 

Fonte: Adaptado do Google Earth, 2014 

 

Neste ponto ocorreu um aumento do fluxo horário em 13% após a implantação do 

sistema BRT, conforme demonstrado na FIG 5.18. 

RMRA MEDIDO D RPCT MEDIDO % D

06:00 às 09:00 73.00 71.40 -1.6 2.196         

09:00 às 12:00 70.70 1.065         

12:00 às 15:00 71.20 1.848         

15:00 às 18:00 70.40 1.623         

18:00 às 21:00 71.70 2.261         

1.799         

DADOS SONOROS (LEQ) 

[dB(A)]

DADOS TRÁFEGO TOTAL

 [veic/h]

05

PONTO HORÁRIO

média
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FIG 5.18 Comparativo Fluxo Total de Veículos Ponto 06 

 

Apesar do aumento do fluxo total de veículos neste ponto, houve uma melhora na 

composição do tráfego com a diminuição do percentual de veículos leves e de ônibus 

convencionais, conforme apresentado na FIG 5.19. 

 

 

FIG 5.19 Comparativo do Fluxo de Veículos no Ponto 06 

 

O aumento do fluxo total neste ponto acarretou o acréscimo de 1,2 dB(A), após a 

implantação do BRT, conforme apresentado na TAB 5.6. 

 

%∆= 𝟏𝟑% 
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TAB 5.6 Comparativo Ponto 06 

 

 

5.1.7 PONTO 07 

 

O Ponto 07 localizado na Avenida Vicente de Carvalho em frente ao Hospital SEMIU, 

possui como característica de ocupação tipo hospitalar. Uma imagem aérea desse ponto é 

apresentada na FIG 5.20. 

 

 

FIG 5.20 Localização do Ponto 07 

Fonte: Adaptado do Google Earth, 2014 

 

Este ponto apresentou uma diminuição do fluxo horário de 4% após a implantação do 

sistema BRT, conforme demonstrado na FIG 5.21. 

 

RMRA MEDIDO D RPCT MEDIDO % D

06:00 às 09:00 74.00 75.20 1.2 1.788         2.231         25%

09:00 às 12:00 75.79 2.105         2.316         10%

12:00 às 15:00 75.90 2.009         2.118         5%

15:00 às 18:00 75.50 2.096         2.203         5%

18:00 às 21:00 71.31 2.018         2.437         21%

2.003         2.261         13%

PONTO HORÁRIO

06

DADOS SONOROS (LEQ) 

[dB(A)]

DADOS TRÁFEGO TOTAL

 [veic/h]

média
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FIG 5.21 Comparativo Fluxo Total de Veículos Ponto 07 

 

O aumento do percentual de veículos leves (VL) foi compensado com a redução pela 

metade do percentual de ônibus convencional (ON), na composição do fluxo de veículos, 

conforme apresentado na FIG 5.22. 

 

 

FIG 5.22 Comparativo do Fluxo de Veículos no Ponto 07 

 

A redução da quantidade de veículos horários em conjunto com a redução do 

percentual de ônibus convencional proporcionaram uma redução de 0,7 dB(A), no nível 

equivalente de ruído, conforme apresentado na TAB 5.7. 

 

%∆= −𝟒% 
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TAB 5.7 Comparativo Ponto 07 

 

 

5.1.8 PONTO 08 

 

O Ponto 08 localizado na Av. Brás de Pina em frente à Unidade de Pronto 

Atendimento (UPA) da Penha possui como característica de ocupação tipo hospitalar. Uma 

imagem aérea desse ponto é apresentada na FIG 5.23. 

 

 

FIG 5.23 Localização do Ponto 08 

Fonte: Adaptado do Google Earth, 2014 

 

Este ponto apresentou um incremento de 14% no fluxo horário. As obras viárias para 

implantação do BRT neste ponto incluíram a construção de um viaduto que facilitou o acesso 

RMRA MEDIDO D RPCT MEDIDO % D

06:00 às 09:00 72.00 71.30 -0.7 1.728         1.839         6%

09:00 às 12:00 70.24 1.696         1.403         -17%

12:00 às 15:00 69.89 1.691         1.316         -22%

15:00 às 18:00 70.21 1.687         1.714         2%

18:00 às 21:00 70.45 1.747         1.895         8%

1.710         1.633         -4%

PONTO

DADOS SONOROS (LEQ) 

[dB(A)]

DADOS TRÁFEGO TOTAL

 [veic/h]

07

média

HORÁRIO



74 

 

à Avenida Brasil. Este fato justifica uma atração que pode explicar o aumento apresentado na 

FIG 5.24. 

