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RESUMO 

 

O crescimento desordenado das cidades acarreta problemas no tráfego veicular e 

usos/ocupações das edificações. Na ausência de fiscalização ambiental, as edificações são 

modificadas e transformadas em locais para comércio e entretenimento noturno sem estudo 

prévio dos impactos gerados tanto pelos próprios quanto pelo tráfego em áreas de 

predominância residencial. Este trabalho avalia o impacto sonoro ocasionado por 

estabelecimentos comerciais noturnos num recorte do bairro Jatiúca, Maceió-AL, Brasil. A 

pesquisa quantitativa foi aplicada através de levantamentos de tráfego veicular, de 

bares/restaurantes e de níveis de pressão sonora em 29 pontos. Apenas 13,8% dos valores 

mensurados permaneceram dentro do estabelecido pelas normas, dentre os demais os 

valores chegaram a 102,3dB(A) e 97,8dB(A), computando em média 50dB(A) acima do 

recomendado pela NBR 10151 (2000) para o horário e local, ocasionando fator de 

preocupação para o conforto e salubridade da comunidade. Identificou-se que, os altos 

índices de pressão sonora advieram de fontes comerciais fixas (bares) e individuais móveis 

(caixas de som acopladas a veículos), levando ao entendimento que a fiscalização deve ser 

mais regular através da união das denúncias da comunidade e ação de órgãos responsáveis.  

 

1  INTRODUÇÃO 

 

A vida dentro dos espaços urbanos em conjunto com as progressivas mudanças de fluxos 

humanos, construtivos e mecânicos no meio ambiente conduz a conflitos ligados ao som, 

traduzidos como ruído. O conforto ambiental é uma ciência que estuda o comportamento 

do homem e sua necessidade constante de bem-estar, onde é possível abranger o conforto 

acústico, térmico, luminoso e ergonômico. Dentre as extensões citadas a respeito do 

conforto ambiental, a preocupação acústica, é de extrema importância para a qualidade de 

vida do ser humano e de sua saúde, visto que condições básicas de isolamento do ruído 

externo podem prevenir o alto nível de estresse e doenças causadas ao organismo. 

 

O crescimento das cidades e a falta de planejamento urbano podem estar inseridas entre 

uma das principais causas da incidência da poluição sonora devido ao tráfego rodoviário e 

a instalação inadequada de pontos comerciais, uma vez que estes estão relacionados ao 

aumento da população urbana, que necessita de transportes e diversos serviços. Em termos 

de expansão dessas cidades, o comportamento acústico é por muitas vezes ignorado. Isto 

pode ser verificado quando se observa a presença crescente de estabelecimentos comerciais 

(farmácias, padarias, bares, restaurantes, etc.) em ambientes de predominância residencial. 

Esta sofre consequências notáveis causadas pelo desprezo quanto à saúde sonora social, 

visto que, tais estabelecimentos muitas vezes não possuem tratamento acústico para o 

isolamento dos ruídos, causando, portanto, incômodos para os moradores do local. 

 



O constante conflito encontrado entre o funcionamento de estabelecimentos comerciais 

noturnos em Maceió instalados em zonas predominantemente residenciais, principalmente 

nos bairros da orla marítima, propicia uma problemática relativa à poluição sonora e a 

salubridade desses locais. A área de estudo faz ligação direta entre uma movimentada 

avenida da cidade e a orla marítima, que rapidamente desenvolveu um grande número de 

edificações direcionados ao lazer e entretenimento da comunidade, assim como um grande 

fluxo de veículos.  

 

Neste estudo, a inserção de comércios, principalmente destinados à área gastronômica e 

entretenimento, está se desenvolvendo de forma acelerada na Av. Dr. Antonio Gomes de 

Barros e seu entorno, acarretando um aumento da poluição sonora local e tem sido alvo de 

diversas queixas relacionadas ao ruído produzido por tais locais. Este tipo de edificação se 

comporta como gerador de ruído, tanto pela música ambiente, presente na maioria deles, 

quanto pelo fluxo de veículos que se acumula no local. Isto é fator de incômodo constante 

para a população residente nos arredores desses estabelecimentos, que é obrigada a 

conviver com tais fontes ruidosas mesmo nos horários de descanso e repouso, e se encontra 

constantemente exposta à prolongadas atividades ruidosas, pondo em risco sua salubridade 

e comprometendo sua qualidade de vida. 

