
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ 

CENTRO DE TECNOLOGIA 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA URBANA 

 

 

 

 

 

 

AMANDA COSSICH TEIXEIRA 

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO DA INFLUÊNCIA DA POLUIÇÃO SONORA NA VALORAÇÃO DE 

IMÓVEIS URBANOS: ESTUDO DE CASO EM MARINGÁ-PR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maringá 

2017 

  



 

AMANDA COSSICH TEIXEIRA 

 

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO DA INFLUÊNCIA DA POLUIÇÃO SONORA NA VALORAÇÃO DE 

IMÓVEIS URBANOS: ESTUDO DE CASO EM MARINGÁ-PR 

 

 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Engenharia Urbana da 

Universidade Estadual de Maringá, como 

requisito parcial para obtenção do título de 

Mestre em Engenharia Urbana. 

 

Orientador: Prof. Dr. Paulo Fernando Soares 

 

Coorientadora: Dra. Márcia Marcondes 

Altimari Samed 

 

 

 

 

 

Maringá 

2017 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dados Internacionais de Catalogação-na-Publicação (CIP) 

(Biblioteca Central - UEM, Maringá – PR, Brasil) 

 
Márcia Regina Paiva de Brito – CRB-9/1267 

 

 
Teixeira, Amanda Cossich 

T266a  Avaliação da influência da poluição sonora na 

valoração de imóveis urbanos: estudo de caso em 

Maringá-PR / Amanda Cossich Teixeira. -- Maringá, 

PR, 2017. 

99 f.: il. col. 

 
Orientador: Prof. Dr. Paulo Fernando Soares. 

Coorientadora: Drª. Márcia Marcondes Altimari 

Samed. 

Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de 

Maringá, Centro de Tecnologia, Departamento de 

Engenharia Civil, Programa de Pós-Graduação em 

Engenharia Urbana, 2017. 

 
1. Controle do ruído - Maringá (PR). 2. Ruído de 

tráfego - Valoração imobiliária - Maringá (PR). 3. 

Acústica urbana - Maringá (PR). I. Soares, Paulo 

Fernando, orient. II. Samed, Márcia Marcondes 

Altimari. III. Universidade Estadual de Maringá. 

Centro de Tecnologia. Departamento de Engenharia 

Civil. Programa de Pós-Graduação em Engenharia 

Urbana. IV. Título. 

 

CDD 23.ed. 621.38224 



AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço ao professor Paulo Fernando Soares pela orientação, amizade, dedicação e 

confiança depositada neste trabalho. 

À professora Márcia Marcondes Altimari Samed, coorientadora, por compartilhar seu 

conhecimento, pelo incentivo em todas as etapas do trabalho. 

Aos professores do Programa de Pós-graduação em Engenharia Urbana – PEU da 

Universidade Estadual de Maringá, que de alguma forma contribuíram para o meu 

crescimento profissional e pessoal ao longo deste mestrado. 

Ao Douglas Bueno Fernandes, secretário do Programa de Pós-graduação em Engenharia 

Urbana (PEU/UEM), por ser tão prestativo sempre que precisei e pelas boas conversas. 

Às professoras da banca, Aline Lisot e Layane Alves Nunes, que foram tão solicitas em 

aceitar o convite para analisar o trabalho. 

À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES, pela bolsa de 

Mestrado concedida para execução desta Dissertação. 

À empresa Pelli Sistemas, em nome de Natália Saviott, que concedeu gentilmente a licença do 

software SisDEA sendo possível concluir uma importante parte do trabalho. 

À Janice Leite Antiqueira, que foi fundamental e essencial em todos os sentidos, fazendo com 

que o tempo dedicado ao trabalho fosse mais fácil. 

À Fernanda Rocha Nerone por toda ajuda, tempo e explicação, que foi de grande importância 

na pesquisa desenvolvida. 

À professora Eliane Cristina de Araújo Sbardellati, pelas colaborações dadas na banca de 

qualificação e auxílio durante realização do trabalho. 

Ao professor Darlei Landi, pelo auxílio prestado em uma etapa essencial do trabalho. 

Aos moradores dos apartamentos onde precisei fazer os monitoramentos, que foram tão gentis 

em me deixarem entrar em vossas casas para a realização dessa pesquisa. 

Aos colegas do PEU/UEM que, direta ou indiretamente, fizeram parte do desenvolvimento 

deste estudo. 

À Eneida Sala Cossich, minha mãe, por todo o apoio, sem ela nada disso seria possível. 

  



 

Avaliação da Influência da Poluição Sonora na Valoração de Imóveis Urbanos: Estudo de 

caso em Maringá-PR 

 

RESUMO 

 

A poluição sonora está cada vez mais presente nos centros urbanos, e com o aumento da frota 

de veículos o ruído de tráfego é o principal responsável por elevados níveis sonoros pelos 

quais a população é incomodada diariamente. Problemas de saúde referentes a esta exposição 

diária ao ruído e, muitas vezes, imperceptíveis no dia-a-dia, estão cada vez mais comuns. O 

objetivo desta dissertação foi mensurar o ruído ambiental em um recorte da área da região 

central da cidade de Maringá-PR, que concentra edifícios de alto gabarito, e relacioná-lo com 

o valor dos imóveis residenciais dessa região. Para isso, foram realizados monitoramentos 

acústicos in loco ao longo de um trecho da Avenida Advogado Horácio Raccanelo, uma das 

principais avenidas de Maringá, entre os meses de janeiro e março de 2017. As medições 

foram feitas nos apartamentos e em alguns pontos da rua, a fim de quantificar o ruído. Um 

levantamento das características dos imóveis e o valor de mercado deles, também foi 

realizado. O software de avaliações imobiliárias, SisDEA, foi utilizado para elaborar uma 

equação por meio de Regressão Linear Múltipla, a fim de relacionar as variáveis obtidas. Os 

resultados apontaram um elevado nível de pressão sonora tanto nos monitoramentos na 

avenida, devido ao intenso fluxo de veículos, quanto nos apartamentos, devido à forma urbana 

na área de estudo. A equação demonstrou que à medida que o ruído é menor, os valores dos 

imóveis são maiores, indicando que os apartamentos que sofrem menor influência da poluição 

sonora, e como consequência, menos incômodo, são os apartamentos com os maiores valores 

de mercado. Sendo assim, a equação pode demonstrar a influência do ruído no valor dos 

imóveis, contribuindo de forma significativa para a percepção de problemas relacionados à 

poluição sonora e, consequentemente, para a criação de soluções para estes problemas. A 

equação ainda pode auxiliar a população nas negociações com agentes imobiliários, 

construtoras e com o poder público, para que estes órgãos invistam em ações que tenham por 

objetivo mais conforto e qualidade de vida aos seus moradores.  

 

Palavras-chave: Cânion urbano; Ruído de tráfego; Valoração imobiliária. 
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1.  INTRODUÇÃO   

 

A vida nas áreas urbanas, onde se concentra a maior parte da população mundial 

(DESA, 2014), expõe os seres humanos a diversos problemas de saúde relacionados a 

diferentes tipos poluição, como por exemplo, a poluição atmosférica, a hídrica e a sonora. As 

poluições referentes à água e à atmosfera recebem maior destaque no cenário mundial por 

estarem diretamente associadas a problemas que ameaçam a vida. Entretanto, a poluição 

sonora também merece atenção, já que o ruído está presente nas atividades humanas durante 

as 24 horas do dia e é apontado como uma das principais causas da má qualidade de vida nas 

cidades (BISTAFA, 2011). 

Ainda segundo Bistafa (2011), mais pessoas são afetadas pela exposição ao ruído do 

que pela exposição a qualquer outro poluente, tal que, alguns dos problemas de saúde que 

prejudicam principalmente os moradores de áreas urbanas estão relacionados ao ruído, sendo 

que estes variam entre: perda de audição, estresse, hipertensão, perda do sono, falta de 

concentração, baixa produtividade e redução de oportunidades de repouso. 

A poluição sonora, até pouco tempo, era tratada de forma superficial, recebendo 

menor prioridade em comparação com outros problemas ambientais, como por exemplo a 

qualidade do ar, do solo, das águas e a redução de resíduos sólidos urbanos, sendo assim, não 

existia um combate tão efetivo ao ruído ambiental urbano (CALIXTO, 2002). Em 

contrapartida, nos ambientes internos, buscou-se uma melhoria no tratamento acústico, tanto 

em edificações, como em salas comerciais e industriais e em residências. Porém, a melhoria 

da qualidade acústica interna está diretamente condicionada às características acústicas 

externas (NIEMEYER et al., 2005). 

Em um documento publicado esse ano, pela União Europeia (UE), foram expostas 

pesquisas que indicam a ocorrência de várias doenças e distúrbios resultantes da poluição 

sonora nas cidades (União Europeia, 2017). O boletim da UE ainda sugere algumas soluções a 

fim de reduzir o ruído bem como a relação custo-benefício das abordagens de redução da 

poluição sonora. A partir dessa publicação, pode-se dizer que poluição sonora está recebendo 

maior atenção das autoridades, além disso, políticas públicas estão sendo repensadas a fim de 

melhorar a qualidade de vida dos moradores em relação a esse tipo de poluição. 

Para Nunes e Ribeiro (2008), a falta de planejamento territorial, a geometria urbana e 

o crescimento da frota de veículos contribuem para a má qualidade de vida nos centros 

urbanos, visto que o ruído de tráfego é considerado como uma das maiores fontes de poluição 
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sonora urbana, o que intensifica os efeitos negativos à exposição a altos níveis de pressão 

sonora. 

A World Health Organization (WHO) quantificou os anos de vida saudável perdidos 

pelos europeus em razão do ruído ambiental. O estudo mostra que o acúmulo de diferentes 

fontes sonoras em áreas urbanas mais densas degrada acusticamente esses locais. As fontes 

mais ocorrentes são as indústrias, os bares, o comércio, as construções e o tráfego (WHO, 

2011). 

Desde que o homem começou a fabricar sua própria moradia, no início simples 

palhoças e tendas, depois sólidas casas de madeira, adobe e pedra, o conceito primitivo de 

abrigo vem se modificando à medida que as atividades humanas se tornam mais numerosas e 

complexas. Com o passar do tempo, as habitações passaram a ser objetos simbólicos, 

representando o estilo de vida e a classe socioeconômica dos usuários. Estes conceitos 

deveriam estar agregados à concepção de abrigo como a proteção dos agentes externos 

(NUNES, 1999). Porém, o que se verifica é a desagregação entre os princípios básicos de 

proteção do conforto ambiental e os elementos que possibilitam um maior status ao usuário, 

como revestimentos caros, localização em áreas nobres, etc., muitas vezes por exigência do 

próprio comprador.  

O espaço arquitetônico, sob a forma do edifício ou do espaço urbano, tem como traço 

mais importante o fato de constituir um ambiente condicionado às atividades que abriga e, 

dentre as características físicas de sentido prático-utilitário está o condicionamento acústico 

(GRAEF, 1986). Em sua maioria, os centros urbanos brasileiros caracterizam-se por 

apresentar uma concentração excessiva de atividades socioeconômicas nas áreas centrais. 

Consequentemente, verifica-se que a capacidade viária disponível tem fortes restrições para 

atender satisfatoriamente à demanda, acentuando congestionamentos, conflitos e acidentes de 

trânsito, promovendo desperdício do consumo energético e impactos ambientais.  

Neste mesmo contexto, o tráfego veicular busca caminhos nem sempre apropriados do 

ponto de vista do planejamento de transportes, degradando ainda mais a qualidade de vida da 

população. A capacidade ambiental do trânsito, muitas vezes estudada apenas sob a ótica da 

poluição atmosférica, sofre uma grande contribuição da poluição sonora. O ruído oriundo do 

tráfego de veículos é comprovadamente um dos maiores poluidores ambientais e o que causa 

maior incômodo à população. Os imóveis mais valorizados na área central das cidades são os 

localizados nas esquinas, que são justamente os locais onde se encontram os mais altos 

índices de poluição sonora (FREITAS, 1990).  
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Partindo da preocupação com as condições de conforto acústico, foram desenvolvidas 

várias pesquisas visando obter um panorama das situações consideradas mais críticas quanto 

ao nível de ruído do tráfego veicular (PEREIRA, 2010). Nas interseções semaforizadas, as 

paradas e consequentes acelerações dos veículos são responsáveis por aumentos na emissão 

do ruído e pressupõe-se que o incômodo gerado é bem maior se comparado às situações 

semelhantes de tráfego em fluxo contínuo. 

O ruído de tráfego é apontado como a principal fonte sonora para o ruído ambiental 

urbano (TEIXEIRA e TENENBAUM, 2000) e está cada vez mais presente, pois o tráfego de 

veículos cresce conforme as cidades se desenvolvem e, consequentemente, o ruído também 

cresce e apresenta um alcance maior. 

Duarte e Frizzera (2008) realizaram uma pesquisa com os moradores de Barcelona 

(Espanha), na qual 50,7% dos entrevistados afirmaram que o ruído era muito importante na 

escolha da localização residencial. Esse estudo também revelou a disposição dessa população 

a pagar pela diminuição do ruído 3,39 euros por dia por pessoa, o que corresponde a 0,28% da 

renda familiar. Um resultado semelhante foi demonstrado no trabalho de Barreiro et al. 

(2005), realizado na cidade de Pamplona (Espanha), no qual a porcentagem de renda que a 

população está disposta a pagar pela redução de ruído foi de 0,27%. 

No Brasil, têm-se os casos na cidade de São Paulo-SP, onde Baring (2008) expôs 

como os problemas relacionados ao ruído ocorreram e tomaram grandes proporções. Em 

1974, a cidade recebia muitas reclamações sobre a poluição sonora vinda do Elevado 

Presidente Arthur da Costa e Silva (popularmente conhecido como “minhocão”), então foi 

aprovada a “Lei do Silêncio” (Lei nº8106, de 30/08/1974), que resultou em muitas denúncias 

de fontes fixas de ruído, forçando assim os infratores a resolverem o problema.  

São Paulo ainda teve o caso do ruído produzido pelo sobrevoo de aeronaves nas 

proximidades de aeroportos, e em 1994, a prefeitura criou o Programa de Silêncio Urbano 

(PSIU), um órgão para fiscalizações. O setor dos cultos religiosos atuou politicamente e 

acabou recebendo multas mais brandas pelo incômodo causado. Recentemente, em 2016, a 

Lei nº 16.499, de 20/07/2016 foi sancionada. Essa Lei dispõe sobre a elaboração do mapa do 

ruído urbano da cidade de São Paulo e estabelece o prazo de até 7 anos para a construção do 

mapa nas áreas definidas. Além disso, a prefeitura tem uma proposta de educar e 

conscientizar a população sobre a poluição sonora. 

O ruído se torna um incomodo maior quando acontece em áreas mais adensadas, com 

muitas construções elevadas e o tipo pavimentação que faz com que a reverberação sonora 

agrave a sensação de desconforto. Isto acontece porque a distribuição do ruído está 
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correlacionada com a morfologia urbana. Wang e Kang (2011) apresentaram um estudo onde 

compararam esses dois fatores em duas cidades diferentes. Os autores indicaram que, um dos 

locais estudados apresentou quase três vezes mais veículos por dia, embora o nível médio de 

pressão sonora tenha sido menor do que no outro local. Isso ocorre devido ao fato de as duas 

cidades possuírem morfologias urbanas diferentes, sendo que a cidade que apresentou o maior 

nível de pressão sonora é caracterizada por um perfil de cânion urbano
1
.  

O cânion urbano é uma forma da verticalização, que por sua vez é uma configuração 

da expansão característica de áreas centrais urbanas, pois proporciona a concentração elevada 

de atividades em uma extensão territorial menor. Mendes (1992) faz algumas considerações 

sobre a verticalização em áreas centrais: muda a paisagem urbana, comprometendo a relação 

homem-meio; satura a infraestrutura da área, com a existência de problemas ambientais e 

promove a segregação social. 

Esta dissertação apresenta um panorama da poluição sonora em uma área específica da 

região central da cidade de Maringá e propõe caracterizar e quantificar o quanto o ruído pode 

interferir no valor de um imóvel por meio de um modelo de avaliação de imóveis residenciais. 

Procura-se, desta maneira, estabelecer uma relação entre o valor dos imóveis e uma variável 

que não é comumente utilizada, o ruído, nas avaliações de imóveis residenciais. Espera-se que 

através da equação gerada seja possível encontrar uma relação significativa entre o ruído e o 

valor dos imóveis. 

 

1.1  Hipótese  

Os estudos sobre ruído de tráfego têm contribuído de forma significativa no controle 

da poluição sonora e, consequentemente, na melhoria da qualidade de vida das populações 

dos centros urbanos. Em sua maioria, as cidades se caracterizam por apresentarem uma 

concentração excessiva de atividades socioeconômicas nas áreas centrais. Nesse contexto, a 

capacidade viária disponível tem fortes restrições para atender satisfatoriamente à demanda, 

acentuando diversos problemas, entre eles o desperdício do consumo energético bem como 

impactos ambientais gerados pela poluição sonora e atmosférica, degradando ainda mais a 

qualidade de vida da população. Os profissionais que atuam na construção civil devem estar 

preparados para oferecer o conforto acústico adequado aos seus clientes, buscando a 

qualidade também no desempenho acústico das edificações.  

                                                           
1
 Cânion urbano será definido na seção 2.2.4.1, página 25. 
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Este trabalho busca mostrar que é possível incluir o ruído como um fator a mais nas 

avaliações, visto que ele tem grande impacto na vida dos moradores, fazendo com que os 

cidadãos fiquem cientes da localização dos seus imóveis no contexto na cidade, e até a 

conscientização das próprias construtoras em apostar em materiais eficientes a fim de 

proporcionar uma boa qualidade de vida em áreas mais poluídas acusticamente.  

 

1.2  Objetivo Geral e Objetivos Específicos 

Neste contexto, a presente dissertação pretende verificar a relação entre o valor de 

imóveis urbanos de uma determinada região da cidade de Maringá (PR) e a poluição sonora, a 

fim de avaliar se o ruído urbano pode interferir no valor de um imóvel. Para que este objetivo 

seja alcançado, deverão ser cumpridas as seguintes etapas: 

- Avaliar a distribuição dos níveis de pressão sonora na região selecionada; 

- Realizar o levantamento dos preços de imóveis residenciais urbanos na região de estudo; 

- Elencar as variáveis que interferem na avaliação de valor de um imóvel; 

- Desenvolver um modelo que estabeleça a relação entre o valor dos imóveis urbanos e o 

ruído ocorrente na região de estudo. 

 

1.3  Justificativa 

Quando se trata da propagação do ruído em áreas urbanas, as reflexões ocorridas nas 

superfícies intensificam o nível sonoro, fazendo com que atinjam locais distantes. Deste 

modo, os níveis de pressão sonora mais altos são encontrados nos locais mais adensados, onde 

a geometria urbana é mais verticalizada e com atividades urbanas mais intensas. 

Tendo em vista os problemas ocasionados pela poluição sonora em áreas urbanas e 

toda a extensão da população exposta, e indicando uma importância da localização das 

residências no contexto da cidade, este trabalho se justifica por tratar de assuntos que afetam a 

vida da população que reside nos centros urbanos. O ruído tem influência na saúde e na 

qualidade de vida dos moradores das cidades. A localização de imóveis residenciais implica 

diretamente com o tempo e o valor dos níveis sonoros que os cidadãos estão expostos.  