 

 

FIG 5.24 Comparativo Fluxo Total de Veículos Ponto 08 

 

O aumento do percentual de veículos leves (VL), apresentado na FIG 5.25, pode ser 

explicado devido à nova configuração das vias urbanas da região, enquanto a redução do 

percentual de ônibus convencionais segue a tendência da maioria dos pontos coletados. 

 

 

FIG 5.25 Comparativo do Fluxo de Veículos no Ponto 08 

 

%∆= 𝟏𝟒% 
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O aumento do percentual dos veículos leves na composição do tráfego e 

principalmente o aumento da quantidade total horária de veículos acarretaram o aumento de 

1,7 dB(A) no nível de pressão sonora equivalente, conforme apresentado na TAB 5.8. 

 

TAB 5.8 Comparativo Ponto 08 

 

 

Resumidamente pode-se observar que uma variação (aumento ou diminuição) do 

tráfego causou a uma variação direta (aumento ou diminuição) no nível de ruído do local. 

Ainda assim, as variações na composição do tráfego podem explicar variações individuais nos 

pontos. Um resumo dos dados apresentados anteriormente estão apresentados na TAB 5.9. 

 

TAB 5.9 Comparativo dos Valores Apresentados 

 

 

Como existem diferenças de nível de pressão sonora positivas e negativas, e variações 

de volume e composição do tráfego positivas e negativas; em termos absolutos não se pode 

concluir qual o impacto causado pela implantação do BRT. Uma tentativa de tornar a análise 

independente do volume e da composição do tráfego será elaborada no item 5.2.  

 

RMRA MEDIDO D RPCT MEDIDO % D

06:00 às 09:00 73.00 74.70 1.7 2.275         2.948         30%

09:00 às 12:00 75.17 2.725         3.236         19%

12:00 às 15:00 71.69 2.649         2.642         0%

15:00 às 18:00 75.68 2.940         2.997         2%

18:00 às 21:00 76.09 2.475         3.053         23%

2.613         2.975         14%

DADOS SONOROS (LEQ) 

[dB(A)]

DADOS TRÁFEGO TOTAL

 [veic/h]

08

PONTO HORÁRIO

média

PONTO D LEQ % D TRÁFEGO

01 5.2 47%

02 -0.2 -9%

03 -2.0 -27%

04 -1.3 -25%

05 -1.6 -

06 1.2 13%

07 -0.7 -4%

08 1.7 14%
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5.2 ANÁLISE DOS PONTOS SEM O VIÉS DO TRÁFEGO 

 

A diversidade das características dos pontos contidos neste trabalho demanda uma 

análise em que se retire dos dados a influência do volume e da composição do tráfego para 

verificar o impacto da implantação do BRT no ambiente sonoro em todas as regiões 

estudadas. 

 

Para realizar esta análise serão utilizados os dados de tráfego contidos no Relatório de 

Pesquisas e Contagens de Tráfego (RPCT) e no Relatório de Medição do Ruído Ambiental 

(RMRA). 

 

Para realizar a compatibilização dos dados supracitados, serão utilizados apenas os 

dados de tráfego do RPCT, referentes ao período 6:00 h às 9:00h, uma vez que este é o único 

período do projeto com dados de ruído. 

 

Para realizar a comparação entre os dados levantados neste trabalho e os dados de 

referência contidos no RPCT e RMRA, serão desprezados os dados referentes às 

motocicletas, uma vez que não foi medido o número de motocicletas no estudo de referência. 

Os quantitativos totais de ônibus usados na análise incluem o total de ônibus convencional e o 

total de ônibus do BRT. Para os dados sonoros serão utilizados o LEQ medido no período das 

6:00h às 9:00h. 