 

1.1  Objetivo Geral  

 

O objetivo desse trabalho é analisar o impacto sonoro ocasionado por estabelecimentos 

comerciais noturnos localizados numa fração da cidade de Maceió-AL, em área de 

composição mista (residencial e comercial), tendo como objeto de estudo a Avenida 

Doutor Antônio Gomes de Barros e seu entorno. 

 

2  A CIDADE DE MACEIÓ 

 

Maceió é uma cidade de médio porte, capital de Alagoas, Brasil, um dos estados da região 

nordeste do Brasil (Fig. 1). Segundo a Lei Municipal 4952/2000, Maceió possui um total 

de 50 bairros oficiais e uma população de 932.748 habitantes (IBGE, 2010). Este trabalho 

busca avaliar uma área específica de estudo inserida no bairro Jatiúca, mais 

especificamente na Avenida Dr. Antonio Gomes de Barros. O bairro encontra-se em 

crescente processo de valorização e adensamento populacional, e isto se deve à sua 

proximidade com a orla marítima e à presença diversa de serviços e a infraestrutura que 

estes oferecem. A consolidação da área propicia a presença de moradores e consumidores e 

caracteriza-se pela alta procura, supervalorização e preços elevados dos terrenos da região, 

acontecimentos que, de certo modo, selecionam a tipologia da demanda consumidora, e 

assim, contribuem para a segregação sócio-espacial na cidade.  

 

Alencar et al. (2013) realizou um levantamento dos dados relacionados à poluição 

ambiental registrados pela Secretaria Municipal de Proteção ao Meio Ambiente de Maceió 

(SEMPMA) nos anos de 2011 e 2012. Os registros demonstraram que a maior parte das 

denúncias documentadas foram relativas à Poluição Sonora: 37% em 2011 e 26% das 

denúncias em 2012. As informações também evidenciam dados equivalentes às fontes 

emissoras da poluição sonora, nos quais têm-se bares e restaurantes como os segundos 

maiores poluentes na cidade de Maceió, com registros de 25% e 24% das denúncias em 

2011 e 2012, respectivamente. É colocado ainda por Alencar et al. (2013) que não há por 

parte da SEMPMA dados referentes à averiguação das denúncias, tornando evidente a 



ausência de maior rigor na fiscalização na cidade e a não aplicação das normas referentes 

ao conforto acústico dos cidadãos. 

 

 
Fig. 1  Esquema da localização da Área em Estudo: mapa do Brasil com destaque 

para o Estado de Alagoas, a capital Maceió com marcação do bairro Jatiúca e 

destaque para a Av. Dr. Antônio Gomes de Barros e entorno imediato 

 

3  DIRETRIZES E NORMAS TÉCNICAS DE DESEMPENHO ACÚSTICO 

 

Sabendo que o conforto acústico deixou de ser encarado apenas como um fator ambiental, 

mas que deve ser considerado como necessidade básica do cidadão, estudos científicos e 

normas técnicas determinam indicadores de políticas ambientais e níveis máximos de 

pressão sonora que o ser humano deve ser submetido. Afinal, a audição pode ser 

considerada o mecanismo perceptivo mais sensível do ser humano.  

 

O Plano Diretor de Maceió (2006) estabelece por lei municipal que, em relação ao Estudo 

Prévio de Impacto da Vizinhança e ao Relatório de Impacto da Vizinhança, deverão ser 

incluídas- entre outras- análises relativas ao uso e ocupação do solo, geração de tráfego e 

poluição ambiental, para estabelecimentos como casas de festas, bares e restaurantes, 

observando aspectos como causadores de poluição sonora e alterações significativas na 

qualidade de vida na área de influência do empreendimento ou atividade, afetando a saúde 

e bem-estar dos moradores e usuários. 