 Portanto, essa pesquisa pode contribuir para demonstrar o quanto a poluição sonora 

está presente em atividades rotineiras e os problemas que ela acarreta, e por isso, a 

importância da localização dos imóveis residenciais, pois o ruído não é considerado, por 

grande parte da população, pelo poder público nem pelas imobiliárias e construtoras como um 

fator considerável na hora da compra de um bem. 
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1.4  Limitações do Trabalho  

Durante a pesquisa para desenvolver esta dissertação, foram encontrados alguns 

obstáculos que impediram uma análise mais completa do cenário, bem como a obtenção de 

informações que auxiliariam no resultado final. O estudo geométrico do local foi um 

impedimento, visto que nenhum órgão competente dispunha de um mapa atualizado da 

cidade. O mapa auxiliaria uma melhor caracterização do espaço, com medidas mais precisas 

da altura das edificações, bem como a distância entre elas e a forma de cada uma, facilitando 

assim o cálculo de alguns índices, que não foram calculados, podendo acrescentar conteúdo 

ao trabalho. 

O monitoramento nas diferentes localizações dos apartamentos nos edifícios também 

não foi concluído, impedindo assim a complementação o resultado final do trabalho. Se 

tivesse sido possível obter um maior número de medidas nas laterais e fundos dos edifícios, a 

variável “ruído” se tornaria mais completa, bem como o banco de dados seria maior. 

Entretanto os monitoramentos e a quantidade de dados foram satisfatórios para o objetivo do 

trabalho. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Neste capítulo serão apresentadas algumas definições básicas relacionadas ao tema e 

uma síntese de resultados de pesquisas anteriores sobre os assuntos pertinentes para uma 

melhor compreensão da metodologia aplicada e da análise dos resultados obtidos no presente 

trabalho. 

 

2.1  Conceitos Básicos de Acústica 

Os conceitos básicos de acústica são de grande importância para facilitar a leitura e o 

entendimento do trabalho. Serão brevemente descritos, os conceitos de: som, ruído, percepção 

do som pelo ouvido humano, curvas de ponderação, grandezas sonoras, níveis equivalente e 

estatísticos e cânions urbanos. 

 

2.1.1 Som e Ruído 

O som é definido, por Smith et al. (1996), como uma sensação auditiva causada por 

variações de pressão no ar, que são produzidas por alguma fonte de vibração. Para Gerges 

(2006), o som é caracterizado por flutuações de pressão em um meio compressível e precisa 

de um meio elástico para se propagar, como por exemplo água, ar, ou qualquer outro meio, 

seja ele líquido, gasoso ou sólido, isto é, o som não se propaga no vácuo.  

A partir da fonte sonora, parte da energia que é transmitida ao meio da origem a uma 

vibração sonora, enquanto o restante é transformado em calor. Essa onda longitudinal de 

pressão, ocasionada pela fonte sonora, é chamada de onda sonora (COSTA, 2003). A onda 

sonora é caracterizada por três elementos: a altura, que se relaciona com a sequência das 

vibrações sonoras, ou seja, a frequência do som; o timbre, que está diretamente relacionado 

com a composição harmônica da onda sonora, permitindo identificar a procedência do som; e, 

a intensidade do som, que diz respeito à amplitude da onda sonora, caracterizando a variação 

de pressão do meio em que se propaga. 

O ruído é um som indesejável, sem harmonia que está associado a uma sensação não 

prazerosa (BISTAFA, 2011). Porém, o som ou o ruído só têm significado quando sentido por 

um ouvido, animal ou humano. Entretanto, os ruídos geram alguns efeitos que são sentidos 

por todos os indivíduos, independente da percepção de cada um. Em níveis elevados, o ruído 

pode causar efeitos fisiológicos (perda da audição e aumento da pressão arterial), efeitos 
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psicológicos (perturbação do sono, estresse) e efeitos mecânicos (danos e falhas estruturais no 

ouvido) (BISTAFA, 2011; CALIXTO, 2002). 

 

2.1.2 Grandezas Sonoras 

Pressão sonora é a denominação recebida pela transmissão de um som, quando 

ocorrem flutuações de pressão devido à compressões e expansões das partículas em um meio 

elástico. A pressão sonora (p) está correlacionada com a sensação da intensidade do som. Esta 

grandeza é a mais importante para caracterizar os efeitos do som sobre os indivíduos quando 

tem-se que avaliar o perigo e a perturbação causada por fontes de ruído. A unidade usual para 

a pressão sonora é o Newton por metro quadrado (Nm
-2

), e esta pode ser medida diretamente 

por meio de um microfone (BISTAFA, 2011).  

A intensidade sonora (I) é a energia sonora por unidade de tempo e por unidade de 

área, isto é, potência sonora por unidade de área. Assim, a unidade de intensidade sonora é 

watt por metro quadrado (Wm
-2

), e um equipamento específico (sondas de intensimetria) é 

utilizado para medi-la. Esta grandeza também é um indicador de magnitude, sentido e direção 

de propagação da energia sonora, ou seja, é utilizada na localização e quantificação de fontes 

sonoras. Considerando ondas esféricas causadas por uma esfera pulsante, a intensidade sonora 

é descrita pela Equação 2.1: 

 

𝐼𝑟 =  
𝑝𝑒𝑓𝑖𝑐𝑎𝑧𝑟

2

𝜌𝑐
       [𝑊 × 𝑚−2] (2.1) 

 

Em que: 

peficazr : valor da pressão sonora à distância r de uma esfera pulsante; 

ρc : resistência do meio à propagação de ondas sonoras. 

A potência sonora é o que caracteriza uma fonte sonora e indica a capacidade dessa 

fonte de gerar som, independe do meio onde ela se encontra, é medida em watts (W) e pode 

ser calculada com as medidas de pressão ou intensidade sonora (GERGES, 2006). A potência 

sonora pode ser calculada multiplicando a intensidade sonora de uma esfera pulsante pela área 

da superfície esférica (Equação 2.2). 

 

𝑊 =  𝐼𝑟  × 4 𝜋 𝑟2         [𝑊] (2.2) 
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Em que: 

Ir : Intensidade sonora da esfera pulsante; 

4πr
2
 : área da superficie esférica que envolve a esfera pulsante. 

 

2.1.3 Percepção do Som 

A sensação sonora é ocasionada pela ação mecânica das vibrações elásticas do meio, 

sobre o órgão auditivo. O ouvido humano pode captar uma faixa de pressões sonoras que vai 

desde o limiar da audição (aproximadamente 20µPa), até o limiar da dor (aproximadamente 

20 Pa). Para expressar a intensidade dos sons é utilizado o Nível de Pressão Sonora (NPS), 

que retrata a quantidade de energia existente na onda sonora, e é medido em “decibels”. 

O decibel (dB) tem como característica comprimir uma faixa de variação da escala 

linear de potências, e transformá-la em uma escala logarítmica. Como pode ser visto na 

Equação 2.3, trata-se de uma escala comparativa simples, não uma escala absoluta, isto é, o 

som de um decibel é dez vezes menos intenso que o som de dois decibels (GERGES, 2006; 

SMITH et al., 1996): 

 

𝑁𝑃𝑆 = 10 𝑙𝑜𝑔10  (
𝑝1

𝑝0
)

2

 (2.3) 

Em que: 

 p0 : pressão média no limiar da audição; 

p1 : pressão sonora medida. 

 Assim como o nível de pressão sonora foi descrito em escala logarítmica, também é 

possível expressar as principais grandezas acústicas, intensidade e potência sonora, com os 

seus níveis em decibel (Equações 2.4 e 2.5). 

 

𝑁𝐼𝑆 = 10 𝑙𝑜𝑔10  (
𝐼1

𝐼0
) (2.4) 

  

  

𝑁𝑊𝑆 = 10 𝑙𝑜𝑔10  (
𝑊1

𝑊0
) (2.5) 

 

Em que: 

NIS: Nível de Intensidade Sonora; 
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I1: intensidade sonora medida; 

I0: intensidade sonora de referência;  

NWS: Nível de Potência Sonora;  

W1: potência sonora medida; 

W0: potência sonora de referência. 

 

2.1.4 Curvas de Ponderação 

O nível sonoro quando expresso em dB é ineficiente para retratar a sensação sonora 

percebida pelo ouvido humano. Portanto, nos aparelhos de medição, existe um sistema de 

correção, o “filtro de ponderação”, no qual são designadas as curvas A, B, C, D etc. Essas 

curvas foram propostas devido ao fato do ouvido humano não ser igualmente sensível ao som 

em todo o espectro de frequência. O mais comum é a utilização da “escala de compensação 

A” (quando o nível sonoro é expresso em dB(A)), que representa a sensação efetiva do ruído 

percebido pelo ouvido humano (SMITH et al., 1996). 

As curvas de ponderação A, B e C estão indicadas na Figura 2.1. 

 

Figura 2.1: Curvas de Ponderação A, B e C 

Fonte: Everest (2000) 

 

A figura mostra a relação da frequência e da resposta em dB. A curva “A”, como pode 

ser visto, um som na frequência de 100Hz é percebido como 19,1 dB menos intenso, já na 

frequência de 1000Hz o som é percebido com a mesma intensidade que está sendo emitido. 

 

2.1.5 Nível Equivalente de Pressão Sonora (Leq) 

O nível equivalente de pressão sonora, ou nível sonoro equivalente (Leq), é um valor 

único, calculado com base na energia do som (pressão sonora) e no tempo de exposição ao 
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nível sonoro (GERGES, 2006). O Leq representa o nível sonoro contínuo equivalente (em 

dB(A)), que tem o mesmo potencial de lesão auditiva que os níveis sonoros  que variam 

durante a medição (Equação 2.6).  

 

𝐿𝑒𝑞 = 10 𝑙𝑜𝑔 
1

𝑇
 ∫

𝑃2(𝑡)

𝑃0
2

𝑇

0

 𝑑𝑡             [𝑑𝐵(𝐴)] (2.6) 

 

Em que:  

T : tempo de integração;  

P(t) : pressão sonora instantânea; 

P0 : pressão sonora de referência (2x10
-5

 Nm
-2

). 

 

2.1.6 Níveis Estatísticos (Ln) 

Os níveis estatísticos demonstram os níveis de pressão sonora que foram excedidos 

durante uma determinada fração do tempo total de medição. Essa análise estatística dos dados 

fornece valiosas informações sobre os danos causados à audição, pois demonstra o percentual 

do tempo total de exposição ao ruído em relação ao nível equivalente de pressão sonora 

(SMITH et al., 1996). 

Três níveis estatísticos são mais utilizados para os estudos de ruído ambiental: L10, L50 

e L90 (GERGES, 2006). O L10 é uma medida dos níveis de ruído de pico que ocorrem durante 

a medição (é o nível sonoro que foi excedido em 10% do tempo de medição); o L90 é a medida 

do ruído de fundo (é o nível sonoro que foi excedido em 90% do tempo de medição); e, o L50 

é o nível de ruído mediano (é o nível sonoro que foi excedido em 50% do tempo de medição). 

A diferença entre níveis estatísticos L10 e L90 indica variabilidade do ruído, sendo que, quanto 

maior for essa diferença, maior será o incômodo (BISTAFA, 2011). 

 

2.1.7 Indicadores Acústicos 

Com a finalidade de auxiliar na compreensão dos níveis de pressão sonora 

monitorados, os indicadores contribuem para uma leitura mais direta e clara a fim de 

demonstrar o significado dos valores medidos. 

O Índice de Ruído de Tráfego (Traffic Noise Index, TNI), surgiu a partir de uma 

pesquisa realizada por Griffiths e Langdon (1968), que constatou uma relação entre o ruído e 

o incômodo. O incômodo aumenta quando a diferença entre os valores estatísticos (L10 e L90) 

aumenta. O TNI foi definido pelos autores como (Equação 2.11): 
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𝑇𝑁𝐼 = 4 (𝐿10 − 𝐿90 ) + 𝐿90 − 30             [𝑑𝐵(𝐴)] (2.11) 

 

Onde: o (L10-L90) mostra que o TNI dá ênfase considerável a variabilidade do ruído, incluindo 

o fator 4 na equação; o segundo termo (L90) representa o ruído de fundo; e, para fornecer um 

número mais adequado foi introduzido o terceiro termo (30).  

 O Comitê Wilson (Inglaterra), fixou os valores de 50TNI no período diurno e 35TNI 

no período noturno. Já, segundo Scholes (1970), o valor de 74TNI seria recomendado como 

um possível nível de critério, pois, os efeitos desse valor sobre as pessoas que moram em 

residências próximas as vias de tráfego são conhecidas. 

O Nível de Poluição Sonora (Noise Pollution Level, LNP) é um valor que leva em conta 

o nível sonoro equivalente e a magnitude da flutuação temporal dos níveis. A equação 2.12 

apresenta uma formulação sugerida por Beranek (1960) para o cálculo do nível de poluição 

sonora: 

 

𝐿𝑁𝑃 =  𝐿𝑒𝑞 +  (𝐿10 − 𝐿90) (2.12) 

  

O critério do U.S. Department of Housing and Urban Development (HUD) refere-se a 

limites de níveis sonoros que são aplicáveis para áreas residenciais, quando a medição é 

realizada do lado de fora da residência, conforme é descrito a seguir (CALIXTO, 2002): 

i. Níveis Equivalentes, Leq [dB(A)] 

 Leq ≤ 49                      Claramente aceitável; 

 49 < Leq ≤ 62              Normalmente aceitável; 

 62< Leq ≤ 76               Normalmente inaceitável; 

 Leq > 76                      Claramente inaceitável; 

ii. Níveis Estatísticos, L10 [dB(A)] 

 L10 ≤ 53                     Claramente aceitável; 

 53 < L10 ≤ 66             Normalmente aceitável; 

 66 < L10 ≤ 82             Normalmente inaceitável; 

 L10 > 82                     Claramente inaceitável; 

iii. Níveis Estatísticos, L90 [dB(A)] 

 L90 ≤ 41                    Claramente aceitável; 

 41 < L90 ≤ 56            Normalmente aceitável; 
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 56 < L90 ≤ 71            Normalmente inaceitável; 

 L90 > 71                    Claramente inaceitável. 

 

 

2.2  Acústica  no meio urbano 

Serão apresentados a seguir os conceitos sobre a acústica no ambiente, relação do 

ruído com as atividades diárias, legislação e normas sobre ruído ambiental. 

 

2.2.1 Poluição Sonora e Ruído Ambiental 

Em decorrência do êxodo rural, a crescente industrialização e da expansão dos 

sistemas de transporte, os níveis de ruído aumentaram, principalmente, nos grande centros 

urbanos, intensificando a poluição sonora. Para Calixto (2002), a poluição sonora, por não 

possuir características residuais para o meio ambiente e por estar restrita a regiões pontuais no 

espaço urbano, não recebe a atenção merecida pela sociedade. Ainda assim, o ruído ambiental 

é nocivo à saude, segurança e bem estar da população, além de infringir as legislações 

vigentes. 

O ruído ambiental se faz presente desde quando a sociedade começou a se organizar 

em cidades, perturbando seus moradores. Na Roma antiga já haviam restrições do tráfego de 

carroças a carruagens no período noturno, pois a emissão dos sons provocados pelo atrito 

entre as rodas e o pavimento (pedras), incomodavam os moradores (BISTAFA, 2011). Com o 

passar do tempo, a tolerância ao ruído não aumentou. Atualmente é possível diminuir essa 

perturbação e, inclusive, existem ferramentas que auxiliam nesta redução, como, por exemplo, 

mapas acústicos, barreiras acústicas e utilização de materiais de absorção sonora para 

construções em geral. 

Marcelo (2006) constatou que o ruído pode interferir na organização e na distribuição 

das cidades, pois as residências localizadas em zonas centrais tendem a ser desvalorizadas em 

razão do excesso de ruído que ocorre nessas regiões, decorrente pricipalmente, do trânsito 

intenso e constante.  

 

2.2.2 Tipos de Fontes de Ruído Urbano 

No estudo de ruídos ambientais, as fontes sonoras podem ser caracterizadas como 

fontes pontuais e fontes lineares. As fontes pontuais emitem energia sonora de forma idêntica 

em todas as direções, podendo-se considerar que são provenientes de um único ponto no 
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espaço. Já as fontes lineares propagam-se em superfícies cilíndricas, isto é, o som provém de 

uma fonte que se desenvolve ao longo de um segmento de reta (CARVALHO, 2007) 

Nas grandes cidades, principalmente nas zonas centrais, existem diversas fontes 

sonoras perturbadoras, que combinadas causam ruído em excesso. Dentre essas fontes, 

podem-se citar obras de construção civil, sirenes, alarmes, atividades do comércio e de 

serviços, indústrias, templos religiosos e tráfego de veículos. Entretanto, diversos estudos 

realizados indicaram que o tráfego de veículos é a principal fonte sonora do ruído urbano, 

devido ao crescente número de veículos em circulação nas vias urbanas (ARRUDA et al., 

2000; DIAZ et al., 1998; SATO et al., 1999). 

 

2.2.2.1 Ruído de tráfego 

 Os veículos são desenvolvidos para fim do transporte diário de pessoas e mercadorias, 

porém, geram alguns inconvenientes, entre estes, o ruído. O ruído de tráfego é um dos ruídos 

urbanos considerados como mais agressivos, pois predomina na sociedade atual e, a cada ano, 

invade mais comunidades, que antes eram tidas como calmas (PINTO et al., 2013). 

Como caracterização de fonte sonora, o ruído de tráfego é considerado uma fonte 

linear, apesar de ser resultante de vários veículos atuando individualmente, em razão do 

deslocamento deles (SOUZA et al., 2012). 

A emissão do ruído proveniente do tráfego urbano ocorre difusamente ao longo do 

eixo de circulação entre edifícios vizinhos. O nível de ruído depende de variáveis como os 

horários das atividades, intensidade e volume do tráfego e pontos de conflito, a proporção de 

veículos pesados além do tipo de pavimento e da inclinação da via(MONROY, 2006). Pereira 

(2010), afirma que dependendo da velocidade com a qual o veículo (leve ou pesado) trafega, o 

nível sonoro gerado, se altera. 

O ruído de tráfego é composto por três parcelas básicas: o ruído proveniente da força 

de tração unitária do veículo, o ruído da interação pneu/pavimento e o ruído aerodinâmico 

(CARVALHO e ROCHA, 2008). A primeira parcela (proveniente da força de tração unitária 

do veículo) envolve os ruídos oriundos do sistema mecânico do veículo: o motor, os sistemas 

de exaustão e ventilação, bem como o de transmissão. O ruído gerado pela segunda parcela 

(interação pneu/pavimento) é o principal contribuinte para o ruído total gerado, que é 

proveniente da vibração do pneu e pelo movimento das partículas de ar no pavimento. O ruído 

aerodinâmico, terceira parcela, é o que está diretamente relacionado a velocidade de 

circulação do veículo, que no caso de rodovias teria maior impacto. 
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Valadares e Gerges (2006) afirmam que as características geométricas do local de 

medição podem interferir de modo significativo nos níveis de ruído aferidos, pois nem sempre 

os maiores volumes de tráfego correspondem a maiores níveis de ruído. Isso ocorre em função 

das características de tráfego e condições geométricas das vias, isto é, dependendo das 

condições do local, um pequeno fluxo de veículos pode gerar altos níveis sonoros. Para Sattler 

(1996) a idade do veículo e o estado de conservação do mesmo também contribuem para o 

aumento de níveis de ruído, como também as características e condições das vias de transição 

veicular. O ruído, proveniente do trânsito de veículos nas vias urbanas, pode ser considerado 

em alguns momentos como contínuo ou como intermitente, pois a variação do volume é 

muito intensa em intervalos irregulares e na maioria das vezes, a velocidade e aceleração 

diferem de veículo para veículo (SATTLER, 1996). 