Os dados dos estudos de referência descritos anteriormente e que serão utilizados nesta 

análise estão apresentados na TAB 5.10. 
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TAB 5.10 Dados de Referência 

 

Fonte: LOGIT 2004 e CONCREMAT, 2010 

 

Os dados levantados neste trabalho que serão utilizados nesta análise estão 

apresentados na TAB 5.11. 

 

TAB 5.11 Dados Levantados 

 

 

Para tornar a análise independente do tráfego da região considerou-se que cada veículo 

individualmente emite ruído dentro dos limites estipulados na resolução CONAMA 272/2000, 

apresentados na TAB 5.12. Essa hipótese tem como base o fato desta ser a legislação vigente 

entre o período de referência e o momento da realização das medidas de campo nesse 

trabalho. Ainda que existam variações individuais de emissão de ruído por tipo de veículo, 

decorrentes das variações na idade e manutenção da frota, uma vez que não foi possível, pelas 

dificuldades naturais, se realizar uma medição do real ruído de cada veículo específico que 

passou durante o trabalho de campo; adotou-se como o valor do ruído emitido por cada tipo 

de veículo o valor máximo definido na norma supracitada. 

VL VP ON TOTAL

P1 2.742         127                  79            2.948         70                    

P2 2.868         134                  247          3.249         74                    

P3 5.842         213                  783          6.838         73                    

P4 2.128         147                  521          2.796         75                    

P5 -                -                      -              -                73                    

P6 1.559         71                    158          1.788         74                    

P7 1.427         74                    227          1.728         72                    

P8 1.790         94                    391          2.275         73                    

PONTO
TRÁFEGO TOTAL [veic/h] LEQ 

[dB(A)]

VL VP ON TOTAL

P1 4720 260 224 5.204         75.20

P2 2284 207 331 2.822         73.80

P3 3325 280 350 3.955         71.00

P4 1737 143 357 2.237         73.70

P5 1884 124 188 2.196         71.40

P6 1990 49 192 2.231         75.20

P7 1618 81 141 1.839         71.30

P8 2472 222 254 2.948         74.70

TRÁFEGO TOTAL [veic/h]
PONTO

LEQ 

[dB(A)]
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Considerou-se que, como a CONAMA 272/2000 esteve vigente durante todo o 

período, não ocorreram grandes variações tecnológicas em termos de emissão de ruído. 

 

TAB 5.12 Limites máximos de emissão de ruído para veículos automotores 

 

Fonte: CONAMA 2000. 

 

Considerou-se que todos os veículos que passaram no local durante a medição 

estivessem concentrados neste ponto específico. Mesmo no caso que nas medições de 

referência e de campo, no âmbito desse trabalho, fossem observados o mesmo tráfego, com o 

mesmo perfil, com uma diferente ordem de passagem, isto é, com diferentes influências 

instantâneas somadas no período de medição, uma vez que, em função da velocidade média 

do trem de veículos, o tempo de passagem individual de cada veículo é muito menor que o 

tempo total de medição, pode-se considerar que cada veículo completou toda sua influência 

de impacto instantaneamente no ponto de medição. 

Foram utilizados para os cálculos os dados apresentados nas TAB 5.10 e TAB 5.11. 

Como existem diferentes classes de veículo, com diferentes limites máximos de norma 

em um mesmo ponto, para cada classe de veículos calculou-se o valor total da emissão sonora 

utilizando a formulação para adição de fontes sonoras iguais, abordada no Capítulo 2. Para a 

totalização final considerando as diferentes classes de veículo utilizou-se a formulação para 

Direta Indireta

a
Veículo de passageiro até nove 

lugares
- 74 75 74

Veículo de passageiro com mais de 

nove lugares
PBT até 2.000 kg 76 77 76

Veículo de carga ou de tração e 

veículo de uso misto

PBT entre 2.000 kg e 3.500 

kg
77 78 77

Potência máxima menor que 

150 kW (204 cv)
78 78 78

Potência máxima igual ou 

superior a 150 kW (204 cv)
80 80 80

Potência máxima menor que 

75 kW (102 cv)
77 77 77

Potência máxima entre 75 kW 

(102 cv) e 150 kW (204 cv)
78 78 78

Potência máxima igual ou 

superior a 150 kW (204 cv)
80 80 80

NÍVEL DE RUÍDO 

[dB(A)]CATEGORIA

DIESEL

OTTO
DESCRIÇÃO

b

c
Veículo de passageiro ou de uso 

misto com PBT maior que 3.500 kg

Veículo de carga ou de traçãocom 

PBT maior que 3.500 kg
d

Injeção
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soma de diferentes tipos de fontes sonoras apresentada no capítulo 2. Os resultados obtidos 

estão apresentados nas TAB 5.13 e TAB 5.14. 