 

O Código de Posturas do Município de Maceió - Lei nº 3.538 (Maceió, 1985), Artigo 265 

prega que mediante licença especial cedida pela Prefeitura, bares, botequins, restaurantes, 

cafés, confeitarias e sorveterias, poderão funcionar sem limitação de horário. Contudo, o 

mesmo Código de Postura (Id.,1985) estabelece na Secção II, Artigo 113 que haverá uma 

limitação do funcionamento destes estabelecimentos no que diz respeito à poluição sonora, 

defendendo que o nível máximo de som ou ruído permitido é de 45dB(A) das 18h às 7h 

quando medidos a distância de 5m de qualquer ponto das divisas do estabelecimento. 
 

O Código de Urbanismo e Edificações do Município de Maceió - Artigo 305 (2006) 

determina também que se faz obrigatório o tratamento acústico adequado (sem provocar 

poluição sonora ou desconforto ambiental) em todos os estabelecimentos destinados a 

apresentações musicais, folclóricas, artísticas ou culturais que apresentem sonorização 

indispensável para o exercício de suas atividades. 

 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (2008), "o limite sonoro considerado tolerável 

ao ouvido humano encontra-se na faixa de 65dB(A)", destacando que pessoas expostas a 



valores acima deste índice podem apresentar algumas reações fisiológicas, tais como: 

estresse ao organismo, aumento do risco de doenças, problemas auditivos, infarto e 

anestesia por endorfina. Para níveis de conforto acústico do indivíduo deve-se aceitar 

65dB(A) como o nível de ruído máximo (conforto acústico) e os valores a partir de 

85dB(A) como sendo o limite de nível de insalubridade (riscos de danos auditivos).  

Já a NBR 10151 - Avaliação do ruído em áreas habitadas, visando o conforto da 

comunidade - Procedimento (ABNT, 2000) especifica que o método de avaliação de ruído 

deve ser aplicado através de medições do Nível de Pressão Sonora Equivalente (LAeq) em 

decibels ponderados em A, chamado dB(A). O filtro de ponderação A, é adotado por ser 

considerado o mais representativo da curva de sensibilidade auditiva. Ela estabelece 

também o Nível Critério de Avaliação (NCA) para ambientes externos, relacionando os 

valores com o uso do solo e atividades em funcionamento. Em áreas mistas de 

predominância residencial (foco deste trabalho) deve-se tolerar até 55 dB(A) a nível diurno 

e 50 dB(A) a nível noturno (Tabela 1).  

 

Tabela 1  Nível de Critério de Avaliação (NCA) para ambientes externos, em dB(A) 

 

TIPOS DE ÁREAS DIURNO 

dB(A) 

NOTURNO 

dB(A) 

Áreas de sítios e fazendas 40 35 

Áreas 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: Adaptado de NBR 10151 – ABNT, 2000. 

 

4  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Este trabalho adotou as etapas metodológicas apresentadas a seguir.  

 

4.1  Etapa 01: Seleção e Caracterização Física da Área em Estudo 

A seleção da área deste estudo foi feita com base na problemática ruidosa existente no 

bairro Jatiúca (segundo bairro com maior número de denúncias relacionadas a atividades 

ruidosas e incômodas nos anos de 2011 e 2012 segundo a SEMPMA) e como a área do 

bairro é extensa, decidiu-se por realizar um recorte na Av. Dr. Antonio Gomes de Barros e 

seu entorno devido à observação de aspectos como: a quantidade de fluxo automotor 

encontrado na avenida e a identificação da área como a de maior concentração comércios, 

serviços, e estabelecimentos com atividades noturnas em geral que podem portar-se como 

fonte ruidosa no local. 