 Ao contrário do trânsito em estradas e rodovias, nas áreas urbanas os veículos 

dificilmente se movem com fluidez. A maior intensidade de tráfego dá-se nos cruzamentos 

sinalizados ou semaforizados, cuja variedade de destinos e as características das vias por onde 

circulam, fazem com que um veículo em determinado itinerário se mova com uma série de 

acelerações e desacelerações, com pequenos períodos de movimento fluido e outros 

completamente parados (NUNES, 1999). O trânsito em áreas urbanas também oferece a 

variável da inclinação das vias, que faz com que os veículos que estão circulando emitam um 

ruído maior do que em vias planas, devido ao sistema mecânico que é mais exigido nessas 

condições. 

 

2.2.3 Propagação Sonora ao Ar Livre 

O estudo da propagação sonora ao ar livre é dividido em três componentes: a fonte 

sonora, a trajetória e o receptor. A energia gerada pela fonte sonora (potência sonora) emite 

um nível sonoro, que pode ser medido na fonte e sofre atenuações à medida que o som 

percorre uma trajetória entre a fonte e o receptor (GERGES, 2006; BISTAFA, 2011).  

Alguns mecanismos interferem na trajetória da propagação sonora ao ar livre, e a 

atenuação dos níveis sonoros em relação à distância depende da distribuição das fontes de 

ruído (Figura 2.2).  

O ar atmosférico contribui para a absorção do som durante a propagação sonora. As 

condições climatológicas, como temperatura e vento, podem interferir na propagação do som 

ao ar livre, por exemplo, quando a temperatura e a velocidade do vento aumentam, se forma 

uma sombra acústica que dificulta a percepção do ruído. O solo pode atenuar ou amplificar o 

nível sonoro, dependendo das fases das ondas sonoras e do tipo de solo. Se o solo for 
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acusticamente “duro” (água, asfalto, terra batida) pode amplificar o som, se o solo for 

acusticamente “macio” (terra areada ou arada, com vegetação) pode atenuar o som. As 

barreiras acústicas, que são estruturas ou obstáculos que impedem a visão da fonte pelo 

receptor, atenuam o som por difração sonora. As edificações também atenuam o nível sonoro 

por se interporem entre a fonte e o receptor. 

 

Figura 2.2 – Mecanismos mais significativos de atenuação sonora  

Fonte: BISTAFA (2011) 

 

Quando se trata de vegetação, as folhagens, os arbustos e pequenos ramos absorvem o 

som, já os ramos grandes, troncos e as folhagens densas espalham o som, assim, os cinturões 

verdes interpostos entre fonte e receptor podem espalhar ou absorver o som, dependendo da 

sua composição. Em áreas urbanas, as fachadas das edificações e vias de tráfego, podem 

causar a reverberação urbana, que amplifica os níveis sonoros (BISTAFA, 2011).   

O nível sonoro que atinge o receptor não depende somente das ondas emitidas pela 

fonte, depende também das ondas refletidas no meio em que se propaga. Sendo assim, os 

ambientes urbanos, onde predomina o asfalto (solo acusticamente “duro”), com pouca 

vegetação e vários edifícios paralelos à via (configurando um cânion urbano), a atenuação 

ocorre com a perda de energia a cada reflexão do campo reverberante (NIEMEYER e 

SLAMA, 1998). 

 

2.2.4 Influência da Forma Urbana no Ambiente Sonoro 

Conforme as ondas sonoras penetram no espaço urbano, elas alteram seu 

comportamento por encontrarem diferentes superfícies. Essas alterações são provocadas pelas 
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refrações, reflexões, absorções por diferentes materiais, gradientes climáticos e até a difração 

por barreira acústica (MENDONÇA et al., 2013). 

A configuração do ambiente urbano, como a densidade das construções e a forma das 

edificações, também influencia nas variações do nível sonoro urbano (NIEMEYER e 

SANTOS, 2001; LOURA e VALADARES, 2003). Hincu (2003), identificou que outros 

parâmetros também interferem no nível sonoro urbano, tais como: a distância entre as 

fachadas, altura das edificações, a existência de zonas verdes e, a composição do fluxo de 

veículos. 

 Silva et al.(2014), realizaram estudos com o objetivo de criar diferentes cenários na 

forma urbana para poder antecipar o planejamento das fachadas com maior exposição ao 

ruído, sendo possível minimizar os efeitos do ruído ajustando o layout e a configuração do 

formato das construções. Para criar esses cenários e poder quantificá-los, os autores 

trabalharam com índices urbanísticos, a fim de auxiliar em cada área de referência: 

 Porcentagem de Ocupação do solo ou Índice de Ocupação (%P) – É o indicador que 

relaciona a superfície de implantação e a área do terreno, o cálculo é feito através da 

Equação 2.7. 

%𝑃 =  
𝐴𝑖𝑚𝑝

𝐴𝑡
 (2.7) 

Em que: 

Aimp: área de implantação [m
2
]; 

At: área total [m
2
]. 

O índice será mais alto quando a forma urbana possuir mais área de implantação. 

 Índice de Utilização Volumétrica do Terreno (Iv) – Representa todo o espaço acima do 

solo, isto é, os edifícios que já existem ou que possam ser construídos e outros 

elementos como instalações técnicas e chaminés. A Equação 2.8 demonstra como 

calculá-lo. 

𝐼𝑣 = 𝑃 × 𝑁 × 𝐻 (2.8) 

Em que: 

P: área de implantação [m
2
]; 

N: número de pisos [-]; 

H: pé direito [m
2
]. 

Assim, a forma urbana que possuir mais pisos, o valor de Iv será maior. 
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 Índice de Compacidade (CI) – Este indicador mede a forma da mancha urbana (patch 

urbano) e também considera a fragmentação da paisagem urbana. Pode ser calculado 

através da Equação 2.9. 

𝐶𝐼 =  
∑ 𝑖 

𝑃𝑖

𝑝𝑖

𝑁2
 

(2.9) 

Em que: 

Pi: perímetro do círculo da área [m]; 

pi: perímetro do patch [m]; 

N: número total de patchs [-]. 

Em uma área urbana menos fragmentada, com formas mais regulares e compactas, o valor de 

CI será maior. 

 Índice de Porosidade (ROS) – É o indicador de permeabilidade, isto é, faz a proporção 

de espaço aberto com o total da área urbana. Os valores mais elevados do índice são para as 

formas urbanas com espaços abertos mais elevados. A Equação 2.10 demonstra o cálculo 

desse índice. 

𝑅𝑂𝑆 =  
𝑆′

𝑆
 × 100% (2.10) 

Em que:  

S’ : somatório da área de todos os vazios dentro da área urbana estudada [m
2
]; 

S: somatório da área de todos os patchs [m
2
]. 

 Silva et al. (2004) ainda conseguiram uma relação entre os índices e os níveis sonoros. 

O aumento do Índice de Porosidade (ROS) fez com que o Leq também aumentasse, sendo 

justificado pelo fato de que quanto maior a permeabilidade da forma urbana, mais fácil de as 

ondas sonoras atingem o interior das edificações. O aumento do Índice de Compacidade (CI) 

também resultou no aumento do Leq, podendo ser explicado pelo fato de quanto maior a 

regularidade das formas urbanas, menor é a possibilidade de se formarem zonas de sombra. 

Observou-se também que quanto maior o número de pisos de uma edificação, isto é, maior o 

Índice Volumétrico (Iv), o Leq tende a diminuir. Por fim, quando o Índice de Ocupação (%P) 

diminui, os níveis de ruído se elevam, pois, quanto mais ocupado estiver uma área maiores 

são as possibilidades de se formar zonas protegidas (SILVA et al., 2014).   

 

2.2.4.1 Cânions Urbanos  

A verticalização, segundo Ramires e Soares (2002), não é uma consequência natural 

da urbanização, e sim uma das opções definidas por interesses econômicos que envolvem a 
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estruturação interna das cidades. Esse processo de verticalização pode estar relacionado 

também, com a cultura do consumo e com os símbolos do poder, associando a forma 

arquitetônica e geográfica dos primeiros arranha-céus como ideias de desenvolvimento e 

progresso (RAMIRES e SOARES, 2002). 

Para Machado e Mendes (2003), na tentativa para baixar os preços dos terrenos 

urbanos, os empreendedores/incorporadores imobiliários pressionam o poder público, 

reivindicando alterações nas leis de zoneamento, ao invés de buscar a efetivação de uma 

política de ocupação racional do solo, para que seja proporcional com a capacidade de 

infraestrutura de serviços urbanos, estabilizando os níveis de crescimento dos preços. 

Entretanto, para os autores, os agentes imobiliários fazem com que os preços dos terrenos 

subam para que se instale um número maior de pessoas, levando os edifícios a terem uma área 

construída cada vez maior (MACHADO e MENDES, 2003). 

Cânions urbanos podem ser caracterizados por intervalos entre duas construções 

contínuas em um meio urbano, isto é, os cânions urbanos estabelecem um espaço aéreo aberto 

entre as planos verticais e as ruas da cidade (ARNFIELD e GRIMMOND, 1998; KARAM e 

FILHO, 2006). Os cânions urbanos, que podem ser considerados como um tipo de superfície 

urbana, têm como configuração a sua extensão ao longo de ruas relativamente estreitas e em 

áreas densamente construídas, com edifícios altos e alinhados dos dois lados da rua, como um 

corredor. Os cânions podem apresentar diferentes geometrias e formas de estudo, que 

envolvem a altura e a largura dos edifícios, e a largura da rua (HUANG et al., 2009; PANÃO 

et al., 2009). O esboço de um cânion urbano apresentado por Janczur et al., (2001) demonstra 

como pode ser estudada essa configuração urbana, Figura 2.3, onde a indica a largura do 

cânion, blp a altura dos edifícios laterais.  

 

Figura 2.3 – Esboço de um cânion urbano com uma via no meio 

Fonte: Janczur et al., (2001), Adaptado. 
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Nicol e Wilson (2004), em um estudo realizado em Atenas, analisaram o ruído em 

uma área de cânion urbano e mostraram que o nível de ruído aumenta com a densidade de 

tráfego, e diminui com a altura do cânion; e a atenuação do nível de ruído em comparação 

com o nível da rua, aumenta com a distância a partir do chão, e diminui com o aumento da 

largura da rua. Os autores ainda citam que altos níveis de ruído são encontrados nessa 

configuração urbana e mostram que há uma predominância de baixo espectro do ruído, ao 

final do cânion, mesmo com uma proporção elevada de motocicletas no fluxo de transito. 

 

2.2.5 O Ruído e os Efeitos na Saúde 

O ruído ambiental, especialmente o causado pelos meios de transporte, é visto como 

uma causa significativa de distúrbios do sono. O mau sono causa perturbações endócrinas e 

metabólicas e está associado a uma série de resultados negativos, tanto cardiometabólicos, 

como psiquiátricos e sociais em adultos e crianças (HALPERIN, 2014). O ruído ambiental 

noturno também provoca mudanças biológicas pois gera um estresse que afeta a arquitetura e 

qualidade subjetiva do sono. Essas perturbações são semelhantes em sua natureza às 

observadas em distúrbios do sono.  

Além dos efeitos mensuráveis e do sentimento subjetivo do sono perturbado, as 

pessoas que lutam com o ruído ambiental noturno, muitas vezes também sofrem no dia 

seguinte, apresentando sintomas que variam desde a sonolência diurna e cansaço, 

aborrecimento, mudanças de humor, até diminuição do bem-estar e do desempenho cognitivo. 

No mesmo estudo, Halperin também demonstrou que existem evidências emergentes de que 

esses efeitos do ruído ambiental a curto prazo, particularmente quando a exposição é noturna, 

podem ser seguidos por resultados cardiometabólicos adversos de longo prazo. Babisch 

(2002) demonstrou que os níveis sonoros noturnos entre 50-55 dB(A) já causam algum 

incômodo, e níveis entre 65 e 70 dB(A) apresentam alguma relação com doenças 

cardiovasculares. 

Deste modo, o ruído ambiental noturno pode ser a forma mais preocupante de poluição 

sonora em termos de consequências para a saúde, devido ao sinergismo direto e indireto 

(através de distúrbios do sono que atuam como mediador) influencia diferentes sistemas 

biológicos. A duração e a qualidade do sono devem, portanto, serem consideradas como 

fatores de risco ou marcadores significativamente influenciados pelo meio ambiente e, 

possivelmente, são passíveis de modificação por meio de educação e aconselhamento, bem 

como através de medidas de saúde pública. Um dos meios que deve ser proposto é a evitação 

a todo custo das interrupções do sono causadas pelo ruído ambiental (HALPERIN, 2014). A 
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Figura 2.4 demonstra a relação de alguns dos principais efeitos e efeitos adversos que podem 

ser induzidos atráves da exposição ao ruído e o número de pessoas afetadas por tais efeitos. 

 

Figura 2.4 – Pirâmide dos efeitos na saúde induzidos pelo ruído 

Fonte: Adaptado de Babisch (2002) 

 

Alguns estudos recentes demonstram a preocupação da relação entre o ruído e a 

ocorrência de doenças graves. Van Kempen e Babisch (2012), analisaram os estudos 

realizados sobre a relação do ruído de tráfego com a hipertensão arterial. Os autores não 

encontraram conclusões definitivas sobre o valor limite para tal relação, porém observaram 

um ligeiro aumento do risco de doenças cardiovasculares em populações expostas ao ruído de 

tráfego.  

Ndepepa e Twardella (2011) estudaram a relação do ruído de tráfego com doenças 

cardiovasculares (principalmente a hipertensão arterial e a doença cardíaca isquêmica). 

Através dos dados analisados, foi encontrada uma associação positiva e significativa entre o 

incômodo do ruído e o risco de hipertensão arterial, além de uma relação positiva, porém 

insignificante entre ruído e o risco da doença cardíaca isquêmica.  

Banerjee et al., (2014a) analisaram, em uma população adulta urbana, o risco da 

doença arterial coronária quando exposta a altos níveis de ruído do tráfego rodoviário. Foi 

encontrado um efeito mais forte para indivíduos entre 55 e 64 anos, levando em conta o tempo 

de exposição, índice de massa corporal e estresse auto relatado. Este estudo ainda sugeriu que 

a exposição a níveis sonoros acima de 65 dB(A) pode estar associada à ocorrência da doença 

arterial coronária em adultos, além disso, os resultados dessa pesquisa sugerem que existe um 
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risco maior da doença arterial coronária em quem já tem algumas doenças crônicas (diabetes, 

doenças pulmonares e renais). Outro trabalho (BANERJEE et al., 2014b), analisou se há uma 

associação entre o ruído de tráfego rodoviário e a prevalência de hipertensão em uma 

população adulta urbana. Foi observado que o limiar de exposição ao ruído de tráfego 

rodoviário é de 65 dB(A) para homens, e de 60 dB(A) para mulheres, para a associação da 

ocorrência de hipertensão arterial. Os resultados ainda demonstraram os subgrupos 

vulneráveis, que foram as mulheres entre 35 e 54 anos, e homens entre 45 e 54 anos.  

O ruído ambiental é um estressor psicossocial que afeta o bem-estar subjetivo e a 

saúde física (BABISCH, 2014). Uma meta-análise realizada por Babisch (2014), indicou um 

aumento de 8% no risco de doença cardíaca coronária por aumento de 10 dB(A) no ruído do 

tráfego rodoviário. O autor demonstrou em um esquema as relações do ruído ambiental com 

as doenças que podem ser originadas pela poluição sonora (Figura 2.5).  

 

Figura 2.5 – Esquema das reações dos efeitos do ruído 

Fonte: Adaptado de Babisch (2014) 

 

Assim podemos afirmar que a poluição sonora provoca efeitos adversos para a saúde, 

pois afeta o sistema nervoso autônomo e os sistemas endócrinos (hormonais) do corpo, 

ocasionando alterações na frequência cardíaca, na pressão arterial e na liberação de hormônios 

associados ao estresse, como, por exemplo, o cortisol, que influencia o metabolismo. O ruído 

perturba a comunicação, concentração, relaxamento e sono e, a exposição crônica ao ruído de 
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tráfego a longo prazo está associada à prevalência e incidência de doenças cardiovasculares, 

incluindo hipertensão, doenças cardíacas isquêmicas e acidente vascular cerebral. 

 

2.2.6 Legislação e Normas sobre Ruído Ambiental 

A Conferência de Estocolmo, realizada de 5 a 16 de junho de 1972, pela Organização 

das Nações Unidas (ONU), tratou sobre meio ambiente humano, resultou em uma Declaração 

(Declaração de Estocolmo) que contribuiu para o desenvolvimento de legislações ambientais, 

pois, salientou que “o homem tem direito fundamental a adequadas condições de vida em um 

meio ambiente de qualidade”.  A partir disto, iniciou-se a criação de legislações e normas 

relacionadas ao meio ambiente, a fim de garantir a população uma boa qualidade de vida, sem 

prejudicar o ambiente.  

Em relação às normas internacionais, elas são importantes, pois, servem de base para 

as normas nacionais e podem ser aplicadas diretamente nas avaliações ou podem servir 

somente como referência. A principal organização para a normatização de metodologias e 

procedimentos de comparação dos resultados, é a International Organization for 

Standardization (ISO). 

A norma ISO 1996/1987 – Description and mensurement of environmental noise, 

define a terminologia básica, parâmetros de nível corrigido e as melhores práticas para 

avaliação de ruído ambiental, a qual está dividida em três partes: 1- Basics quantities and 

procedures; 2- Acquisition of data pertinet to land use; e 3- Application to noise limits. 

Sobre as legislações de âmbito Federal, na Constituição Brasileira, o capítulo VI 

estabelece que “todos os cidadãos têm o direito ao meio ambiente equilibrado, bem como o 

uso comum e essencial à sadia qualidade de vida”. Além da Constituição, existe o Conselho 

Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), o qual publicou algumas resoluções para fixar as 

normas de preservação do ambiente.  

As resoluções CONAMA Nº 002/1990, Nº 001/1993 e Nº 002/1993, focam no 

controle da poluição sonora ambiental e em ratificar os limites máximos de emissão de ruído 

por veículos automotores e motocicletas. 

No âmbito das legislações sobre o trânsito nas vias urbanas, o Conselho Nacional de 

Trânsito (CONTRAN) dispõe de duas resoluções. A resolução CONTRAN 035/98 estabelece 

o método de ensaio para medição de pressão sonora por buzina, e define que o nível máximo 

de pressão sonora que pode ser emitido por buzinas é de 104 dB(A). A resolução CONTRAN 

624/2016 regulamenta a fiscalização de sons produzidos por equipamentos utilizados em 

veículos.  
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No Brasil, a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), elaborou uma série 

de normas para auxiliar as terminologias adotadas, as medições acústicas externas, internas e 

de sistemas de transportes, o procedimento de cálculos, os requisitos para painéis e telhas com 

condições termoacústicos, as condições para barreiras acústicas, entre outras. 

A norma NBR 10152/1992 – Níveis de ruído para conforto acústico, fixa os níveis de 

ruído compatíveis com o conforto acústico em ambientes diversos, como por exemplo, 

restaurantes, teatros, cinemas, residências, hotéis, escolas, hospitais e igrejas. 

A norma NBR 10151/2003 – Avaliação do ruído em áreas habitadas, visando o 

conforto da comunidade, específica a aplicação de algumas correções sobre os níveis medidos 

e os métodos para medição e avaliação do ruído. Este último se baseia em uma comparação 

entre nível sonoro corrigido (Lt) com o nível de critério de avaliação (NCA) e isso indica se o 

nível sonoro está em uma faixa tolerável ou se serão necessárias medidas para reduzi-lo. O 

nível de critério de avaliação para ambientes externos, em função dos períodos noturno e 

diurno e que podem ser definidos pelas autoridades conforme os hábitos da população, está 

demonstrado na Tabela 2.1. 