 

TAB 5.13 Cálculo do LEQ Teórico (Dados de Referência) 

 

 

TAB 5.14 Cálculo do LEQ Teórico (Dados de Levantados 

 

 

Esses dados mostram uma emissão teórica que se obteria caso todos veículos 

estivessem concentrados no ponto de medição, emitindo os valores limites de norma. Ou seja, 

é o valor teórico que dá uma medida de influência do volume e da composição do tráfego. 

Este difere do valor real porque existem variações nas emissões individuais decorrentes da 

idade e do nível de manutenção individual da frota. 

Para tornar a análise independente do volume e da composição do tráfego dividiu-se o 

LEQ medido em campo com o decibelímetro no projeto de referência e no levantamento desse 

trabalho pelo LEQ teórico mostrado nas Tabelas TAB 5.13 e TAB 5.14. Os resultados para 

cada ponto estão apresentados na TAB 5.15. 

 

VL VP ON TOTAL

P1 108          101               99                 110               

P2 109          101               104               110               

P3 112          103               109               114               

P4 107          102               107               111               

P5 -              -                   -                   -                   

P6 106          98                 102               108               

P7 106          99                 104               108               

P8 107          100               106               110               

PONTO
CÁLCULO DO LEQ TEÓRICO [dB(A)]

VL VP ON TOTAL

P1 110.74     104.15          103.50             112               

P2 107.59     103.16          105.20             110               

P3 109.22     104.47          105.44             112               

P4 106.40     101.55          105.53             110               

P5 106.75     100.93          102.74             109               

P6 106.99     96.90            102.83             109               

P7 106.09     99.07            101.48             108               

P8 107.93     103.46          104.05             110               

CÁLCULO DO LEQ TEÓRICO [dB(A)]
PONTO
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TAB 5.15 Análise dos Dados 

 

 

Da análise da tabela 38, conclui-se que o índice utilizado que relaciona o LEQ teórico e 

o real apresenta o nível de eficiência na composição do tráfego uma vez que o LEQ teórico é o 

valor máximo do ruído possível para um determinado tráfego. Desta forma o índice calculado 

apresenta o percentual do valor máximo teórico num determinado ponto. 

Ao se fazer a comparação entre o índice obtido com os dados de referência e os dados 

coletados neste trabalho pode-se avaliar o ganho de eficiência em relação ao ruído do tráfego.  

Desta forma, analisando os pontos individualmente verifica-se que houve um ganho de 

eficiência em relação ao ruído do tráfego nos pontos 2, 3, 4 e 7. Nos pontos 01, 06 e 08 houve 

uma piora que se justifica pelas obras viárias construídas nas imediações, que aumentaram a 

atratividade das vias. No ponto 01, além das obras viárias, pode-se contabilizar ainda o 

aumento da população na região. 

Considerando o BRT como um todo e as variações positivas e negativas dos pontos 

não é possível a observação de uma redução total no impacto da emissão de ruídos, 

independente do volume e composição da frota. No momento da medição deste trabalho o 

sistema BRT ainda não havia atingido o total de atratividade de usuários, com redução do 

transporte de passageiros em outros modos. Uma análise considerando esse cenário foi 

desenvolvida no item 5.3. 

 

5.3 ANÁLISE DO SISTEMA BRT COM A DEMANDA TOTAL DE PROJETO 

 

O presente estudo iniciou o levantamento de dados após um mês da implantação de 

todas as estações do BRT TransCarioca, período em que a demanda atingiu apenas 62% do 

previsto no projeto inicial. (RIO, 2014; LOGIT, 2004). 