 

A Avenida Doutor Antonio Gomes de Barros, uma das principais do bairro Jatiúca, é 

responsável por relevante ligação com o Maceió Shopping e a orla marítima, a via tem 

aproximadamente 1,83 Km, possui um corredor arborizado e conta com aprox. 55,5 

hectares (levando-se em consideração o entorno imediato selecionado). A avenida em 

estudo faz ligação direta com as movimentadas Av. Dona Constança de Góes Monteiro 

(via de acesso ao Maceió Shopping) e Av. Álvaro Otacílio (principal via da orla marítima 

maceioense), de modo a ser classificada como uma via coletora de mão dupla (como 



poucas no bairro), principal motivo de possuir um tráfego intenso na maior parte do dia 

(Fig. 2). 

 

Em acordo com o Código de Urbanismo e Edificações da cidade de Maceió, Lei Municipal 

Nº 5.593 (2007), a área em estudo está situada na Zona Residencial do tipo 4 (ZR-4) (Fig. 

2). Apesar de ser uma área destinada à ocupação mista, predominantemente de uso 

residencial, o Art. 29 da mesma estabelece as seguintes diretrizes: área de verticalização 

restrita ao Cone do Farol da Marinha; e permite a implantação de atividades comerciais, de 

serviços e industriais, até o grupo IV(acima de 900 m²), compatibilizados ao uso 

residencial, sem prejuízo da avaliação dos impactos ambientais e urbanos. 

 

 
Fig. 2 Recorte do bairro Jatiúca destacando suas avenidas principais e identificando o 

sentido e classificação viária das mesmas 

 

4.2  Etapa 03: Levantamento de Dados 

 

Esta etapa conta com a execução de critérios relacionados ao levantamento de dados da 

área em estudo, referindo-se à caracterização dos usos ocupacionais, levantamento dos 

comércios noturnos, equipamentos, processo de medição utilizado, levantamento 

fotográfico e levantamento de dados sonoros.  

 

O levantamento de usos ocupacionais utilizou a Planta Cartográfica da cidade de Maceió 

como base, no qual criou-se um mapa base de usos ocupacionais (Fig. 3) obtido com o 

auxílio da ferramenta online Google Street View, e em seguida, foi concretizada a 

verificação in loco dos usos destas edificações durante o período de medição sonora, de 

modo a ter precisamente a configuração da região no período em que foram realizadas as 

mensuras. Tais dados subsidiaram a elaboração de um mapa determinativo dos perfis de 

uso da região, no qual os lotes foram diferenciados por cor, entre: residencial, comercial, 

misto (residencial e comercial), institucional/social, empresarial/serviço e vazios/em 

construção); e dentre os comerciais, foram separados aqueles apenas com funcionamento 

diurno e aqueles com funcionamento diurno e noturno.  
 

 

 
Fig. 3 Mapa esquemático dos usos ocupacionais da área em estudo 



No levantamento dos comércios foram contados 134 estabelecimentos comerciais, sendo 

47 deles destinados ao entretenimento noturno (Fig. 4), e sua maioria distribuídos ao longo 

da Avenida Dr. Antonio G. de Barros. As edificações comerciais noturnas foram 

classificadas estabelecendo o período noturno como sendo entre 22h e 7h do dia seguinte. 

Estes estabelecimentos foram catalogados e levaram em consideração os horários e dias de 

funcionamento e a presença e tipo de música no ambiente que pudesse atuar como fonte 

ruidosa, sendo estas informações adquiridas através de entrevista com funcionários do 

local, a fim de detectar possíveis interferências dos mesmos na vizinhança.  

 

 
Fig. 4 Mapa esquemático dos estabelecimentos comerciais noturnos numerados 

Para o levantamento de dados do Nível de Pressão Sonora (NPS) foi definida uma malha 

de configuração triangular equilátera com 120m de lado, de modo que os desenhos 

ocupassem toda a área de estudo de forma bem distribuída (Fig. 5). Logo, os pontos para a 

medição foram marcados nos vértices desta malha triangular e no centro dos lados 

diagonais dos triângulos, de modo que a maioria destes pontos localizasse-se na avenida 

principal de estudo; sendo por fim somados 30 pontos ao longo do recorte em questão. 