 

Tabela 2.1 – 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: NBR 10151 (2003) 

 

A norma NBR 10151 (2003) ainda faz algumas correções para ruídos com características 

especiais: 

 “Se o ruído ambiente for superior ao valor da tabela, o NCA assume o valor do ruído 

ambiente; 

 O nível corrigido para um ruído sem características especiais é determinado pelo nível 

de pressão sonora equivalente – contínuo (Leq); 

 Quando o ruído tiver características impulsivas ou de impacto, o nível corrigido deve 

ser o nível máximo medido acrescido de 5 dB(A); 

 Quando o ruído tiver características tonais o nível corrigido será o LAeq acrescido de 5 

dB(A); 
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 Para ruídos que apresentem tanto características impulsivas ou de impacto como 

características tonais, o nível corrigido deve ser determinado, aplicando-se os 

procedimentos anteriores e tomando-se o maior valor encontrado; 

 Os limites de horário para o período diurno e noturno da Tabela 1 podem ser definidos 

pelas autoridades de acordo com os hábitos da população. Porém, o período noturno 

não deve começar depois das 22 horas e não deve terminar antes das 7 horas do dia 

seguinte. Se o dia seguinte for domingo ou feriado o término do período noturno não 

deve ser antes das 9 horas.” 

O anexo normativo apresenta um método alternativo para o cálculo do nível de pressão 

sonora equivalente, LAeq, quando o medidor de nível de pressão sonora utilizado não dispõe 

dessa função. Portanto, a expressão para o cálculo é da pela Equação 2.13. 

 

𝐿𝐴𝑒𝑞  = 10𝑙𝑜𝑔 {
1

𝑛
[∑ (10

𝐿𝑖
10)

𝑛

𝑖=1

]} (2.13) 

 

Em que: Li é o nível de pressão sonora, em dB(A), durante o tempo de medição do ruído; e, n 

é o número total de leituras. 

Já o Artigo 5º do Plano Diretor da cidade de Maringá (Lei Complementar 

Nº632/2006), diz que “a função social da cidade será garantida pela promoção da qualidade 

de vida e do meio ambiente”, sendo que a poluição sonora e controle do ruído se encaixam 

neste termo. Além disso, a Lei Complementar Nº 758/2009 que dispõe sobre a política de 

proteção, controle, conservação e recuperação do meio ambiente, na qual a poluição sonora se 

encaixa quando é citado que a poluição prejudica a saúde e o bem-estar da população. A Lei 

Ordinária Nº9740/2014 do município de Maringá, determina valores de emissão máxima do 

som em aparelhos instalados em veículos estacionados em vias públicas.  

A cidade ainda dispõe da Lei Complementar Nº 218/1998, que dita como e feito o 

controle e a fiscalização das atividades que geram poluição sonora. A lei cita que os 

procedimentos das NBR 10151 e NBR 10152 devem ser seguidos para a medição e avaliação 

do nível equivalente sonoro, além de definir os órgãos competentes em cada operação. Na Lei 

também fica definido para o município o que é o período diurno (das 7 às 20 horas) e o 

período noturno (das 20 às 7 horas), e essa informação pode ser útil para a aplicação das 

NBRs e dos limites de tolerância estabelecidos. 
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2.2.7 Metodologias de Monitoramento do Ruído  

A avaliação da poluição sonora no meio urbano é realizada por meio do 

monitoramento acústico, que se faz importante por conduzir diretrizes urbanísticas, 

possibilitando quantificar o ruído ambiental, principalmente o ruído de tráfego. Os dados 

obtidos do monitoramento acústico ambiental servem de base para se tomar decisões no que 

diz respeito a ações e práticas adequadas para o meio urbano (MARQUES, 2010). 

Na literatura existem diversas variáveis que influenciam em uma pesquisa que busca 

interações acústicas no meio urbano, dentre essas variáveis é possível citar o número e o local 

dos pontos para coleta dos dados, os dias, os horários e a duração dessas medições. Algumas 

grandezas não acústicas também são analisadas para compreender melhor essas interações, 

que são: as grandezas geométricas, climatológicas e de tráfego. 

Conforme os trabalhos procurados para o número de pontos, a malha triangular foi 

bastante utilizada por Nagem (2004). Palhares, Vecci e Pavanello (1998) usaram 450 metros 

entre os nós, já Palhares et al., (1996) utilizaram a malha com 10 a 1000 metros entre os nós e 

Coelho, Valadas e Guedes (1996) utilizaram a malha de 500 a 2000 metros entre os nós. Boa 

parte dos estudos analisados consideram as terças, quartas e quintas-feiras (sem feriado), os 

melhores dias para medição de dados, pois são dias com comportamentos semelhantes durante 

as semanas (NAGEM, 2004; LOURA e VALADARES, 2003; MAIA e SATTLER, 2003; 

PALHARES, VECCI e PAVANELLO, 1998; PALHARES et al.,1996; BELDERRAIN, 

1995).  

Já para Moraes et al.,(2003) e Alvares e Souza (1992) a medição foi efetuada de 

segunda a sexta-feira. Nos estudos de Bortoli e Kruger (2003) e Maia e Sattler (2003) foi 

realizada a medição durante as 24 horas do dia. Porém, a medição durante o horário comercial 

e os horários de pico, são os mais utilizados nos estudos (MORAES et al., 2003; MENDEZ e 

BASSO, 1998; PALHARES, VECCI e PAVANELLO, 1998; PALHARES et al., 1996; 

COELHO, VALADAS e GUEDES, 1996; BELDERRAIN, 1995).  

A duração das medidas é bem variável, por exemplo, Bortoli e Kruger (2003) 

realizaram medições de hora em hora, Moraes et al. (2003) medições de 30 minutos a cada 

hora, e Maia e Sattler (2003), Mendez e Basso (1998) e Alvarez e Souza (1992) monitoraram 

15 minutos (Tabela 2.2). 

Cabe salientar o estudo de Donato (2007), que observou o tempo mínimo de medição 

do ruído necessário para obter o valor do Leq confiável, em função do número de veículos por 

hora. A Figura 2.6, demonstra o resultado desse trabalho, onde β = 0,3 indica uma distribuição 

normal, β = 0,5 distribuição uniforme, e  β = 0,7 uma distribuição triangular. 
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Tabela 2.2 – Variáveis de monitoramento com base na literatura pesquisada 

Fonte 

Bibliográfica 

Número de 

pontos 

Dias de 

monitoramento 

Horários de 

monitoramento 

Duração do 

monitoramento 

Sapata (2010) 5 pontos Dias aleatórios 
As 7:00, as 12:00, 

e as 17:00 

18 minutos em 

cada ponto 

Nagem (2004) 
Malha triangular: 

450m entre os nós 

Terça, quarta e 

quinta-feira (sem 

feriados) 

12 horas contínuas 

(7:00 as 19:00) 
- 

Loura e Valadares 

(2003) 
17 pontos 

Terça, quarta e 

quinta-feira 
Das 14:00 as 16:00 

4 medidas de 12 

minutos em cada 

ponto 

Maia e Sattler 

(2003) 

14 pontos 

distribuídos em 

diferentes bairros 

Terça, quarta e 

quinta-feira 
24 horas 

Dados horários de 

15 em 15 minutos 

Moraes et al 

(2003) 

9 pontos, 250m 

uns dos outros 

De segunda a 

sexta-feira 

Das 8:00 as 11:00, 

das 12:00 as 15:00, 

das 16:00 as 18:00 

30 min a cada hora 

Bortoli e Kruger 

(2003) 

5 pontos com 

monitores fixos 
Todos os dias 24 horas por dia 

Dados de hora em 

hora 

Palhares, Vecci e 

Pavanello (1998) 

Malha triangular: 

450m entre os nós 

Terça, quarta e 

quinta-feira 

Das 7:00 as 9:00, 

das 17:00 as 19:00 
5 minutos 

Mendez e Basso 

(1998) 

300m entre os 

pontos 

Dias com e sem 

movimento 
Horários de pico 15 minutos 

Coelho, Valadas e 

Guedes (1996) 

Malha triangular: 

500 a 2000m entre 

os nós 

De segunda a 

sexta-feira 
Período diurno Curta duração 

Palhares et al 

(1996) 

Malha triangular: 

10 a 1000m entre 

os nós 

Terça, quarta e 

quinta-feira. Sem 

feriados 

Horário de pico - 

Belderrain (1995) - Dias típicos 
Das 7:00 as 9:00, 

das 17:00 as 19:00 
30 a 45 minutos 

Alvares e Souza 

(1992) 
- 

De segunda a 

sexta-feira 
Das 8:00 as 18:00 15 minutos 

Fonte: Adaptado, Nagem (2004) 

 

Figura 2.6 – Variação do tempo mínimo de medição e o tráfego de veículos por hora 

Fonte: Donato (2007) 
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Em relação às grandezas acústicas, climatológicas, de tráfego e geométricas (Tabela 

2.3), Moraes e Lara (2003), Cabanellas et al.(1998), e Sattler (1998) utilizaram em seus 

estudos as mesmas grandezas acústicas (L10, L90, Leq, Lmax, Lmin) para discutirem seus 

resultados. Já Bortoli e Kruger (2003) empregaram somente Leq, Lmax, Lmin.  

 

Tabela 2.3 – Grandezas de monitoramento na literatura pesquisada 

Fonte 

Bibliográfica 

Grandezas 

Acústicas 

Grandezas 

Climatológicas 

Grandezas de 

Tráfego 

Grandezas 

Geométricas 

Nagem (2004) 

L1, L5, L10, L50, 

L90, L95, L99, Leq, 

Lmax, Lmin, Nível 

de exposição 

Sonora, Nível 

sonoro de pico 

Velocidades 

máxima e mínima 

do vento, 

Temperatura e 

umidade relativa 

do ar 

Densidade e 

composição do 

fluxo de veículos 

Tipo de 

Pavimento da via, 

número de pistas, 

altura média das 

edificações e 

distância entre 

elas 

Moraes e Lara 

(2003) 

L10, L90, Leq, Lmax, 

Lmin 

Velocidade e 

direção 

predominante dos 

ventos, 

Temperatura e 

Umidade relativa 

do ar 

- - 

Bortoli e Kruger 

(2003) 
Leq, Lmax, Lmin - 

Densidade e 

composição do 

fluxo de veículos 

- 

Maia e Sattler 

(2003) 

L5, L10, L20, L30, 

L40, L50, L60, L70, 

L80, L90, Leq, Lmax, 

Lmin 

Velocidade do 

vento, 

Temperatura, 

Umidade relativa, 

Pressão 

Atmosférica 

Densidade e 

composição do 

fluxo de veículos 

- 

Souza, Andrade e 

Cruz (2003) 

L10, L50, L90, Leq, 

TNI 
- Fluxo de veículos 

Características 

físicas, funcionais 

e de uso e 

ocupação do solo. 

Inclinação e 

largura da via, 

declividade das 

encostas 

Loura e Valadares 

(2003) 
L10, L90, Leq 

Velocidade do 

vento, 

Temperatura, 

Umidade relativa 

do ar 

- 

Número de 

pavimento das 

edificações 

Fonte: Adaptado de Nagem, 2004. 
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Tabela 2.3 – Grandezas de monitoramento na literatura pesquisada (continuação) 

Arruda et al (2000) 
L1, L10, L50, L90, 

L99, Leq 
- 

Tipo de tráfego, 

fluxo médio, 

velocidades e 

porcentagem de 

veículos pesados 

- 

Buchi e Nunes 

(1998) 
Leq, Lmax, Lmin - 

Fluxo e 

velocidades 

Tipo de 

pavimentação e 

inclinação da via, 

elevações no 

terreno e 

obstáculos 

Cabanellas et al 
(1998) 

L10, L90, Leq, Lmax, 
Lmin 

- 

Densidade e 

composição do 

fluxo de veículos 

Altura e distância 

entre fachadas e 

tipo de pavimento 

Palhares, Vecci e 

Pavanello (1998) 

L10, L90, Leq, Lmax, 

Lmin, SEL 

Velocidade do 

vento, 

Temperatura, 

Umidade relativa 

do ar 

- 

Localização e 

características 

locais 

Nunes e Santos 

(1998) 
- 

Velocidade do 

vento, 

Temperatura e 

Umidade relativa 

do ar 

Velocidade média, 

fluxo de veículos e 

porcentagem de 

veículos leves e 

pesados 

Largura e 

inclinação da via, 

afastamento entre 

prédios e 

elementos físicos 

Sattler (1998) 
L10, L90, Leq, Lmax, 

Lmin 
- 

Volume de tráfego 

e características do 

fluxo 

- 

Nunes, Santos e 

Maldaner (1998) 
- 

Velocidade do 

vento, 

Temperatura e 

Umidade relativa 

do ar 

Fluxo e velocidade 

de veículos leves e 

pesados 

Pavimentação, 

largura e 

inclinação da via, 

afastamento entre 

prédios, elementos 

físicos 

Coelho (1995) - 

Velocidade e 

direção dos ventos 

predominantes, 

Temperatura e 

umidade relativa 

do ar 

Composição do 

tráfego, velocidade 

Tipo de pavimento, 

número de pistas, 

largura da via e 

dos canteiros, 

distância do ponto 

a via, inclinação e 

curvatura da via, 

existência de 

obstáculos 

Fonte: Adaptado, Nagem (2004) 

 

As grandezas climatológicas importantes para as pesquisas de alguns autores foram: a 

velocidade do vento, temperatura e umidade relativa do ar (LOURA e VALADARES, 2003; 

PALHARES, VECCI e PAVANELLO, 1998; NUNES e SANTOS, 1998; NUNES, SANTOS 

e MALDANER, 1998). Já para Moraes e Lara (2003) e Coelho (1995), além das grandezas 

climatológicas citadas, a direção dos ventos predominantes também foi importante. 
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Para Souza, Andrade e Cruz (2003), a grandeza de tráfego analisada foi somente o 

fluxo de veículos. Mas para Bortoli e Kruger (2003) e Maia e Sattler (2003), além do fluxo, 

foi importante analisar o tipo dos veículos, como leves, pesados ou motocicletas.  

Em relação às grandezas geométricas, o tipo de pavimentação da via esteve presente 

em vários estudos, sendo que, alguns deles também analisaram a inclinação e largura das vias, 

distância entre fachadas e número de pistas (NAGEM, 2004; ARRUDA et al., 2000; BUCHI 

e NUNES, 1998; CABANELLAS et al., 1998; COELHO, 1995). 

 

2.3  Avaliações Imobiliárias 

O entendimento sobre o mercado imobiliário, conceitos básicos, normas, e ferramentas 

utilizadas pelo engenheiro de avaliações são importantes no contexto do presente trabalho, a 

fim de realizar uma boa e clara relação com os assuntos tratados. A seguir, descreve-se um 

pouco do que a literatura apresenta sobre o tema.  

 

2.3.1 Engenharia de Avaliações 

A engenharia de avaliações é definida como o campo que consiste no “conjunto de 

conhecimentos técnico-científicos especializados aplicados a avaliação de bens”, é o ramo da 

ciência que auxilia na tomada de decisões com base nos custos, valores, frutos e direitos, em 

uma grande variedade de situações e que tem como objetivo de determinar tecnicamente o 

valor de um bem (NETO et al, 2007; DANTAS, 1998).  

A norma técnica que auxilia os profissionais da engenharia de avaliações é a NBR 

14653 – Avaliação de bens, que está dividida em 5 partes. Parte 1 (2001): Procedimentos 

gerais – Fixa as diretrizes para avaliação de bens em geral, quanto a classificação de sua 

natureza; instituição de terminologias, definições, símbolos e abreviaturas; definição de 

atividades básicas; definições de metodologias básicas; especificação das avaliações; 

requisitos básicos de laudos e pareceres técnicos de avaliação. Parte 2 (2004): Imóveis 

urbanos – fixa as diretrizes para avaliação de imóveis urbanos, objetivando a identificação do 

valor de mercado do imóvel urbano. Parte 3 (2004): Imóveis rurais. Parte 4 (2002): 

Empreendimentos. Parte 5 (2006): Máquinas, equipamentos, instalações e bens industriais em 

geral. 

2.3.1.1 Conceitos básicos em avaliações imobiliárias 

Os conceitos preço e valor são importantes para uma compreensão clara do tema 

tratado neste trabalho. Preço é a quantia paga ou a ser paga por um imóvel (PASSOS e 
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NOGAMI, 2005). É uma quantia negociável, pela qual se efetua uma transação envolvendo 

um bem, um fruto ou um direito sobre ele. Segundo os autores, o valor de mercado é definido 

como a quantia mais provável pela qual se negocia um bem que, nos casos de mercado 

imobiliário, faz-se necessário realizar um estudo de mercado para se chegar a um valor para o 

imóvel. 

 

2.3.2 Metodologia de Avaliações Imobiliárias 

A NBR 14653-1 (2001) indica algumas metodologias para que o engenheiro de 

avaliações utilize a fim de identificar o valor de um bem. Os métodos, citados na norma, são: 

o método comparativo direto de dados de mercado, o método involutivo, o evolutivo e o 

método da capitalização da renda. A norma ainda recomenda que o avaliador prefira o método 

comparativo direto de dados do mercado. 

i. Método Comparativo de Dados de Mercado 

Este método é aquele que identifica o valor de mercado do bem por meio de tratamento 

técnico dos atributos dos elementos comparáveis. Portanto, é fundamental para a aplicação 

deste método, a existência de um conjunto de dados para que possa ser tomada, 

estatisticamente, com uma amostra do mercado imobiliário. 

ii. Método Involutivo 

Com este método é possível identificar o valor de mercado de um bem alicerçado no seu 

aproveitamento eficiente, isto é, pelos recebimentos máximos que se pode obter naquele 

imóvel. 

iii. Método Evolutivo 

Este método é aquele que identifica o valor do bem pelo somatório dos valores de seus 

componentes (valor do terreno e das benfeitorias existentes sobre este terreno. 

iv. Método de Capitalização da Renda 

Este método identifica o valor do bem com base na capitalização presente da sua renda líquida 

prevista, isto é, a capacidade de gerar renda desse imóvel. É o método mais apropriado para se 

analisar a viabilidade do investimento. 

De acordo com Baptistella (2005), os modelos que utilizam a regressão linear múltipla 

são os preferidos entre os avaliadores de imóveis, pois apesar da complexibilidade dos 

modelos, dificuldades em implementar, excesso de variáveis envolvidas e o desconhecimento 

da relação entre essas variáveis, que pode comprometer uma análise, este procedimento se 

mostra bastante eficiente. Porém, para a utilização de tal modelo, é fundamental uma mostra 

de dados do mercado imobiliário para fazer o tratamento estatístico desses dados. 
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2.3.3 A regressão linear múltipla em engenharia de avaliações 

O termo “Análise de Regressão” define um conjunto vasto de técnicas estatísticas 

usadas para modelar relações entre variáveis e predizer o valor de uma ou mais variáveis 

dependentes a partir de um conjunto de variáveis independentes (MAROCO, 2003). 

A análise de uma regressão linear dentro do mercado imobiliário tem por objetivo 

desenvolver uma equação que permita estimar o valor de imóveis de acordo com a 

importância de seus atributos (GAZOLA, 2002). Para que seja possível representar o valor de 

um imóvel por meio de uma equação, é necessário um banco de dados formado por uma 

amostra com informações de preço e principais características dos imóveis.  

A equação de regressão linear múltipla relaciona uma variável de interesse “Y” com 

“i” outras variáveis “X”, e busca entender o comportamento das variáveis após mudanças de 

algumas delas, possibilitando análises e estimativas (MONTGOMERY e RUNGER, 2008). O 

modelo geral da equação, segundo Levine et al., (2005), é dada pela Equação 2.14 

 

𝑌𝑖  = 𝛽0 +  𝛽1𝑋1 +  𝛽2𝑋2 +  ⋯ + 𝛽𝑘𝑋𝑘 +  𝜀𝑖 (2.14) 

Em que: 

Yi = variável dependente, para i = 1,2, ..., n; 

β0 = termo independente; 

β2 = inclinação de Y em relação à variável X1; 

β2= inclinação de Y em relação à variável X2; 

βk = inclinação de Y em relação à variável Xk; 

ɛi = erro aleatório em Y, para a observação i, i = 1,2, ..., n; 

k = número de variáveis independentes. 