MEDIDO TEÓRICO MEDIDO TEÓRICO

P1 70.00 109.51 0.639 75.20 112.23 0.670 4.8%

P2 74.00 110.42 0.670 73.80 110.46 0.668 -0.3%

P3 73.00 113.92 0.641 71.00 111.66 0.636 -0.8%

P4 75.00 110.80 0.677 73.70 109.71 0.672 -0.8%

P5 73.00 - - 71.40 108.95 0.655 -

P6 74.00 107.93 0.686 75.20 108.70 0.692 0.9%

P7 72.00 108.19 0.665 71.30 107.98 0.660 -0.8%

P8 73.00 109.71 0.665 74.70 110.40 0.677 1.7%

INDICE
LEQ [dB(A)]

INDICE

DADOS DE REFERÊNCIA DADOS DA DISSERTAÇÃO

PONTO % DLEQ [dB(A)]
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Para calcular o provável ganho do sistema quando atingir sua capacidade prevista 

foram realizadas as seguintes considerações: 

 Existe uma diferença entre a demanda prevista em projeto e a observada durante a 

medição desse trabalho de 134.000 usuários. 

 Nesse cenário esta diferença de 134.000 usuários deixaria de se transportar através 

de veículos leves (VL) e passaria a ser transportada pelo sistema BRT, que, assim, 

alcançaria sua demanda de projeto; 

 De forma conservadora, considerado que a capacidade máxima média dos veículos 

leves é de 5 passageiros, para cada 5 usuários que passarão a ser transportado pelo 

BRT será retirado um veículo leve do tráfego (o que resultará em uma redução no 

ruído); e 

 O total de veículos suprimidos está distribuído equitativamente durante todo o dia. 

 

Com as considerações feitas foram obtidas as quantidades dos veículos leves que 

seriam diminuídas do tráfego total medido neste trabalho. 

Em virtude da impossibilidade de realização de operações aritméticas, com o Nível 

Equivalente de Ruído (LEQ), em função de sua escala logarítmica, para o cálculo do impacto 

da redução dos veículos no LEQ, foram realizadas as seguintes considerações, calculou-se o 

percentual de redução do LEQ teórico, e aplicou-se o mesmo fator de redução para LEQ medido 

neste trabalho. 

Os valores calculados estão apresentados na TAB 5.16. 

 

TAB 5.16 Ajuste do LEQ em função do aumento da demanda 

 

 

Com os valores do LEQ corrigido calcula-se novamente o índice que correlaciona o 

LEQ teórico e o medido que estão apresentados na TAB 5.17. 

MEDIDO AJUSTADO MEDIDO AJUSTADO % D MEDIDO AJUSTADO

P1 4720 3603 110.74        109.57           1.06% 75.20 74.40             

P2 2284 1167 107.59        104.67           2.71% 73.80 71.80             

P3 3325 2208 109.22        107.44           1.63% 71.00 69.84             

P4 1737 620 106.40        101.93           4.20% 73.70 70.60             

P5 1884 767 106.75        102.85           3.65% 71.40 68.79             

P6 1990 873 106.99        103.41           3.34% 75.20 72.69             

P7 1618 501 106.09        101.00           4.80% 71.30 67.88             

P8 2472 1355 107.93        105.32           2.42% 74.70 72.89             

LEQ [dB(A)]
PONTO

QTDE VL [veic/h] LEQ TEÓRICO [dB(A)]
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TAB 5.17 Comparativo do ganho do BRT 

 

 

Com base nos resultados apresentados pode-se inferir que o ganho da implantação do 

BRT tende a aumentar com o aumento da demanda, apresentando ganhos de eficiência em 

praticamente todos os pontos. A exceção ocorreu no Ponto 01, em função da alteração da 

densidade demográfica da região, o que alterou as características do ponto estudado. 