‘ 

 
Fig. 5 Mapa esquemático com malha triangular e pontos de medição sonora 

 

As medições sonoras foram pensadas para disporem-se em quatro dias consecutivos e que 

possuíssem características distintas quanto ao funcionamento dos comércios noturnos, para 

assim ser verificado o comportamento da área em diferentes situações. Então foram 

escolhidos: Sexta-feira (dia útil de trabalho e com início de atividades noturnas), Sábado 

(dia útil de trabalho para a maioria dos comércios e com atividades de bares e restaurantes 

diurna e noturna), Domingo (dia no qual os comércios diurnos fecham e os noturnos 

encontram-se em atividade durante o dia e a noite) e Segunda-feira (dia útil de trabalho e 

sem atividade comercial noturna). As medições foram pensadas não só para avaliar o 

comportamento sonoro em diferentes dias, mas também o comportamento do som durante 

o máximo possível de horas por dia. Dito isto, em cada um desses dias foram realizadas 

medições das 7h às 0h, com duração de 2h e intervalos de 1h entre elas, totalizando seis 

medições: 7h-9h, 10h-12h, 13h-15h, 16h-18h, 19h-21h e 22h-0h.  

 

Para a realização das medições nos pontos, dias e horários definidos, foi utilizado o 

medidor de pressão sonora da 01 dB, Metravib Solo, Classe 1, sendo utilizados os dados de 



LAeq na ponderação A, curva de maior sensibilidade auditiva. O equipamento foi 

posicionado a uma distância mínima lateral de 2m das edificações e à altura de 4 metros do 

chão, realizando cada mensura durante intervalos de 5 minutos. E levado em consideração 

os processos de medição de pressão sonora indicados na NBR 10151 (ABNT, 2000).  

 

Como a área de estudo é extensa e a quantidade de pontos grande, seria logisticamente 

impossível realizar todo o levantamento num mesmo intervalo de dias, então o este 

precisou ser realizado em duas etapas: numa semana foram medidos os pontos de 1 a 15 

nos dias de Sexta, Sábado, Domingo e Segunda, e noutra semana os pontos de 16 a 30 nos 

quatro dias consecutivos correspondentes (Fig. 6).  

 
Fig. 6 Mapa esquemático com Pontos de Medição dividido em Semana 01 (laranja-

pontos 01 à 15) e em Semana 02 (verde-pontos 16 à 30) 
 

Foi tomado o cuidado de que as duas semanas nas quais foram realizados os levantamentos 

das medições tivessem as mesmas características: semanas sem feriados e/ou eventos na 

área em estudo. Ressalvando que o Ponto 25 teve de ser descartado da avaliação por 

questão de segurança, já que houve tentativa de assalto durante o processo de medição do 

terceiro dia. Juntamente com os dados acústicos foram também levantadas informações 

relativas ao tráfego viário local, cuja contagem de veículos leves e pesados (motocicletas, 

carros, ônibus e caminhões) se deu concomitantemente ao levantamento de dados sonoros 

em todos os pontos, dias e horários. Já o levantamento fotográfico foi realizado sempre que 

possível nos dias em que se efetivaram as medições do nível de pressão sonora, porém 

também houve a necessidade de se voltar depois ao local para finalizar este levantamento, 

que incluía o arquivamento de fotos dos pontos de medição e dos comércios noturnos.  

 

5  ANÁLISE E DIAGNÓSTICO ACÚSTICO 

 

Quanto à avaliação dos dados sonoros da área em estudo, primeiramente optou-se por 

analisar como cada Ponto de Medição se comporta particularmente, então os dados foram 

sintetizados em 29 fichas descritivas, com cada Ponto de Medição abrangendo um raio de 

60m. O valor foi estabelecido por ser o mediano entre a distância de dois pontos. O 

diagnóstico inicial foi dado por meio da análise das fichas, exemplificado na Fig. 7. 