 

2.3.3.1 Pressupostos da equação  

A norma NBR 14653-2 (2004) indica que alguns efeitos devem ser verificados e 

analisados, para que o modelo de regressão seja válido, sendo eles: linearidade, normalidade 

dos resíduos, homocedasticidade e pontos influênciantes (outliers). 

 Linearidade 

Para obter modelos mais simples, às vezes, são necessárias transformações de variáveis, 

buscando uma linearidade, a fim de facilitar o estudo e a viabilidade desses modelos. Dentre 

essas transformações, destacam-se a logarítmica, raiz quadrada, exponencial e quadrática 

(GAZOLA, 2002). A Norma NBR 14653-2 (2004) evidencia que, as transformações 
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objetivando a linearidade do modelo deve refletir o comportamento do mercado e recomenda 

que o avaliador opte pelas mais simples, desde que resulte em um modelo satisfatório. 

 Normalidade dos resíduos 

Para a Norma NBR 14653-2 (2004), a verificação da normalidade dos resíduos pode ser 

realizada por uma das formas a seguir: 

a) Pelo exame de histograma dos resíduos amostrais padronizados, com o objetivo de 

verificar se sua forma guarda semelhança com a da curva normal; 

b) Pela análise do gráfico de resíduos padronizados versus valores ajustados, que deve 

apresentar pontos dispostos aleatoriamente, com a grande maioria situada no intervalo 

[-2; +2]; 

c) Pela comparação da frequência relativa dos resíduos amostrais padronizados nos 

intervalos de [-1;+1], [-1,64;+1,64] e [-1,96;+1,96], com as probabilidades da 

distribuição normal padrão nos mesmos intervalos, ou seja, 68%, 90% e 95%; 

d) Pelo exame do gráfico dos resíduos ordenados padronizados versus distribuição 

normal padronizada, que deve se aproximar da bissetriz do primeiro quadrante 

 Homocedasticidade 

A homocedasticidade, que é uma variação constante, é uma condição fundamental dentro 

da teoria das regressões. Em caso de variação não constante, isto é, uma heterocedasticidade, 

os coeficientes da regressão serão afetados pelos valores extremos das variáveis 

independentes. E, portanto, com a variação constante a estimativa da variável dependente não 

sofrerá perturbações (MENDONÇA, 1998). 

 Pontos influenciantes (outliers) 

São pontos atípicos em relação aos outros elementos do estudo, ocasionando 

irregularidade no modelo. Para verificar esses pontos, a Norma NBR 14653-2 (2004), indica 

que se faça por meio de uma análise de um gráfico dos resíduos versus cada variável 

independente, e também em relação aos valores ajustados. Uma das técnicas utilizadas é a 

Distância de Cook, que demonstra a influência dos pontos ajustados. 

 

2.3.3.2 Teste de Significância  

Os testes de significância são utilizados para determinar se há uma relação linear entre 

a variável dependente com as variáveis regressoras. A NBR 14653-2 (2004) define os testes 

de significância do modelo e de cada regressor: 
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a) a significância individual dos parâmetros das variáveis do modelo deve ser submetida 

ao teste t de Student, em conformidade com as hipóteses estabelecidas quando da 

construção do modelo; 

b) a significância de subconjuntos de parâmetros, quando pertinente, pode ser testada 

pela análise da variância particionada, com a utilização do teste da razão de 

verossimilhança. 

 

2.3.3.3 Poder de Explicação 

A Norma NBR 14653-2 (2004), no seu anexo A.4, indica que o poder de explicação 

do modelo pode ser analisado pelo seu coeficiente de determinação. O coeficiente de 

determinação é mais indicado para medir a explicação da reta de regressão, portanto, quanto 

mais próximo de “1” estiver o valor do coeficiente de determinação, maior a porcentagem da 

variação da variável dependente pela reta estimada, e consequentemente, maior qualidade do 

ajustamento (SANTOS, 2007). Já o coeficiente de correlação tem como objetivo a avaliação 

do grau de associação entre as variáveis, ou seja, mede a “força” de relacionamento linear 

entre as variáveis, e a Norma NBR 14653-2 (2004) indica que é desejável um valor acima de 

0,75 para que seja uma boa correlação. 

 

2.3.4 Variáveis  

Durante uma avaliação de imóveis residenciais algumas variáveis são consideradas a 

fim de quantificar o imóvel. Algumas das variáveis utilizadas são: localização, área privativa 

do apartamento (m
2
), área total da unidade (m

2
), número de dormitórios, número de suítes, 

número de banheiros, número de vagas de garagem (e se é vaga coberta), sacada, andar 

(pavimento em que se localiza o apartamento), posição no pavimento (frente, lateral ou 

fundos), padrão de acabamento da unidade (baixo, médio, alto), estado de conservação da 

unidade (novo, regular, reparos simples, reparos importantes), idade aparente da unidade, 

idade aparente do prédio, padrão do condomínio (baixo, médio, alto), lazer (salão de festas, 

piscina, churrasqueira, playground) e, índice fiscal (valores atribuídos pelo município para a 

cobrança do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis - ITBI). 

Essas variáveis, segundo a NBR 14.653-2 (2011), são as características ou 

informações que descrevem o imóvel e que contribuem para a formação de seu valor. Salgado 

(2011) descreve as variáveis da seguinte forma: 

 Variáveis quantitativas: São os valores numéricos que representam os atributos 

quantitativos, como por exemplo a área e o número de dormitórios; 
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 Variáveis qualitativas: São os valores numéricos que descrevem as 

qualificações do imóvel com códigos alocados, como por exemplo a área de 

lazer, onde 1=inexistente, 2=incompleta e 3=completa; 

 Variáveis dicotômicas: São aquelas que assumem dois valores, que 

representam a presença ou ausência de algum atributo, como por exemplo: 

possuir elevador = 1, não possuir elevador = 0; 

 Variáveis Proxy: São as variáveis utilizadas para substituir outra que seja 

difícil mensurar, como o índice fiscal do município. 

 A norma ainda define os códigos ajustados como uma escala extraída por meio de 

modelo de regressão, com a utilização de variáveis dicotômicas para diferenciar as 

características qualitativas dos imóveis.  

 

2.3.5 A Externalidade  

A externalidade descreve o resultado de uma atividade que afeta, beneficiando ou 

prejudicando, aqueles que não estão diretamente envolvidos na atividade (BARATA, 2001). 

Já para Ferguson (2005) a externalidade existe quando há uma imposição involuntária de 

custos ou benefícios.  

Externalidades urbanas podem ser definidas como um conjunto de características 

específicas de uma dada localização, que tem contribuições positivas e negativas que 

impactam na vida dos indivíduos (TAVARES et al, 2010). Externalidades positivas podem 

ser de ordem natural como as áreas verdes, praia e clima e, quando são geradas pelo homem 

podem ter caráter positivo ou negativo, como a infraestrutura de entretenimento, hospitais, 

escolas, farmácias, serviços públicos, segurança, trânsito e a poluição. 

 Na Europa, conforme Carballo-Cruz (2008), tanto nos governos nacionais como a 

União Europeia, estão cientes das externalidades negativas provocadas pelas operações aéreas 

e promovem soluções para diminuir os impactos. O autor realizou uma pesquisa na qual 

determinou a taxa ambiental aeroportuária, que são taxas ambientais associadas a operação 

aérea e determina os custos sociais das externalidades geradas pelo ruído aeroportuário e pela 

poluição do ar na região do aeroporto da Portela (Lisboa, PT). Essas taxas ambientais têm 

como objetivo modificar o comportamento das companhias aéreas para tentar minimizar os 

impactos ambientais gerados. No trabalho o autor registrou que se a taxa for integralmente 

transferida para o passageiro, a passagem de ida e volta, no valor de 150 euros teria um 

acréscimo entre 1,5 e 3% no preço final, dependendo do tipo de avião utilizado. 
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 Um exemplo de uma externalidade positiva, foi o que aconteceu nos Estados Unidos 

em Nova York. O High Line Park é um parque de 2,4km de comprimento, que foi construído 

em uma via férrea elevada abandonada, no bairro do Chelsea. A via férrea elevada foi 

construída em meados de 1930 com o objetivo de separar o tráfego rodoviário dos pedestres, 

o que causava muitos acidentes. Em 1980 a linha foi desativada e a adequação para o parque 

foi iniciada em 1999 com a fundação de “friends of the High Line”. Em 2006 iniciou-se a 

construção do High Line Park. Em 2009 inaugurou-se a primeira parte do projeto e, em 2011 

e 2014, a segunda e terceira parte. Um estudo realizado por King et al. (2016), no qual foram 

medidos os níveis de poluição sonora e do ar em pontos na própria travessia e nas avenidas 

que passam pelo parque, demonstrou que o High Line Park teve um impacto ambiental 

positivo, pois reduz a exposição de ruído e poluentes do ar aos seus usuários. Os autores 

utilizaram um índice de ar e ruído para quantificar essa redução de poluentes, que na travessia 

foi em média 37% menor do que as vias de tráfego. O High Line Park tem servido não só para 

melhorar a estética da cidade, como um parque público, mas também para promover a saúde 

de seus habitantes (KING et al., 2016). 

 Outro exemplo positivo e que inspirou o High Line Park, é o Promenade Planteé, em 

Paris na França. Foi o primeiro parque elevado, que foi construído em um viaduto de trem 

desativado, com 4,5 km de extensão. A linha funcionou de 1859 a 1969 e o jardim foi 

inaugurado em 1994. O parque fica a 10 metros sobre as ruas e conta com uma variedade de 

uso, há jardins com flores da região que foram plantadas e que nasceram espontaneamente, 

cafés e lojas especializadas em arte, artesanato e decoração. Paris ainda tem um projeto para 

outra linha férrea abandonada, a Petite Ceinture, que de acordo com a prefeitura da cidade, 

terá trechos inaugurados em etapas durante 2017, com propostas para recuperar os 23km da 

via, com princípios baseados na natureza, patrimônio, agricultura urbana e atividade 

econômica. 

 Soluções como a criação de jardins elevados em espaços públicos tem chamado a 

atenção para problemas em outras cidades. Uma reportagem do New York Times (2010) citou 

que cidades como Rotterdam, Hong Kong, Jerusalém, Singapura, Chicago e Philadelphia 

também sonham com a realização de parques inspirados no High Line Park e Promenade 

Planteé. O caso de São Paulo, com o elevado Presidente Arthur da Costa e Silva (minhocão), 

atualmente conta com uma Associação Amigos do Parque Minhocão, que pretende implantar 

um parque no viaduto. Porém, ainda não existe um consenso ou projeto para resolver os 

problemas com poluição sonora, estética e visual, e dar mais uma opção de lazer na região 

para a população. 
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2.3.6 Métodos de valoração ambiental 

Os métodos de valoração ambiental têm como objetivo estimar o valor de danos e 

benefícios decorrentes de atividades relacionadas ao ambiente. A classificação mais utilizada 

é a de métodos diretos e indiretos (UBERTI, 2000; AMAZONAS, 2010). Os métodos diretos 

procuram inferir as preferências individuais por bens ou serviços ambientais, são eles: método 

de valoração contingente e método de ranqueamento contingente. Os métodos indiretos 

estimam valores de uso, observando o comportamento do indivíduo em mercado de bens 

complementares e eles são: método custo de viagem, método custo de reposição, método dos 

gastos defensivos, método da produtividade marginal, método transferência de benefícios e, 

método de preços hedônicos. 

O método de preços hedônicos tem como base a identificação de atributos ou 

características de um bem ambiental que tenham relacionamento com o valor dos imóveis. 

Este método, quando aplicado, parte do pressuposto que a qualidade ambiental afeta os preços 

de venda dos imóveis, pois o valor de um imóvel está relacionado às vantagens que dele 

provêm em relação a outros imóveis.   

Uberti (2000), realizou uma pesquisa aplicando o método dos valores hedônicos e do 

método comparativo de dados do mercado para a valoração ambiental no uso do solo urbano e 

desenvolveu uma equação de regressão múltipla para relacionar o valor dos imóveis em uma 

região no centro de Florianópolis (SC) e os fatores físicos e ambientais. Para a testar a 

regressão múltipla e as variáveis independentes, foram testadas na forma direta, exponencial, 

inversa, logarítmica e potencial. A autora fez o uso do software INFER 3, que, ao final 

encontrou-se uma equação de regressão (Equação 2.13), demonstrando os efeitos das 

variáveis sobre o valor por metro quadrado. 

 

[𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟/𝑚2]   

=  924,58 −  0,4613 × [á𝑟𝑒𝑎]  −  8,4130 ×  [𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒] +  10,146  

×  [𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟]  +  0,6975 ×  [𝑠𝑢í𝑡𝑒𝑠]  −  0,06022 × [𝑑𝑖𝑠𝑡. 𝑏𝑒𝑖𝑟𝑎 − 𝑚𝑎𝑟]

− 53,151 [𝑣𝑖𝑠𝑡𝑎] −  73,113 [𝑠𝑒𝑚 𝑟𝑢í𝑑𝑜]⁄ −  53,367 [á𝑟𝑒𝑎 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑒 𝑎 250𝑚]⁄⁄  

(2.13) 

 

Diante dessa equação foi possível quantificar o quanto cada variável impacta 

financeiramente, positivamente ou negativamente, no valor do imóvel na região estudada. O 

ruído foi a variável que mais teve um impacto negativo, analisando a equação, pois dentre os 

valores encontrados para as outras variáveis, o decréscimo de R$ 73,11 por metro quadrado, 
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para um imóvel localizado em uma rua com ruído, em comparação em uma rua sem ruído, foi 

maior que o impacto da área verde e a vista panorâmica. 

 

2.3.7 Softwares de Avaliações Imobiliárias 

Com o intuito de auxiliar as avaliações imobiliárias, que até a década de 1980 eram 

baseadas, principalmente, no método comparativo de dados do mercado, foram criados 

softwares disponíveis para compra. Dentre estes softwares, os utilizados para avaliações de 

imóveis urbanos, são: 

O TS-Sisreg
®
, desenvolvido pela Tecsys Engenharia, é uma ferramenta para a 

avaliação imobiliária. Utiliza o sistema de regressão linear, permitindo ao usuário a análise 

estatística do mercado, possibilitando o cadastramento de informações completas referentes 

aos dados da amostra, fornecendo gráficos e tabelas de forma simples e direta. 

Existe um suporte completo para a montagem de laudos personalizados, possibilitando 

transformações de variáveis, de forma dirigida ou automática, manipulação de gráficos e 

tabelas com inúmeras ordenações, navegação pelos resultados obtidos, entre outros recursos. 

O aplicativo oferece, ainda, perfeita interface de dados com os programas Microsoft Word
®
 e 

Microsoft Excel
®
, facilitando, assim, a utilização de diferentes bancos de dados e a interação 

entre as diferentes plataformas (TECSYSENGENHARIA, 2016). 

O SisDea
®

 é um sistema para modelagem de dados com suporte as avaliações 

comparativas do mercado imobiliário. Utiliza a Análise envoltória de dados, das redes neurais 

artificiais, da regressão linear e não linear múltipla, e possibilita uma abordagem científica na 

valorização de bens. O aplicativo permite intercâmbio de dados, tabelas, textos e gráfico com 

outros aplicativos da plataforma Windows (PELLISISTEMAS, 2016 a). 

O SisRen
®
 faz o uso das redes neurais artificiais, inferência estatística e regressão 

linear múltipla, possibilitando uma abordagem científica na valorização de bens. O aplicativo 

facilita e auxilia o tratamento de dados e amostras do mercado imobiliário, na interpretação de 

resultados estatísticos, na estruturação e fundamentação dos laudos descritivos e na análise de 

problemas complexos. O software ainda permite o intercâmbio dos dados na plataforma 

Windows (PELLISISTEMAS, 2016 b). 

O CastleR
®
 utiliza um módulo de regressão estatística, com verificação automática de 

atendimento às normas e à teoria aplicada. Possui banco de dados regionalizado e 

geoprocessado, em nuvem, com as tipologias mais usuais: Apartamento, Casa, Loja, 

Escritório, Terreno e Gleba. A plataforma CastleR utiliza Metodologia Científica para a 

geração do Parecer Técnico de Avaliação Mercadológica (PTAM), por meio de inferência 
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estatística e regressão linear múltipla, aliada a avançados conceitos de Geoprocessamento e 

em processos geridos inteiramente dentro dos preceitos mais avançados da NBR-14653. Gera 

completa de saída de resultados, relatórios, gráficos e memoriais de cálculo, nos formatos dos 

programas Microsoft Word
®
 e Microsoft Excel

®
, que podem ser visualizados, editados e 

impressos (CASTLER, 2016). 

O software de avaliações de imóveis INFER, por inferência estatística, utiliza dados de 

pesquisa de mercado de imóveis semelhantes ao avaliando no qual os dados são lançados em 

uma planilha e recebem tratamento matemático/ estatístico a fim de formar um modelo 

matemático que relacione aquelas informações segundo as técnicas convencional e científica 

adotadas pela nas avaliações de imóveis de precisão mais rigorosa, previstas na NBR 14.653. 

O sistema conta ainda com um banco de dados, totalmente configurável, integrado ao INFER 

32, possibilitando que dados acumulados no banco de dados sejam selecionados e lançados 

diretamente no módulo de estatística para serem processados (ARIAINFORMATICA, 2016). 

 No presente trabalho será utilizado o software SisDea, por demonstrar maior facilidade 

no uso (Tabela 2.4), uma interface simples e, atende as necessidades de uso para a pesquisa. 

Tabela 2.4 – Comparativo das funcionalidades dos softwares pesquisados 

 TS SisReg SisDea SisRen CastleR INFER 

Metodologia Inferência 

estatística 

Análise envoltória 

dos dados, 

regressão linear e 

não-linear 

múltipla e redes 

neurais artificiais 

Inferência 

estatística - 

regressão linear 

múltipla e redes 

neurais artificiais 

Inferência 

estatística 

Inferência 

estatística 

Métodos de 

cálculo da 

regressão 

linear 

 Mínimos 

quadrados 

ordinários e 

máxima 

verossimilhança 

Mínimos quadrados 

ordinários e 

máxima 

verossimilhança 

  

Importação 

de modelos 

Intercâmbio 

para Office 

Intercâmbio para 

Office 

Intercâmbio 

para Office 

Intercâmbio 

para Office 

Intercâmbio 

para Office 

Tamanho de 

amostras e 

variáveis 

 

Limitado a 

memória do 

computador 

Até 60.000 

dados e 40 

variáveis 

  

Fonte: Autor (2016) 

 

2.3.8 Tendências dos estudos em Engenharia de Avaliações 

Os trabalhos publicados no Brasil na área de engenharia de avaliações que estudaram a 

influência de variáveis na valoração imobiliária, bem como as metodologias seguidas, estão 

apresentados na Tabela 2.5.  Estas pesquisas demonstraram uma tendência para a utilização 

sugerida na NBR 14653 do método comparativo de dados.  
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Tabela 2.5 – Metodologias utilizadas em trabalhos de engenharia de avaliações 

Referência Bibliográfica Metodologia utilizada 

PAIXÃO (2015) Método dos valores hedônicos 

BOLINELLI JUNIOR (2015) Lógica Fuzzy 

AMAZONAS (2010) Método dos valores hedônicos 

ARRAES e FILHO (2008) Método dos valores hedônicos, com método dos mínimos 

quadrados 

UBERTI (2000) Método dos valores hedônicos, com método comparativo de 

dados 

BORBA (1993) Método comparativo de dados, com regressão linear 

Fonte: Autor (2017) 

 

O trabalho de Arraes e Filho (2008) teve como objetivo identificar quais funções 

indicam as preferências individuais dos consumidores de bens de habitação na cidade de 

Fortaleza (CE), utilizando o método dos valores hedônicos no mercado de apartamentos, flats, 

salas comerciais e terrenos. Os autores evidenciaram a tendência dos moradores em áreas 

residenciais, em se preocupar com externalidades negativas como o tráfego, poluição sonora, 

lixo, e também dando prioridade ao nível de lazer que o bairro oferece. Já em áreas 

comerciais, centro de negócios, a variável segurança foi a de maior importância. 