 

  

MEDIDO TEÓRICO MEDIDO TEÓRICO

P1 70.00 109.51 0.639 74.40 112.23 0.663 3.7%

P2 74.00 110.42 0.670 71.80 110.46 0.650 -3.0%

P3 73.00 113.92 0.641 69.84 111.66 0.626 -2.4%

P4 75.00 110.80 0.677 70.60 109.71 0.644 -4.9%

P5 73.00 - - 68.79 108.95 0.631 -

P6 74.00 107.93 0.686 72.69 108.70 0.669 -2.5%

P7 72.00 108.19 0.665 67.88 107.98 0.629 -5.5%

P8 73.00 109.71 0.665 72.89 110.40 0.660 -0.8%

INDICE
LEQ [dB(A)]

INDICE
PONTO

DADOS DE REFERÊNCIA DADOS AJUSTADOS

% DLEQ [dB(A)]
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6. CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

 

Neste capítulo são apresentadas as principais conclusões acerca do presente trabalho. 

Ao final são apresentadas algumas sugestões para desenvolvimento de trabalhos futuros. 

 

6.1 CONCLUSÕES 

 

Foram apresentados neste trabalho, nos tópicos de revisão da literatura, diversos 

parâmetros e conceitos sobre Acústica, poluição sonora, incômodo do ruído. 

A apresentação destes conceitos facilita o entendimento das conclusões obtidas no 

decorrer deste trabalho. 

Os locais de medição utilizados neste trabalho apresentam uma grande diversidade de 

ocupação, o que permitiu caracterizar todo percurso da TransCarioca. 

Em virtude da diversidade dos pontos estudados se fez necessária uma primeira análise 

individual para cada ponto, cujo resumo está apresentado na TAB 6.1. 

 

TAB 6.1 Resumo dos Dados 

 

 

Dos valores apresentados inicialmente já se descarta o Ponto 05, em função da 

inexistência de dados referentes ao tráfego coletados na época do projeto, inviabilizando 

assim seu estudo no presente trabalho. 

Como ponto importante observado nos dados apresentados é o grande aumento do 

tráfego ocorrido no Ponto 01, em virtude principalmente do aumento da densidade 

RMRA MEDIDO D RPCT MEDIDO % D

01 70.00 75.20 5.20 2.665         3.911         47%

02 74.00 73.80 -0.20 2.760         2.508         -9%

03 73.00 71.00 -2.00 5.899         4.285         -27%

04 75.00 73.70 -1.30 2.867         2.144         -25%

05 73.00 71.40 -1.60 -                1.799         -

06 74.00 75.20 1.20 2.003         2.261         13%

07 72.00 71.30 -0.70 1.710         1.633         -4%

08 73.00 74.70 1.70 2.613         2.975         14%

DADOS SONOROS (LEQ) 

[dB(A)]

DADOS TRÁFEGO TOTAL

 [veic/h]PONTO
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demográfica na região da Barra da Tijuca e Recreio, com a construção de grandes 

condomínios habitacionais. 

A Barra da Tijuca, bairro da zona oeste que começou a atrair grandes investimentos 

imobiliários na década de 70, continua ganhando moradores: cresceu 47% entre 2000 e 2010, 

segundo as informações do censo do IBGE. 

O crescimento dos bairros da zona oeste do Rio de Janeiro atingiu até 150%, na 

comparação entre os censo de 2000 e 2010, realizados pelo IBGE. 

A região oeste concentra ainda os nove bairros com maior crescimento absoluto de 

2000 a 2010, que  juntos, receberam 278 mil moradores no período. 

Desta forma o ponto 01 em função da alteração de suas características iniciais, os 

dados obtidos neste local não podem ser utilizados para mensurar o impacto gerado pela 

implantação do BRT. 

Outro quesito a ser abordado é o aumento do tráfego nos pontos 06 e 08 superiores a 

10%. Tal aumento pode ser inferido em função das mudanças viárias após a construção do 

BRT, o que gerou uma maior atratividade para o fluxo de veículos da região. 

Os pontos 03 e 04 apresentaram uma redução do fluxo de veículos superiores a 25%, 

principalmente em função da diminuição dos veículos leves e dos ônibus convencionais. 

Os pontos 02 e 07 apresentaram uma redução do quantitativo horário de veículos 

inferior a 10%, pelos mesmos motivos dos pontos 03 e 04. 

Em função da diversidade dos resultados apresentados e com o objetivo de visualizar o 

ganho com a implantação de um corredor viário exclusivo para ônibus foi criado um índice 

que mede a eficiência da composição do fluxo na questão do ambiente sonoro, o índice criado 

calcula a relação entre o nível sonoro medido e o nível sonoro teórico considerando todos os 

veículos em um único ponto e com a emissão igual a máxima permitida pela legislação 

vigente. 