 

A partir da avaliação delas foi tido que os piores valores dos níveis de pressão sonora 

avaliados foram dos Pontos 2, 4 e 5. O Ponto 2 (Fig. 7) apresentou um grande fluxo de 

veículos no período de medição e sofre interferências ruidosas advindas da avenida arterial 

de grande movimentação Dona Constança de Góes Monteiro; cujos maiores níveis foram 

noturnos e no Domingo pela manhã, chegando a 100,7dB(A), tido ainda como 

consequência sonora da noite anterior. O Ponto 4 (Fig. 8) teve seus maiores valores 

contabilizados no período diurno dos Domingos, possivelmente pela movimentação no 

depósito de bebidas Menezão que se intensifica sua venda nos finais de semana, já que seu 

produto está ligado ao entretenimento, de modo que este ponto obteve valor de até 

101,4dB(A). O Ponto 05 (Fig. 7), parcela atípica das demais quanto à localização e usos 



ocupacionais, teve o mais alto dos valores de níveis de pressão sonora, 102,3dB(A), e este 

surgiu de uma fator que não tinha sido considerado previamente como potencialmente 

ruidoso, a fonte sonora advinda da pessoa física. No caso, um indivíduo com o auxílio de 

equipamentos sonoros em seu veículo foi capaz de mudar temporariamente o quadro 

ruidoso de uma vizinhança em quase 20dB(A) a mais do que o comum nos demais dias e 

mesmo horário. Em contraponto, também tiveram locais onde o impacto sonoro foi 

favorável à qualidade de vida e descanso da população, como nos Pontos 19 e 29 das 

medições. Estes locais se mostraram confortáveis acusticamente para os moradores das 

proximidades, pois mesmo com estabelecimentos nas redondezas, não apresentam 

incômodos à comunidade, mantendo-se dentro das médias de níveis de pressão sonora 

estabelecidas pelas normas. 

 

 
Fig. 7  Ficha esquemática com dados e características do Ponto de Medição 2 



 

   
 

     
 

   
 

    

 
 

Fig. 8  Recortes dos Pontos de medição em esquema com usos ocupacionais e Tabelas 

de dados de Nível de Pressão Sonora nos Pontos 4, 5, 19 e 29 

 

Então, para a maior compreensão de como se configura o impacto noturno em cada dia, 

foram elaboradas tabelas traduzidas em esquemas de mapas ilustrativos, no qual os 

P4 

P5 

P19 

P29 



diferentes níveis de pressão sonora computados foram representados através de uma escala 

sonora distinta por escala de cor que varia de 5 em 5dB(A), a fim de facilitar a leitura de 

dados e a percepção do comportamento ruidoso na região. A Fig. 9 demonstra este 

esquema na sequência de dias de medições distribuídos em Sexta-feira, Sábado, Domingo 

e Segunda-feira, respectivamente. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Fig. 9 Mapas esquemáticos de distribuição sonora na área em estudo no período 

noturno 
 

Avaliando os dados levantados e o esquema acima podemos concluir que são 

pouquíssimos os dias e períodos em que os Pontos de Medição - denominados assim neste 

trabalho e delimitados como micro áreas intrínsecas à área em estudo- realmente 

encontraram-se com valores inseridos nos padrões estabelecidos pela Norma Brasileira. 

Apenas quatro dos vinte e nove pontos computados, ou seja, 13,8% das variantes 

analisadas conseguiram atender às exigências da Organização Mundial da Saúde para 

conforto acústico quanto ao ruído aceitável. Estes Pontos foram: 17, 19, 27 e 29, e são os 

únicos que não apresentaram variantes ruidosas além do limite estabelecido para este 

estudo. 

 

Dentre todos os 25 pontos restantes, classificados como desconfortáveis para o ouvido 

humano, alguns obtiveram valores que extrapolaram até o limite de insalubridade sonora 

que o ser humano pode suportar. Dentre estes estão os Pontos de 01 até 14, cujos valores 

Sexta 

Sábado 

Domingo 

Segunda 

Limites da área 

em estudo 
Ponto de 

medição  
+90 dB(A)           + 90           90-85 dB        85-80         80-75        75-70        70-65        65-60         60-55         -55 

90-85 dB(A       dB(A)           dB(A)             dB(A)        dB(A)        dB(A)      dB(A)      dB(A)        dB(A)       dB(A) 

 

 



médios em dias e horários distintos ultrapassaram os 85 dB(A), valor estabelecido como 

limite de insalubridade sonora pela Organização Mundial da Saúde.  