Amazonas (2010) propôs um estudo para estimar o valor econômico que uma área 

verde traria para o valor de imóveis na região. A autora utilizou o Método dos valores 

hedônicos e evidenciou que a cada metro que se distanciava do parque estudado, um valor de 

quase R$7,00 era diminuído no montante do valor do imóvel. 

O estudo que se diferencia, entre os analisados, foi o de Bonelli Junior (2015), o qual 

se utilizou do campo de arbítrio da norma NBR 14653-2 (2011) ao invés dos métodos 

sugeridos por ela. O autor optou por uma metodologia científica alternativa, demonstrando 

uma opção de se utilizar a lógica Fuzzy em trabalhos de engenharia de avaliações. A pesquisa 

teve o objetivo de trabalhar as variáveis ambientais que podem influenciar em um imóvel, e 

aplicou a metodologia em um imóvel residencial urbano em Guarulhos (SP). De acordo com o 

autor a metodologia da lógica Fuzzy se mostrou uma opção para o campo de arbítrio, porém 

ressalta que houve limitações na pesquisa e sugere que a aplicação dessa metodologia só deve 

ser utilizada em situações que não seja possível o uso da estatística clássica. 

  

2.4  A cidade de Maringá 

Maringá está localizada ao norte do estado do Paraná, na região sul do Brasil (Figura 

2.7). Foi fundada no dia 10 de maio de 1947, como distrito de Mandaguari. De acordo com 

censo demográfico de 2010, a população era de 357.077 habitantes, e a população estimada 
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para 2015 era de 397.437 habitantes, em uma área de 487,052 km
2
 (IBGE, 2016). A cidade é 

cortada em sua parte sul, pela linha imaginária do Trópico de Capricórnio (Latitude: -23.4 e 

Longitude: -51.91) e, somente a partir de 1998, Maringá se tornou sede da Região 

Metropolitana integrada pelos municípios: Ângulo, Iguaraçu, Mandaguaçu, Mandaguari, 

Marialva e Sarandi. 

 

Figura 2.7 – Localização do município de Maringá 

Fonte: Adaptado, PLHIS (2000) 

 

Segundo dados do Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN), a frota 

maringaense em 2015 era de 293.630 veículos sendo, mais de 58% de veículos leves e, 

aproximadamente 22% de motocicletas, tendo assim uma relação de 1,35 veículos por 

moradores.  

Quanto ao clima, Maringá é classificada com subtropical e está 554,9 metros acima do 

nível do mar. A cidade apresenta uma precipitação média anual de 227 mm, sendo julho, 

novembro e dezembro os meses mais chuvosos, com temperatura média anual de 23ºC, no 

ano de 2015, de acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET, 2016). 

 

2.4.1 A História da Cidade  

Maringá foi criada em 10 de maio de 1947, como distrito de Mandaguari, e elevada a 

município em 14 de novembro de 1951. A cidade nasceu devido à colonização da Companhia 

Melhoramentos Norte do Paraná (CMNP), fundada por um grupo de ingleses (Parana 

Plantations Limited) e a subsidiária, Companhia de Terras do Norte do Paraná (CTNP). Após 

1939, com o início da Segunda Guerra Mundial, a CMNP foi vendida, em 1944, para um 

grupo de paulistas que nao abandonou as diretrizes de ocupacao e acesso a novas areas, 

porem, imprimiu mudancas no empreendimento.. Esse grupo teve como objetivo construir um 

eixo rodoferroviário, com a finalidade de facilitar o acesso a novas áreas e permitir o 
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escoamento rápido da produção da região, além de assentar núcleos urbanos básicos do longo 

do eixo rodoferroviário (CORDOVIL, 2010). 

O plano da cidade de Maringá foi projetado, em meados dos anos 40, pelo engenheiro 

e urbanista Jorge de Macedo Vieira, que também foi contratado pela CTNP para desenhar a 

cidade de Cianorte. Vieira elaborou o plano da cidade organizando-a a partir de um 

zoneamento bem definido, como as zonas residenciais, centro cívico, áreas de comércio e 

serviços, e áreas industriais. O urbanista tinha trabalhos precedentes de planos para bairros-

jardins, elaborados para a cidade de São Paulo e algumas cidades no interior do estado, 

demonstrando suas referências aos principios de Unwin sobre as cidades-jardim (ANDRADE 

e CORDOVIL, 2008). A configuração elaborada no plano de Vieira para Maringá, pode ser 

vista atraves da malha urbana, que possui um tracado regular. Como pode ser visto na Figura 

2.8. 

 
Figura 2.8 – Anteprojeto da cidade de Maringá, elaborado por Jorge de Macedo Vieira em meados da 

década de 1940  

Fonte: Acervo do Museu da Bacia do Paraná 

 

O plano seguiu a topografia local e a área foi dividida em 677 quadras, que foram 

subdivididas em 13.015 datas urbanas, dentre elas 332 são às margens da via férrea. Além 

disso, o plano previa uma densidade média de 38 habitantes por hectare, sendo que a área da 

malha urbana projetada tinha 1.583,65 hectares.  
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A estação ferroviária e o pátio de manobras dos trens eram localizados na área central 

da cidade, onde a topografia é plana. Foi analisado e verificado, que no plano de Vieira para a 

cidade havia uma inserção de uma praça em frente à estação ferroviária, indicando mais uma 

vez a inspiração dos princípios de uma cidade-jardim (NUNES, 2016; ANDRADE e 

CORDOVIL, 2008). 

A partir da década de 1960, Maringá sofreu um crescimento urbano intenso, vindo da 

primeira legislação urbanística da cidade, a Lei nº 34/59 – Código de Posturas e Obras. A 

aprovação desta lei estimulou novos loteamentos e a verticalização nas zonas comerciais, o 

que resultou em uma maior densificação nas áreas centrais e valorização dessas áreas, 

elevando o valor do solo, segregando a população, e alterando significativamente a paisagem 

urbana da cidade (ANDRADE e CORDOVIL, 2008). 

Conforme essa densificação e expansão de Maringá, bem como a consolidação da 

cidade com centro regional e a disputa no mercado imobiliário, surgiu a necessidade de 

soluções em questão de infraestrutura urbana, a fim de adequar o trânsito intenso e 

escoamento rápido de serviços e pessoas. Essas soluções geraram novas áreas para moradia e 

valorizaram novas terras (ANDRADE E CORDOVIL, 2008). Os autores ainda citam que 

entre 1970 e 1980 foi notado a incompatibilidade de se ter uma área de manobras ferroviárias 

na região central de Maringá, já que o fluxo no sentido norte-sul da cidade estava sendo 

prejudicado. 

Diante dessa necessidade de eficiência em relação ao fluxo de veículos e pessoas na 

área central, em 1985 foi formulada a primeira versão do “Projeto Ágora”, por Oscar 

Niemeyer, que propunha um novo conceito urbano, arquitetônico e de ocupação. O Projeto 

Ágora previa três superquadras, sendo a quadra central uma área pública, o local da estação 

ferroviária, e as outras duas loteadas para venda ao mercado imobiliário (Figura 2.9). 

 
Figura 2.9 – Projeto Ágora de Oscar Niemeyer para área central de Maringá  

Fonte: Revista Tradição (1991) 

 

 Na quadra central do Projeto Ágora, no lugar da antiga rodoviária, após a abertura de 

um edital para concessão urbanística do terreno, foi estipulado como altura máxima para as 
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edificações até 36 andares, o coeficiente de aproveitamento livre e no mínimo três subsolos de 

estacionamento. Com essas indicações, pode-se dizer que houve um estimulo à verticalização, 

um adensamento na área central e, consequentemente, maior fluxo de veículos. Na licitação 

há também a previsão de um centro cultural, com biblioteca pública e auditório, com área de 

10.000 m
2 

(ANDRADE e CORDOVIL, 2008). Para Machado e Mendes (2002), o Estado 

facilita a introdução de capital privado a fim de valorizar espaços urbanos, buscando uma 

modernidade funcional e visual, se esquivando de gastos e preocupações, porém entregando 

ao controle privado locais que poderiam ser de uso público. 

Ao final do ano de 1992, começou-se a observar as primeiras mudanças do Projeto 

Ágora: o prolongamento das avenidas que cortam o antigo pátio de manobras da ferrovia e o 

prolongamento das avenidas Herval e Duque de Caxias, entre outras (DIAS, 1994). Já em 

1993, com a pressão do mercado imobiliário, houve a diminuição do tamanho dos lotes, 

alterando o coeficiente de aproveitamento, além da transferência da rodoviária para outra área 

da cidade e a mudança do nome, de “Projeto Ágora” para “Novo Centro”. 

ANDRADE e CORDOVIL, em 2008, afirmaram que o Novo Centro se resumia a uma 

série de edifícios residenciais de alto padrão, que cresciam cada vez mais impulsionados pelos 

empreendimentos imobiliários, e, que o espaço público previsto acabou virando uma praça 

com nenhum uso e sem equipamentos que contribuíam com alguma referência da cidade. 

Também não há vestígios da linha férrea, que hoje se encontra subterrânea na área central.  

Na área central de Maringá, as propostas do Projeto Ágora contemplariam 

equipamentos e espaços públicos, porém não foram realizadas. As mudanças do projeto, que 

não foram discutidas com a população, utilizam do argumento de projetos “futuristas”, na 

verdade são manobras para privatizar áreas centrais, expulsando a parte da população das 

áreas nobres e em valorização (ANDRADE e CORDOVIL, 2008). 

 

2.4.2 O “Novo Centro”  

O Novo Centro, segundo a Lei de Uso e Ocupação do Solo da Cidade de Maringá (LC 

888/2011), é enquadrado como uma Zona Especial (ZE01). Zonas Especiais são as zonas 

“destinadas a abrigar padrões urbanísticos específicos em áreas onde haja a presença de 

atividades, usos ou funções urbanas de caráter excepcional” que não se enquadram nas outras 

zonas que a lei define, como as Zonas de Proteção Ambiental, Zonas Residenciais, Zonas 

Industriais, Zonas de Comércio Central e de Serviços.  

A Lei Complementar n 416/2001 regula o uso do solo na área denominada Novo 

Centro, que corresponde a área da Zona 1, delimitada pelas avenidas João Paulino Vieira 
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Filho, São Paulo, Tamandaré e Paraná. A Avenida Advogado Horácio Raccanello Filho, que 

se encontra entre essas avenidas, é dividia em Glebas A, B e C, como pode ser observado na 

Figura 2.10. 

 
Figura 2.10 – Glebas da Avenida Advogado Horácio Raccanello Filho 

Fonte: Urbamar (2005) 

 

O artigo 6º da LC 416 2001, com pequenas alterações pelas LC 522 2004 LC 566 

2005, determina como deverão ser as ocupações e construções nas Glebas A e B: 

Art 6º Os lotes das Glebas A e B serão ocupados com um embasamento constituído por dois 

pavimentos – térreo e sobreloja – destinados ao uso de comércio e serviços, devendo contar 

com um bloco vertical destinado ao uso residencial ou ao uso de comércio e serviços, 

devendo contar com um bloco vertical destinado ao uso residencial ou ao uso de comércio e 

serviços. 

§1º O embasamento deverá ocupar um mínimo de 50% da área do terreno, distribuído em 

toda a testada do lote, sendo permissíveis aberturas para acessos de garagens, 

estacionamento e galerias transversais ao alinhamento predial. 

§2º Será permitida a instalação de publicidade apenas paralelamente ao alinhamento predial 

e com profundidade máxima de trinta centímetros. 

§3º Serão permitidos pilares no alinhamento predial, com a face externa concordante com o 

alinhamento e dimensões máximas de oitenta centímetros em paralelo ao alinhamento predial 

e cinquenta centímetros transversal ao mesmo. 

§4º Será obrigatória a iluminação da galeria. 

§5º A altura do forro da galeria formada pelo embasamento será de, no mínimo, 3,50 metros 

e, no máximo, 5,50 metros. 
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§6º A altura máxima do embasamento será de 10,00 metros, considerando-se para tal a 

altura entre a soleira da edificação e a face superior da platibanda, guarda-corpo ou 

cobertura. 

§7º A área construída relativa ao pavimento térreo e ao segundo pavimento ou sobreloja que 

compõe o embasamento não será computada para fins de cálculo do coeficiente de 

aproveitamento. 

No estudo realizado por Sapata (2010), realizou-se uma modelagem acústica 

computacional da Avenida Advogado Horácio Raccanello Filho. Identificou-se o perfil da 

avenida que, apresenta altos gabaritos construtivos, resultando em edifícios altos e indicando 

a formação de um cânion urbano, conforme a Figura 2.11. 

 
Figura 2.11 – Perfil da Avenida Advogado Horácio Raccanello Filho  

Fonte: Sapata (2010) 

 

O rápido crescimento do trecho da avenida Advogado Horácio Raccanello Filho, 

responsável pelo desenvolvimento de um perfil de cânion urbano, entre as avenidas São Paulo 

e Herval pode ser observado nas Figuras 2.12, 2.13 e 2.14 que mostram o terreno visto de 

cima nos anos de 2003, 2009 e 2016, respectivamente. 

Verifica-se que essa área foi destinada para empreendimentos do mercado imobiliário 

e que, devido à valorização do terreno, as construtoras edificam prédios com o coeficiente 

máximo de aproveitamento do solo. Essa transformação do espaço urbano difere da proposta 

original de baixo adensamento, no projeto de Jorge Macedo Vieira, concebido nos moldes de 

cidade-jardim a que Maringá é comparada (RESCHILIAN e UEHARA, 2012). Esse processo 

se caracteriza como modernização excludente (FERREIRA, 2011). Desse modo, o capital 

imobiliário faz o uso estratégias e ações diferenciadas, que, no mesmo espaço urbano, ora 

segregam, ora absorvem essa população (MENDES et al., 2008). 
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Figura 2.12 – Avenida Ad. Horácio Raccanello Filho em 2003  

Fonte: Google Earth (2017) 

 

 
Figura 2.13 – Avenida Ad. Horácio Raccanello Filho em 2009  

Fonte: Google Earth (2017) 

 

 
Figura 2.14 – Avenida Ad. Horácio Raccanello Filho em 2016  

Fonte: Google Earth (2017) 
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Quando se trata de “requalificações” urbanas, a tendência é, desprezar a dimensão 

pública e social do espaço, pois não existe um debate para as construções dos espaços e não 

são consideradas propostas alternativas, evidenciando a ideia de que, o empresário constrói a 

cidade. Durante os mais de sessenta anos da formação da cidade de Maringá, os discursos 

eram o de promover a imagem de progresso e qualidade de vida. No entanto, essa ocupação, 

expansão e transformação do espaço urbano sempre esteve relacionada com questões 

financeiras, por meio de investimentos empresariais, sendo assim, descaracterizando espaços 

públicos, culturais, elitizando e segmentando áreas da cidade. Essa ideia de modernizar, 

levando a construção de novos espaços substituindo a história da cidade, alterou a paisagem 

urbana de Maringá, sempre com ideias de promoção imobiliária. 
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3. METODOLOGIA 

Neste capítulo apresenta-se a caracterização da pesquisa e os métodos utilizados em 

cada etapa do trabalho. 

 

3.1  Caracterização da Pesquisa 

Essa pesquisa se caracteriza como explicativa, segundo o objetivo, pois, busca 

identificar os fatores que determinam ou contribuem para a ocorrência de fenômenos (GIL, 

2002). E em relação aos procedimentos técnicos é um estudo de caso, que consiste em um 

estudo profundo de um ou poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado 

conhecimento (GIL, 2002). 

 

3.2  Definição do local de estudo 

Conforme visto sobre a formação de cânion urbano em uma região da Avenida 

Advogado Horácio Raccanello Filho, a densidade populacional, o trânsito intenso e a 

especulação imobiliária na região, foi definido o local de estudo deste trabalho, que abrange 

quatro quadras (gleba A), sendo duas em cada lado da Avenida Advogado Horácio 

Raccanello Filho, entre as avenidas São Paulo e Herval (Figura 3.1), para as análises acústicas 

e econômicas. A avenida conta com duas vias de sentidos opostos para o fluxo de veículos, 

sendo que cada via possui duas pistas para rolamento e uma para estacionamento, sendo a 

velocidade máxima permitida nas vias de 50 kmh
-1

. 

 

Figura 3.1 – Demarcação do local de estudo  

Fonte: Adaptado, GEOPROC (2016) 
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3.3  Definição das variáveis e grandezas do monitoramento acústico 

O monitoramento acústico ambiental, como já demonstrado anteriormente, depende de 

algumas variáveis (número de pontos, dias, horários e duração do monitoramento) e 

grandezas (acústicas, climatológicas, de tráfego e geométricas).  

Neste trabalho, as variáveis utilizadas para o monitoramento acústico ambiental foram 

definidas conforme pesquisas na literatura. Como se trata de um monitoramento em apenas 

uma avenida, foram locados 5 pontos para a medição ao longo do canteiro central da avenida, 

sendo estes pontos situados nos cruzamentos e no meio da quadra. O monitoramento ocorreu 

com o microfone do aparelho (sonômetro, descrito a seguir) voltado para apenas um lado da 

via (Figura 3.2). 

 

 
Figura 3.2 – Pontos para medição acústica 

 Fonte: Adaptado, GEOPROC (2017) 

 

Os dias e horários do monitoramento, também foram definidos com base em outros 

trabalhos que apresentaram a caracterização do ambiente acústico como objetivo. Deste 

modo, as medições ocorreram as terças, quartas e quintas-feiras, que são os dias de semana 

que demonstram comportamentos similares, e durante três períodos do dia, com os horários 

de pico, entre as 7:00 e às 8:30 (1º período), entre às 11:30 e às 13:00 (2º período) e, entre às 

17:00 e às 18:30 (3º período). As medições tiveram duração de 15 minutos em cada ponto. 

Para medir os dados acústicos, seguindo as orientações da norma NBR 10.151 (2003), 

foi utilizado o sonômetro digital portátil ICEL modelo DL-4200 (Figura 3.3). O aparelho 

coletou os dados na função data logger já na escala dB(A) com tempo de resposta fast 

(125ms). Os dados coletados foram extraídos para o programa Sound Level Meter, que gerou 

uma planilha, onde foi possível a leitura dos valores e realização dos cálculos necessários.  
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As grandezas acústicas avaliadas durante o monitoramento foram: L10, L50, L90, Leq, 

TNI, LNP e Critério HUD, conforme alguns trabalhos citados na Tabela 2.3, e calculados a 

partir das equações anteriormente apresentadas: Equação 2.13 (Leq), Equação 2.11 (TNI) e 

Equação 2.12 (LNP). De acordo com a norma ISO 1996-1 e 2 (2003), os níveis de pressão 

sonora são afetados pelas condições meteorológicas, portanto a umidade relativa do ar e 

temperatura foram as grandezas analisadas, que foram coletadas a partir do aparelho digital 

CEM modelo DT-321 (Figura 3.4). 