Um resumo destes dados calculados está apresentado na TAB 6.2. 
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TAB 6.2 Comparativo dos Índices 

 

 

Da análise dos dados apresentados observa-se que os pontos em que ocorreram o 

aumento do tráfego não apresentaram um ganho em relação à eficiência sonora em função da 

alteração da composição do tráfego. 

Em virtude da coleta de dados deste trabalho ter ocorrido apenas um mês após a 

inauguração de todas as estações do BRT da TransCarioca a demanda do sistema consistia em 

apenas 62% do previsto inicialmente. Em função disto resolveu-se realizar uma simulação 

para avaliar o ganho do BRT em sua plena capacidade. Para atender este objetivo se fez 

necessário considerações que toda a demanda restante está atualmente sendo transportada por 

veículos leves, e que o aumento de cada cinco passageiros no BRT, corresponderá a 

diminuição de um veículo leve, os dados desta simulação estão apresentados na TAB 6.3. 

 

TAB 6.3 Comparativo de Índices com Demanda Total 

 

 

P1 0.639 0.670 4.8%

P2 0.670 0.668 -0.3%

P3 0.641 0.636 -0.8%

P4 0.677 0.672 -0.8%

P5 - 0.655 -

P6 0.686 0.692 0.9%

P7 0.665 0.660 -0.8%

P8 0.665 0.677 1.7%

% DPONTO
ÍNDICE 

REFERENCIA

ÍNDICE 

MEDIDO

P1 0.639 0.663 3.7%

P2 0.670 0.650 -3.0%

P3 0.641 0.626 -2.4%

P4 0.677 0.644 -4.9%

P5 - 0.631 -

P6 0.686 0.669 -2.5%

P7 0.665 0.629 -5.5%

P8 0.665 0.660 -0.8%

PONTO
ÍNDICE 

REFERENCIA

ÍNDICE 

AJUSTADO
% D
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Percebe-se que o aumento da demanda do BRT, e consequentemente a diminuição dos 

veículos leves, acarreta uma melhora na eficiência sonora da composição do tráfego aumenta, 

em praticamente todos os pontos. A exceção ocorre no Ponto 01 que teve suas características 

alteradas em função do aumento da demanda geográfica da região. 

Percebe-se então que apesar do grande crescimento da frota de veículos no Rio de 

janeiro a maioria dos pontos estudados apresentaram uma diminuição do fluxo de tráfego, o 

que já representa uma vantagem na implantação do sistema BRT. 

O crescimento da utilização dos BRT em função do seu baixo custo quando 

comparado a outros modelos de transporte de massa, reforça a importância do estudo de sua 

influência no meio ambiente sonoro e seu impacto na qualidade de vida da população. 

Ao final deste estudo pode-se afirmar que a implantação de um corredor viário 

exclusivo para ônibus proporciona uma melhora na qualidade do tráfego da região, 

proporcionando uma maior eficiência da composição do tráfego. 

Desta forma percebe-se que o incentivo da utilização de BRT, além de facilitar a 

mobilidade urbana, possibilita uma melhoria no meio ambiente sonoro da região, 

proporcionando um desenvolvimento sustentável com uma melhoria da qualidade de vida, em 

função da melhoria do meio ambiente sonoro. 

 

6.2 RECOMENDAÇÕES FUTURAS 

 

Como sugestão para trabalhos futuros sugere-se inicialmente a realização de novas 

pesquisas de campo após pelo menos um ano de implantação do BRT TransCarioca, para 

verificar se o sistema apresenta a demanda prevista no projeto e se a nova composição do 

tráfego corresponde ao estimado neste trabalho. É interessante contabilizar variações 

ocorridas também em outros períodos do ano. 

Seria interessante também a realização de campanhas de medições individuais de 

ruído para os diferentes tipos de veículo a fim de avaliar o cálculo do Leq teórico. 

Outra sugestão está na utilização dos conceitos desenvolvidos em outros sistemas 

BRT, para verificar se os resultados apresentados podem ser expandidos para outros 

corredores viários exclusivos para ônibus. 
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