 

Entre os pontos citados como os piores, o Ponto 05 foi aquele com o Nível de Pressão 

Sonora mais intenso, valor de 102,3 dB(A) computado no Sábado à noite. Contra as 

expectativas e como dito anteriormente, este resultado sofreu interferências não 

ocasionadas por um estabelecimento comercial noturno fixo, mas por um fator externo, no 

caso, um cliente de um carrinho de churrasco que ligou o aparelho eletrônico da mala de 

seu carro numa intensidade alta. Este caso comprova que não podemos prever o que 

acontece na cidade, já que as intercorrências ruidosas também podem ser móveis. 

 

Outro valor noturno mais alto pôde ser visto no Ponto 14 e foi de 97,8 dB(A) durante a 

noite de Sábado. Neste caso, a interferência ruidosa foi dada pela proximidade do ponto 

com um cruzamento de vias e pelo vários estabelecimentos comerciais localizados no 

diâmetro deste ponto. Três dos seis estabelecimentos da área contam com apresentações de 

Cantores/Bandas ao vivo entre 20h e 03h, apresentações que, ocorridas ao mesmo tempo, 

causaram o aumento dos níveis de pressão sonora computados no local. 

 

A partir das análises destes dois pontos, é possível confirmar a hipótese da interferência 

ruidosa causada pelos estabelecimentos comerciais noturnos. Percebe-se também que os 

valores do nível de pressão sonora computados têm relação direta com a incidência de 

fontes ruidosas advindas de apresentações performáticas de cantores, bandas Djs ou até 

mesmo aparelhos eletrônicos. E mesmo aqueles estabelecimentos que não possuem um 

local fixo podem acabar interferindo de algum modo no conforto acústico da comunidade. 

 

6  CONCLUSÃO 

 

A maioria dos resultados encontrados tanto no período diurno quanto no noturno, 

excederam os valores recomendados pela ABNT através da NBR 10151, na qual os níveis 

de pressão sonora diurno não deveriam passar de 55dB(A) e  noturno de 50dB(A). Apenas 

13,8% dos pontos mensurados neste trabalho demonstraram valores dentro das normas da 

ABNT, os demais tiveram resultados mais altos. Dentre eles, valores que chegaram a 

102,3dB(A) e 97,8dB(A) no período noturno, computando 52,3dB(A) e 42,8dB(A) a mais 

do que os estabelecidos pela norma nacional. Logo, estes sons são considerados ruídos 

insalubres e são causadores de perturbação aos moradores da área de estudo em questão.  

 

 Foi comprovado que os valores obtidos possuem ligação com estabelecimentos comerciais 

noturnos, já que os maiores valores encontrados foram durante o período noturno e em 

locais onde havia bares e/ou restaurantes nas suas proximidades, sejam eles fixos ou 

móveis, causadores de fonte ruidosa de modo direto ou indireto.  

 

Este trabalho demonstra com dados científicos a preocupação que deve haver com o 

conforto acústico urbano. É papel do arquiteto ao conceber o projeto de um 

estabelecimento comercial prever os possíveis condicionantes negativos que a edificação 

poderá acarretar no meio urbano, para isto, o conforto do usuário e dos moradores das 

proximidades deve ser primordial durante o projeto acústico do estabelecimento, de modo 

que o profissional cumpra sua responsabilidade social acerca do conforto da comunidade. 

Faz-se necessário também que os órgãos governamentais ajam juntamente com os 

profissionais responsáveis pela edificação para que as medidas necessárias sejam tomadas 



durante a construção do edifício e também após, através de fiscalizações rígidas no 

controle do ruído gerado pelas cidades e sua movimentação.  
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