 

 

Figura 3.3 – Sonômetro utilizado durante o monitoramento  

Fonte: Autor (2017) 

 

Figura 3.4 – Medidor de Temperatura e Umidade relativa do ar utilizado 

Fonte: Autor (2017) 

 

A densidade e a composição do fluxo de veículos, ou seja, as grandezas de tráfego, 

foram medidas por meio de filmagem com câmera digital para posterior contagem e análise 

manual dos veículos. A contagem dos veículos foi dividida em “Veículos Pesados” 

(caminhões, ônibus, vans, micro-ônibus e caminhonetes), “Veículos Leves” (carros), e 

“Motocicletas”. As características geométricas observadas nos monitoramentos foram: a 

largura da via, largura do canteiro central, comprimento das quadras analisadas e inclinação 

da via, que foram coletadas através das ferramentas disponíveis do software Google Earth, do 

portal GeoMaringá, e visitas in loco (PALHARES, VECCI e PAVANELLO, 1998; NUNES e 

SANTOS, 1998; COELHO, 1995). 

 Além do monitoramento acústico ambiental, foi realizado mais um monitoramento do 

ruído, a fim de auxiliar nas análises posteriores. As medições ocorreram nas sacadas de alguns 

apartamentos dos edifícios localizados na área de estudo, com o objetivo de quantificar o 
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nível sonoro que alcançava os apartamentos. O sonômetro (Figura 3.3) foi posicionado de 

modo que ficasse o mais afastado de superfícies refletoras (chão e paredes), e nos mesmos 

dias e horários do monitoramento ambiental. A grandeza acústica que resultou desse 

monitoramento foi o nível equivalente sonoro (Leq), no qual foi selecionado o maior valor dos 

três períodos, para demonstrar o ruído no apartamento. Como a medição acústica em todos os 

apartamentos da área de estudo não foi realizada, foi feita uma interpolação com os dados que 

foram coletados.  

Interpolação dos dados significa criar uma função, a partir de dados discretos, ou seja, 

é um processo numérico que mapeia uma função discreta para uma função contínua. Foram 

realizadas duas interpolações, uma para os edifícios localizados nas esquinas, e outra para os 

edifícios localizados no meio das quadras, visto que o ruído é diferente nessas localizações. A 

interpolação foi realizada para os apartamentos que estão voltados para rua, portanto, foram 

excluídos da análise os apartamentos que ficam lateralmente e ao fundo dos edifícios, já que 

não foi possível obter dados suficientes para um resultado satisfatório.  

 

3.4  Definição do modelo econômico 

Conforme visto anteriormente, existem diversas formas de se avaliar o valor de um 

imóvel e, seguindo instruções da NBR 14653-1 (2001), este trabalho se baseou no Método 

Comparativo de Dados de Mercado para a avaliação dos imóveis. Para auxiliar na valoração 

ambiental do imóvel em relação às variáveis analisadas será utilizado o método dos valores 

hedônicos, a fim de formular uma equação no software SisDea, por meio da regressão linear 

múltipla.  

Os dados foram coletados através de uma plataforma utilizada pelas imobiliárias da 

cidade, o SUB100 (www.sub100.com.br), onde estão disponíveis as características dos 

apartamentos e dos edifícios, bem como o valor estipulado para a venda daquele imóvel. Dos 

dados coletados no mercado são extraídas, além do preço, outras informações que explicam o 

preço, as quais podem ser expressas quantitativamente ou qualitativamente (SILVA, 2013). 

Destas, são escolhidas a variável dependente (comumente o preço unitário) e as variáveis 

independentes. Dentre os vários tipos de variáveis independentes estão a presença ou não de 

sacada no apartamento e vagas cobertas na garagem. A homogeneização das variáveis pode 

ocorrer de forma tradicional ou científica. Neste trabalho foi adotada a forma científica, que 

se trata de uma forma apoiada pela inferência estatística para delimitar fatores que servem de 

parâmetro para serem usados no tratamento por fatores. Para garantir a imparcialidade e a 
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qualidade da avaliação e dos valores adotados, a norma NBR 14653-2 (2011) determina a 

adoção do grau de fundamentação e grau de precisão. Esses indicadores delimitam a 

qualidade do valor obtido e podem até mesmo classificar o resultado como fora da realidade 

do mercado.  

A determinação do crescimento não-linear das variáveis é responsável por determinar 

de quanto foi o crescimento ou decrescimento conforme a expectativa quando da definição da 

variável, durante a criação do modelo (SILVA, 2013). No caso do presente trabalho, a 

hipótese é de que o valor unitário do imóvel cresce conforme o ruído diminui. Ainda, usando 

a T-student é possível entender o quanto a variável interfere na variável dependente (SILVA, 

2013). Assim, é possível descobrir se a característica escolhida é a que mais influencia no 

valor final. Esses resultados poderão afirmar teoricamente se existe e de quanto é a 

valorização dos imóveis quanto às características utilizadas no modelo. 

As variáveis adotadas para a avalição dos imóveis residenciais foram baseadas nas 

adotadas pela Caixa Econômica Federal (Anexo 1). As variáveis utilizadas, com a inclusão da 

variável “ruído”, estão demonstradas na Tabela 3.1. 

Tabela 3.1 – Tabela de variáveis utilizadas para avaliação de apartamentos residenciais  

Variável Tipo Classificação Descrição 

Endereço Texto Texto Endereço completo do imóvel 

Bairro Texto Texto Bairro onde o imóvel se localiza 

Valor total Numérica Dependente Valor total do imóvel [R$] 

Área total Numérica Quantitativa Área total do imóvel [m
2
] 

Área privativa Numérica Quantitativa Área privativa da unidade [m
2
] 

Distância ao polo 

valorizante 
Numérica Quantitativa 

Distancia ao polo valorizante mais próximo 

[km] 

Padrão construtivo – 

CUB 
Numérica Proxy 

Padrão de construção de um imóvel tendo 

como base para a escala CUB (Custo 

Unitário Básico) 

Estado de conservação 

Ross Heideck 
Numérica Proxy 

Estado de conservação considerando os 

coeficientes de depreciação física 

Índice fiscal Numérica Proxy Índice fiscal determinado pelo município 

Andar Numérica Quantitativa 
Indica o número do andar do apartamento 

(térreo =1) 

Nº de pavimentos Numérica Quantitativa 
Quantidade de pavimentos que o edifício 

possui 

Ruído Numérica 

Qualitativa 

(códigos 

alocados) 

Indica a quantidade de ruído que o imóvel 

está exposto (Tabela 4.7) 

Padest Numérica Qualitativa 

Resultado da multiplicação das variáveis: 

Padrão de acabamento e Estado de 

Conservação 

Valor unitário Numérica Dependente 
Valor total do imóvel dividido pela área 

privativa [R$/m
2
] 

Fonte: Autor (2017) 
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A variável “ruído”, que não é utilizada comumente durante as avaliações, foi 

adicionada ao modelo como uma variável numérica qualitativa, sendo criada uma escala para 

os valores de nível de pressão sonora equivalente para cada andar dos edifícios estudados.  

Para a variável “estado de conservação”, a cada situação é admitido um valor (através 

dos valores da tabela de Ross Heideck), para poder usá-lo no modelo de avaliação de imóveis, 

que são: nova (1,000), entre nova e regular (0,9968), regular (0,9748), entre regular e 

necessitando de reparos simples (0,9191) necessitando de reparos simples (0,8190), 

necessitando de reparos simples e importantes (0,6680), e necessitando de reparos importantes 

(0,4740). A situação dos imóveis residenciais na região de estudo é bem recente, portanto, a 

situação para esta variável foi a “nova”, onde o valor atribuído é de 1,000. 

Para a variável “padrão construtivo” os valores atribuídos estão relacionados com o 

padrão do apartamento, que são: luxo (1.785,81), alto (1.693,02), médio (1.414,73), e baixo 

(1.151,59). Para o estudo, foram considerados que os apartamentos estão com os padrões alto 

e médio, sendo atribuídos no modelo os valores correspondentes, visto que os edifícios da 

região seguem um padrão, não deixando que as construções e o local sejam de baixo custo. 

A variável “índice fiscal” corresponde ao valor atribuído pelo município que varia 

conforme o local onde o imóvel está localizado. No caso deste estudo, todos os apartamentos 

estão localizados onde o índice fiscal é o mesmo, que no caso é de R$3.500,00 por metro 

quadrado. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados apresentados neste capítulo são demonstrados através de uma análise do 

cenário acústico da área de estudo e a formulação do modelo econômico, bem como a 

discussão desses resultados com o que foi visto na literatura. 

 

4.1  Monitoramento Acústico 

Através do monitoramento acústico ambiental realizado in loco, foi possível analisar e 

calcular as grandezas definidas anteriormente. A medição ocorreu entre os dias 10 e 19 de 

janeiro de 2017, as terças, quartas e quintas, durante 15 minutos em cada ponto. Os valores 

das grandezas acústicas e dos indicadores TNI e LNP obtidos no monitoramento podem ser 

observados na Tabela 4.1. 

 

Tabela 4.1 – Grandezas acústicas monitoradas e calculadas 

 
L10 

[dB(A)] 

L50 

[dB(A)] 

L90 

[dB(A)] 

Leq 

[dB(A)] 

L10 

 - L90 

TNI LNP 

1º 

período 

Ponto 1 76 68,2 61,3 73,95 14,7 90,1 88,65 

Ponto 2 73,2 67,2 58,2 69,89 15 88,2 84,89 

Ponto 3 75,3 67,6 60,5 73,18 14,8 89,7 87,98 

Ponto 4 74,7 64,7 58,8 70,67 15,9 92,4 86,57 

Ponto 5 74,4 68,4 63,5 71,76 10,9 77,1 82,66 

2º 

período 

Ponto 1 71,9 66,4 61,2 69,64 10,7 74 80,34 

Ponto 2 70,8 64 55,8 64,25 15 85,8 79,25 

Ponto 3 73 63,5 56,5 70,95 16,5 92,5 87,45 

Ponto 4 69 62,6 54,8 65,85 14,2 81,6 80,05 

Ponto 5 71,9 65,7 60,3 68,95 11,6 76,7 80,55 

3º  

período 

Ponto 1 74,4 68,9 64,9 72,28 9,5 72,9 81,78 

Ponto 2 71,8 65,7 58 71,27 13,8 83,2 85,07 

Ponto 3 73,7 66,7 59,1 72,26 14,6 87,5 86,86 

Ponto 4 70,6 64,5 59,1 67,78 11,5 75,1 79,28 

Ponto 5 72,8 66,3 62,3 69,77 10,5 74,3 80,27 

Fonte: Autor (2017) 

 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o ruído deve situar-se entre 50 e 55 

dB(A), para o Leq diurno. A Lei Complementar n°218/98 da cidade de Maringá, conforme o 



63 

 

zoneamento estabelecido para a área em estudo, limita em 55 dB(A) o nível de ruído durante 

o dia. Já para a NBR 10.151(2003), o local de estudo se enquadra em duas tipologias de área: 

mista com vocação comercial e administrativa e mista com predominância residencial. Isto 

implica em dois valores do nível de critério de avaliação, que no primeiro caso é de 60dB(A) 

e no segundo caso de 55dB(A), para o período diurno.  

Comparando os valores supracitados, e os valores obtidos no monitoramento onde o 

Leq teve a amplitude de 64,25 dB(A) e 73,95 dB(A), considerando os três períodos medidos, 

foi observado que o ruído do local estudado está acima de todos os limites de níveis sonoros, 

demonstrando que é uma área acusticamente poluída, que expõe constantemente os 

moradores, trabalhadores e cidadãos que transitam pelo local. 

Os valores dos níveis estatísticos encontrados também demonstraram que a área está 

degradada acusticamente, pois apesar do L90 (ruído de fundo) ter uma média de 59,6 dB(A), a 

diferença dos níveis L10 e L90 durante os períodos, que indica o incômodo sentido, e o L50, que 

demonstra o nível médio, alcançou valores de 68,9 dB(A), confirmando que os valores se 

mantém altos, causando desconforto. 

Os indicadores acústicos calculados comprovam que a área não é saudável para os 

moradores e trabalhadores, pois o TNI se manteve com uma média de 82,7 nos três períodos, 

sendo que o recomendável seria que não ultrapassasse o valor de 74, para Scholes (1970), e o 

valor de 50 para o Comitê Wilson, e para os dois limites, o TNI calculado foi acima do 

recomendável. Já o LNP apresentou valores entre 79,2 e 88,6. Como esse indicador leva em 

consideração o Leq e a incomodidade (L10 e L90), esses valores confirmam ainda mais que o 

local tem um nível alto de ruído e de incomodidade. 

O critério HUD também foi observado, e as análises dos dados em cada ponto e 

período conforme esse critério estão demonstrados na Tabela 4.2. Por meio do cálculo do 

Critério HUD, foi possível observar que dentre os quarenta e cinco pontos analisados, 

somente dois (pontos 2 e 4, ambos no 2º período, do L90) se encaixaram no critério de 

“Normalmente Aceitável”, sendo que todos os outros foram classificados como 

“Normalmente Inaceitável”. Esses resultados não são considerados saudáveis, levando em 

conta que a área estudada é classificada como residencial, e apresenta grande fluxo de 

pessoas. 
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Tabela 4.2 – Análise dos dados conforme o Critério HUD 

 L10 [dB(A)] L90 [dB(A)] Leq [dB(A)] 

1º 

período 

Ponto 1 
Normalmente 

inaceitável 

Normalmente 

inaceitável 

Normalmente 

inaceitável 

Ponto 2 
Normalmente 

inaceitável 

Normalmente 

inaceitável 

Normalmente 

inaceitável 

Ponto 3 
Normalmente 

inaceitável 

Normalmente 

inaceitável 

Normalmente 

inaceitável 

Ponto 4 
Normalmente 

inaceitável 

Normalmente 

inaceitável 

Normalmente 

inaceitável 

Ponto 5 
Normalmente 

inaceitável 

Normalmente 

inaceitável 

Normalmente 

inaceitável 

2º 

período 

Ponto 1 
Normalmente 

inaceitável 

Normalmente 

inaceitável 

Normalmente 

inaceitável 

Ponto 2 
Normalmente 

inaceitável 

Normalmente 

aceitável 

Normalmente 

inaceitável 

Ponto 3 
Normalmente 

inaceitável 

Normalmente 

inaceitável 

Normalmente 

inaceitável 

Ponto 4 
Normalmente 

inaceitável 

Normalmente 

aceitável 

Normalmente 

inaceitável 

Ponto 5 
Normalmente 

inaceitável 

Normalmente 

inaceitável 

Normalmente 

inaceitável 

3º 

período 

Ponto 1 
Normalmente 

inaceitável 

Normalmente 

inaceitável 

Normalmente 

inaceitável 

Ponto 2 
Normalmente 

inaceitável 

Normalmente 

inaceitável 

Normalmente 

inaceitável 

Ponto 3 
Normalmente 

inaceitável 

Normalmente 

inaceitável 

Normalmente 

inaceitável 

Ponto 4 
Normalmente 

inaceitável 

Normalmente 

inaceitável 

Normalmente 

inaceitável 

Ponto 5 
Normalmente 

inaceitável 

Normalmente 

inaceitável 

Normalmente 

inaceitável 

Fonte: Autor (2017) 

 

Os elevados níveis sonoros na região, também podem ser explicados pelas construções 

em andamento na área. Entre os 14 edifícios localizados no espaço estudado da avenida: 7 são 

residenciais, 4 são comerciais/empresariais e existem mais 3 em construção. A própria 

construção civil emite ruído, e o fluxo de veículos pesados, que entregam materiais, 

descarregam mercadorias, etc., contribui com os deslocamentos desse tipo de veículo na 

região, aumentando ainda mais os níveis sonoros na área.  
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As grandezas climatológicas monitoradas, temperatura e umidade relativa do ar, são 

relevantes para compreender, caso haja algum valor que se diferencie dos demais, o 

comportamento do som no local analisado, conforme apresentado na Tabela 4.3. 

 

Tabela 4.3 – Grandezas climatológicas monitoradas (média) 

 Temperatura [°C] Umidade relativa do ar [%] 

1º período 25,9 80,9 

2º período 30,4 63,3 

3º período 32,5 52,3 

Fonte: Autor (2017) 

 

Apesar dos parâmetros climatológicos terem influência na propagação do som, as 

contribuições são pequenas no efeito total do ruído ambiental urbano. A norma ISO 1996-3 

(1987) indica que alterações do nível de pressão sonora só ocorrem quando a distância entre 

receptor e fonte for superior a 30 metros, o que não foi o caso da pesquisa. 

As grandezas de tráfego monitoradas, densidade e composição do fluxo, são relevantes 

para compreender a formação e composição do ruído urbano na região. Os dados coletados 

são demonstrados na Tabela 4.4.  

 

Tabela 4.4 – Grandezas de tráfego monitoradas (por hora) 

 Motocicletas Veículos Leves Veículos Pesados Total 

1º período 

Ponto 1 76 200 56 332 

Ponto 2 104 300 28 432 

Ponto 3 168 388 24 580 

Ponto 4 96 328 40 464 

Ponto 5 144 324 16 484 

2º período 

Ponto 1 96 384 24 504 

Ponto 2 100 420 40 560 

Ponto 3 112 528 12 652 

Ponto 4 116 524 8 648 

Ponto 5 104 372 12 488 

3º período 

Ponto 1 316 876 40 1232 

Ponto 2 224 680 52 956 

Ponto 3 232 504 10 746 

Ponto 4 144 700 20 864 

Ponto 5 17 632 32 681 

Fonte: Autor (2017) 
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Diante desses dados é possível observar que o fluxo de veículos pesados é maior nos 

pontos 1 e 2, pois estes fazem parte de uma rota dos ônibus que saem do terminal. Também é 

possível notar que o maior fluxo de tráfego acontece no 3º período do dia. 

Observando esses dados, é possível afirmar que a área estudada é acusticamente 

poluída, e que grande parte da culpa desses níveis sonoros serem tão agressivos à saúde, está 

relacionada ao o fluxo intenso de veículos na região, durante todo o dia.  Os números de 

motocicletas, veículos leves e pesados, foram contados apenas de um lado da via, o que 

implica dizer que o fluxo no sentido que foi monitorado (sentido Oeste – Leste) foi maior 

durante o 3º período. 

As seguintes características geométricas no local de estudo foram coletadas in loco, e 

com o auxílio das ferramentas do software Google Earth, porém uma análise mais 

aprofundada do local, bem como o cálculo dos índices citados por Silva et al., (2014), não foi 

realizado, por falta de informações mais precisas e completas da área. 

 Distância da Av. Herval até a Rua Piratininga: 145m; 

 Distância da Rua Piratininga até a Av. São Paulo: 147m; 

 Largura de uma via: 9,3m; 

 Largura do canteiro central: 3m; 

 Largura das calcadas: 3,8m; 

 Inclinação da via: no trecho analisado, pode-se considerar uma via plana. 

 

4.1.1 Monitoramento Acústico nos apartamentos 

A partir do monitoramento acústico nas sacadas de alguns apartamentos foram obtidos 

os níveis sonoros nos três períodos analisados. Com os dados por período foram calculados os 

níveis sonoros equivalentes (Leq) e divididos conforme a localização dos edifícios (esquinas 

ou meio da quadra). Como a medição não foi realizada em todos os andares e posições dos 

apartamentos, uma interpolação dos dados foi necessária para que fosse possível o uso desses 

valores na análise econômica. O resultado dessa interpolação, realizada por andar, nos 

edifícios localizados nas esquinas pode ser visto na Figura 4.1 e na Tabela 4.5, e para os 

edifícios de meio das quadras na Figura 4.2 e na Tabela 4.6. 
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Figura 4.1 – Gráfico da interpolação para os apartamentos dos edifícios de esquina 

Fonte: Autor (2017) 

 

Tabela 4.5 – Valores do nível sonoro equivalente (Leq) nos apartamentos de esquina 

Andar Nível equivalente 

medido [dB(A)] 

Nível equivalente 

estimado [dB(A)] 

1 64,81 64,77 

2 - 63,54 

3 - 62,82 

4 62,3 62,30 

5 - 61,90 

6 61,45 61,58 

7 - 61,31 

8 - 61,07 

9 - 60,86 

10 - 60,67 

11 - 60,50 

12 60,44 60,34 

13 - 60,20 

14 - 60,07 

15 - 59,95 

16 - 59,83 

Fonte: Autor (2017) 

 

y = -1.781ln(x) + 64.773 

R² = 0.9976 
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Figura 4.2 – Gráfico da interpolação para os apartamentos dos edifícios de meio de quadra 

Fonte: Autor (2017) 

 

Tabela 4.6 – Valores do nível sonoro equivalente (Leq) nos apartamentos de meio de quadra 

Andar Nível equivalente 

medido [dB(A)] 

Nível equivalente 

estimado [dB(A)] 

1 - 76,32 

2 72,2 72,70 

3 - 70,58 

4 69,65 69,08 

5 - 67,91 

6 67,27 66,96 

7 - 66,16 

8 - 65,46 

9 - 64,85 

10 - 64,29 

11 63,71 63,80 

12 - 63,34 

13 - 62,92 

14 - 62,54 

15 61,89 62,18 

16 - 61,84 

17 - 61,52 

18 - 61,23 

19 - 60,94 

20 - 60,68 

Fonte: Autor (2017) 

y = -5.222ln(x) + 76.319 

R² = 0.9893 
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O monitoramento acústico realizado nos apartamentos da região, teve como o objetivo 

mensurar os níveis sonoros que alcançam essas residências, a fim de usá-los como uma 

variável na avaliação de imóveis. Esse monitoramento demonstrou que o ruído se mantém 

forte mesmo nos andares mais altos, onde esperava-se que os níveis sonoros fossem menores.  

Outro ponto a ser destacado, é que mesmo com os valores de nível sonoro mais altos 

nos pontos localizados nas esquinas, como esperado, os valores nos apartamentos diferem. Os 

valores de nível sonoro, comparando andar a andar, nos edifícios de esquina foram menores 

do que os de meio de quadra. Isso pode ser explicado pelo fato do desenho urbano na região. 

Nas esquinas, excluindo a esquina do ponto 3 (Rua Piratininga), existe um vazio de 

edificações, sendo assim, o som consegue se “espalhar”, diferente dos edifícios no meio das 

quadras, onde há o favorecimento da reverberação e pouco espaço para que o ruído se 

propague.  

A partir dos dados medidos e da realização das interpolações, foi elaborada uma tabela 

(Tabela 4.7) a fim de dividir os níveis sonoros para que fosse possível o uso no software de 

avaliação dos imóveis como uma escala numérica. A escala tem por base a divisão de 3 em 3 

dB(A), que é a quantidade de energia que pode ser percebida pelo ouvido humano. 

 

Tabela 4.7 – Divisão dos níveis de ruído para análise econômica 

Nível de Ruído Escala numérica 

Ate 60 dB(A) 1 

Entre 60 dB(A)  e 63 dB(A) 2 

Entre 63 dB(A)  e 66 dB(A) 3 

Entre 66 dB(A)  e 69 dB(A) 4 

Acima de 69 dB(A) 5 

Fonte: Autor (2017) 

 

4.2 Modelo Econômico 

A fim de gerar um modelo econômico que demonstrasse a relação dos valores de 

imóveis residenciais com o ruído e outras variáveis, foram coletadas as informações 

necessárias para uma avaliação de imóveis. Entretanto, como nem todas as informações sobre 

todos os edifícios foram coletadas, algumas das variáveis não foram habilitadas para a 

utilização no modelo, no software SisDEA, sendo elas: Padest, nº de pavimentos, área de 

lazer, churrasqueira na sacada, sacada, suítes, dormitórios, índice fiscal (o índice fiscal nas 

quadras que abrangem o estudo são iguais), estado de conservação, distância ao polo 
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valorizante (o polo valorizante seria a proximidade com o centro, como a área de estudo era 

localizada no centro, essa variável foi descartada), evento (todos os valores eram para uma 

venda de imóvel), valor total do imóvel (foi utilizado como variável dependente o valor 

unitário, que já abrange a área e o valor), data do evento e o informante. 

A análise de regressão linear múltipla é uma das ferramentas ou métodos estatísticos 

utilizados com maior frequência, pois é uma metodologia para predizer valores de uma 

variável resposta (variável dependente) para uma coleção de valores de variáveis preditoras 

(variáveis independentes). O resultado da regressão linear múltipla obtida pelo software 

SisDEA, está demonstrada na Equação 4.1. 

 

ln(𝑌) =  8.763939593 +  [0.007023357436 ×  (𝑋1)] −  [0.01274004338  × (𝑋2)]  

+  [0.006903789041  ×  (𝑋3)] −  [
0.3178154402

(𝑋4)
] 

(4.1) 

Em que: 

Y: Valor Unitário [R$/ m
2 
]; 

X1: Área Total [m
2
]; 

X2: Área Privativa [m
2
]; 

X3: Andar (número inteiro); 

X4: Ruído (número inteiro). 

 

A análise da NBR 14653-1(2003) define o Grau de fundamentação do laudo do 

modelo gerado e consiste em verificar a coerência do comportamento das variáveis no 

modelo. Segundo esta análise, o modelo obtido apresentou a soma de 8 pontos, sendo 

definido com o Grau 1. O Laudo completo está disposto no Anexo 2. 

O software SisDEA aponta os coeficientes do modelo de regressão linear múltipla 

calculado, que são: 

 Coeficiente de correlação: 0,882903759 

 Coeficiente de determinação: 0,779519047 

 Normalidade: 71%, 90%, 100% 

 

Para a NBR 14653-2 (2003) o coeficiente de correlação desejável é maior ou igual a 

0,75. O modelo obteve 0,88, indicando uma correlação de média a forte entre as variáveis 

independentes e a variável dependente.  
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A explicação do modelo pode ser aferida pelo seu coeficiente de determinação (NBR 

14653-2, 2003). O coeficiente sempre cresce com o aumento do número de variáveis 

independentes, e considerando o modelo gerado, que não conta com muitas variáveis, o 

coeficiente de 0,78 demonstra um alto grau de determinação do modelo. A Figura 4.3 

demonstra a distribuição dos valores observados com os estimados, representada por uma 

diagonal, segundo uma distribuição normal. 

Para que se verifique uma normalidade, os dados devem se aproximar ao máximo da 

diagonal, e apesar de alguns pontos estarem distantes, é possível observar que não houve 

nenhum afastamento significativo, indicando assim uma normalidade dos valores. 

 

Figura 4.3 – Gráfico de valores estimados x observados 

Fonte: Autor (2017) 

 

A Figura 4.4 demonstra o gráfico de aderência, que é utilizado para verificar se houve 

aderência dos resíduos do modelo de regressão linear à distribuição normal, que está 

representada pela distribuição normal reduzida. A distribuição normal ideal (NBR 14653-2, 

2003) é aquela onde os valores estão entre 66% a 74%, 85% a 95%, e de 95% a 100%, sendo 

que o modelo gerado obteve a distribuição normal de 71%, 90% e 100%.   
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Figura 4.4 – Gráfico de Aderência à curva normal reduzida 

Fonte: Autor (2017) 

 

Analisando as variáveis utilizadas no modelo, podemos citar alguns parâmetros (Tabela 

4.8). A amplitude de cada variável indica os valores máximo e mínimo que cada uma pode 

adotar no modelo. O teste de significância individual dos parâmetros adotado foi o T-Student, 

que indica a conformidade das hipóteses estabelecidas na construção do modelo. Neste caso 

para, as 23 variáveis adotadas foram observadas uma conformidade de 10%, pois todos os 

valores estão acima de 1,71 (em módulo).  

 

Tabela 4.8 – Parâmetros das variáveis 

Variável Amplitude T-Student Transformação 

Área total 113 – 349.62 4.30 x 

Área privativa 70 – 196.08 -4.41 x 

Andar (térreo=1) 3 – 20 2.32 x 

Ruído 1 – 5 -1.91 1/x 

Valor unitário 8.38 – 8.76 167.87 ln(y) 

Fonte: Autor (2017) 

 

Um dos pressupostos do modelo de regressão linear é a de que os erros devem ter 

variância constante, o que foi visto como homocedasticidade. Uma das técnicas usadas para 

verificar a suposição de que os resíduos são homocedasticos, é a análise do gráfico dos 

resíduos versus valores ajustados. A Figura 4.5 demonstra o gráfico dos resíduos da regressão 

obtida. No eixo “x” são demonstrados os valores estimados, e no eixo “y” os resíduos da 

regressão. Os resíduos de uma regressão linear indicam o quanto cada dado (ponto) teve de 
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ajuste para o valor observado para o valor estimado. Neste caso, somente dois dados se 

aproximaram dos limites [-2 e +2] que a NBR 14653-2(2004) recomenda, portando todos os 

dados se mantiveram dentro do esperado. 

 

Figura 4.5 – Gráfico de Resíduos de Regressão 

Fonte: Autor (2017) 

 

Os pontos influenciantes são aqueles que individualmente ou em conjunto com outros 

pontos demonstram ter mais impacto do que os restantes no cálculo dos coeficientes. Um dos 

meios de se observar esses pontos é a distância de Cook. O gráfico da distância de Cook 

(Figura 4.6) é uma técnica estatística que o software SisDEA dispõe, para detectar os pontos 

influenciantes. A NBR 14653-2 (2003) sugere a retirada dos pontos influenciantes, os dados 

com valores acima de 1. Como nenhum ponto se aproximou do valor 1, nenhum dado foi 

retirado.  

 

Figura 4.6 – Gráfico da distância de Cook 

Fonte: Autor (2017) 

 

Após a coleta dos dados e tratamento das variáveis, o modelo foi gerado e alcançou o 

resultado final esperado. A equação com a variável dependente “Valor Unitário” trouxe uma 

relação positiva entra as variáveis “Área total”, “Andar” e “Ruído”, e relação negativa com a 

“Área Privativa”.  
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O coeficiente de determinação da equação de regressão gerada pode ser considerado 

forte, pois o modelo explica 78% da variação do valor unitário dos apartamentos através das 

quatro variáveis adotadas, restando somente 22% desta variação causada por outras variáveis 

não contempladas no mesmo. 

A fim de exemplificar o resultado da equação, a Tabela 4.9 demonstra mais 

claramente a relação do valor unitário (variável dependente) com o ruído (variável 

independente), levando em consideração também, as variáveis analisadas nesta dissertação (a 

localização do edifício e o andar do apartamento).  

Tabela 4.9 – Demonstração das relações das variáveis 

Localização  

do Edifício 

Localização  

do apartamento 

Ruído  

[dB(A)] 

Variação do Valor 

Unitário [R$/m
2
] 

Esquina 

Entre 1º e 2º andar De 63 a 66 5.327,03 – 5.612,86 

Entre 3º e 14º andar De 60 a 63  5.450,82 – 5.743,30 

Entre 15º e 16º andar Até 60 5.526,60 – 5.823,15 

Meio de Quadra 

Entre 1º e 4º andar Acima de 69 5.596,12 – 5.896,39 

Entre 5º e 7º andar De 66 a 69 5.623,16 – 5.924,88 

Entre 8º e 12º andar De 63 a 66 5.668,52 – 5.972,67 

Entre 13º e 20º andar De 60 a 63 5.681,35 – 5.986,19 

Fonte: Autor (2017) 

Diante desses exemplos, podemos observar que há um aumento nos valores unitários 

dos apartamentos conforme a localização desse imóvel é mais alta, quando o ruído é menor. 

Essa variação do valor unitário é explicada pela também variação das outras variáveis (área 

total e privativa) considerando os valores mínimo e máximo que podem ser adquiridos.  

Para demonstrar mais claramente a relacção da variável dependente e a variável que 

foi estudada e incluida nas avaliações, as figuras 4.7 e 4.8 mostram a variação do valor 

unitário conforme a variação do ruído, tanto nos apartamentos de esquina e nos de meio de 

quadra. 
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Figura 4.7 – Gráfico da demonstração da relação entre valor unitário x ruído nos apartamentos 

de esquina 

Fonte: (Autor, 2017) 

 

 

Figura 4.8 – Gráfico da demonstração da relação entre valor unitário x ruído nos apartamentos de meio 

de quadra 

Fonte: (Autor, 2017) 

 

Diante desses graficos é possível ver como o valor unitário varia conforme o ruído 

alcança os apartamentos, demonstrando assim que a poluição sonora pode influenciar na 

valoração dos imóveis, e que tambem é diferenciado pela localização do edifício. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Vimos neste trabalho que a verticalização pode ser considerada um exemplo de 

transformação técnica que atinge cidades contemporâneas, e Maringá se encaixa nesse 

contexto. Este processo não deve ser tratado como uma consequência natural da urbanização, 

pois pode ser classificado como uma opção de estrutura urbanística, envolvendo diversos 

fatores sociais e interesses econômicos, sendo definido por agentes estruturadores do espaço 

urbano, pelo poder público e por incorporadores imobiliários, que são responsáveis pela 

reorganização espacial da cidade.  

A consequência maior dessas ações, quem sofre são os cidadãos, pois ficam sujeitos 

aos órgãos da gestão pública, construtoras e incorporadoras imobiliárias. Diante do que foi 

visto nesta dissertação, foi possível observar que a grande expansão do Novo Centro em 

Maringá, teve como objetivo promover uma área para diversos tipos de comércio e moradias. 

Porém, com a liberação das construções de altos gabaritos, a área tornou-se uma região muito 

adensada, expondo cada vez mais moradores a poluições. 

Por isso, o objetivo deste trabalho foi criar uma ferramenta que possa ser utilizada para 

auxiliar nas avaliações de imóveis residenciais, e agregar com um tema que vem tomando a 

cada dia mais importância na vida dos cidadãos, a poluição sonora. O modelo proposto na 

equação serve para demonstrar que é possível quantificar e inserir no contexto da valoração 

de imóveis, o ruído, pois ele acarreta problemas graves para a saúde dos cidadãos, e pode 

fazer com que a escolha de um imóvel residencial seja mais consciente.  

O modelo gerado, apesar de não utilizar todas as variáveis disponíveis, obteve uma 

relação forte entre as utilizadas (área total, área privativa, andar e ruído), demonstrando uma 

alta correlação e boa aderência. A equação construída atendeu aos pressupostos que compõem 

a NBR 14.653, apresentados na revisão bibliográfica, assim como as diretrizes teóricas para 

qualquer modelo de regressão linear múltipla, tornando-se, portanto, um modelo válido para a 

análise do valor de mercado de apartamentos residenciais. Diante disso, é possível dizer que o 

ruído poluí o ambiente urbano residencial, afetando significativamente o valor do imóvel. 

O modelo proposto permite a avaliação da valoração de apartamentos residenciais, 

podendo ser utilizado por clientes nas negociações com empresas imobiliárias, por bancos nas 

negociações de financiamentos, pelo poder judiciário em casos de processos e investigações 

envolvendo imóveis e também por seguradoras. A administração municipal pode fazer uso 

dessa ferramenta como auxílio do monitoramento da poluição sonora, enquanto o mapa de 
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ruído não é obrigatório em todas as cidades brasileiras. As empresas construtoras e 

incorporadoras também podem utilizar a equação como apoio para a definição do preço dos 

apartamentos a serem lançados e a fim de melhorarem as construções no que diz respeito aos 

materiais de absorção sonora, além de utilizar a equação para definição de alguma 

característica do seu novo empreendimento ao estipular variáveis, sempre visando o bem-estar 

dos moradores. 

A poluição sonora é um grave problema ambiental, e que está sendo cada dia mais 

estudado, a fim de observar e analisar os problemas que ela causa, fazendo com que seja 

considerada como um caso de saúde pública. O ruído ambiental está presente nas 24 horas do 

dia, e por isso é necessárias intervenções mais intensas, para que o incomodo causado por ele, 

que muitas vezes passa despercebido, diminua ou acabe e a qualidade de vida da população 

melhore em relação a isso. 

Os principais métodos de controle da poluição sonora incluem educação, legislação e 

intervenção. Ainda assim, é importante ressaltar que intervir no ambiente sem interferir na 

funcionalidade dos espaços e das atividades naquela área é essencial. Algumas das formas de 

intervenção para controlar o ruído estão relacionadas ao planejamento urbano, que podem ser:  

 Adequar o uso do solo e usa ocupação; 

 Adequar a utilização dos materiais construtivos e a disposição arquitetônica nos 

edifícios; 

 Planejar as vias de tráfego, para evitar os congestionamentos; 

 Definir horários e permissões para a circulação de veículos pesados; 

 Controlar a velocidade e sentido dos veículos; 

 Utilizar pavimentos rígidos em vias de tráfego; 

 Implantar áreas abertas, que auxiliam na atenuação sonora; 

Essas e outras formas de intervenção a fim de controlar a poluição sonora em áreas 

urbanas devem ser analisadas individualmente, pois, cada caso apresenta alguma 

particularidade.  

 

5.1  Sugestões para trabalhos futuros  

A utilização da equação obtida restringe-se a uma área específica do município de 

Maringá-PR, pois um pequeno banco de dados foi utilizado para a sua confecção, com 

variáveis referentes àquela região. Desta forma, é inviável a utilização deste modelo em outro 

local que possui características distintas. Porém, nada impede a aplicação da metodologia 
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utilizada para a criação de uma nova equação. A variável criada, ruído, apresentou boa 

correlação com o valor unitário, e é um ponto relevante no estudo do comportamento do 

mercado e qualidade de vida nos centros urbanos. A relação entre a poluição sonora e o valor 

dos imóveis pode sinalizar o quanto os cidadãos estão ou não cientes das consequências da 

exposição ao ruído, bem como a localização das residenciais e suas características. 

Para trabalhos futuros, é possível aumentar a amostra de dados, realizando mais 

monitoramentos acústicos: nas laterais e fundos dos edifícios, para criar uma nova equação 

abrangendo o edifício como um todo; em outras regiões, tornando os campos de arbítrio 

maiores; analisar as características geométricas do local, para que se possa calcular os índices 

de: porosidade, compacidade, volumétrico e de ocupação. Ainda é possível analisar outras 

tipologias de imóveis como lojas, casas, terrenos e etc. a fim de quantificar as suas 

características que serão diferentes das analisadas neste trabalho. 
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APÊNDICE A – DADOS PARA MODELO ECONÔMICO 
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Dado 

Valor 

total [R$] 

[Área 

total 

[m
2
] 

Área 

privativa 

[m
2
] 

Padrão 

construtivo 

- CUB 

Estado de 

conservação 

Índice 

Fiscal 

V
ag
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g
ar
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em
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h
u
rr

as
q
u
ei

ra
 

n
a 

sa
ca

d
a 

E
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=

S
im

) 

A
n
d
ar

 

(T
ér

re
o
=

 1
) 

N
º 

d
e 

P
av

im
en

to
s 

R
u
íd

o
 

Valor 

unitário 

 
1 550000 199 126 1693.02 -1000 3500 2 3 1 4 0 0 1 5 14 2 4365.08 

 
2 650000 199 126 1693.02 -1000 3500 2 3 1 4 1 1 1 16 14 2 5158.73 

 
3 630000 199 126 1693.02 -1000 3500 2 3 1 4 1 1 1 3 14 2 5000 

 
4 830000 234.5 136 1693.02 -1000 3500 2 3 1 3 0 0 1 11 20 2 6102.94 

 
5 750000 234.5 136 1693.02 -1000 3500 2 3 1 3 1 1 1 7 20 2 5514.71 

 
6 580000 199.24 122.47 1693.02 -1000 3500 2 1 1 1 0 0 1 5 20 2 4735.85 

 
7 560000 199.24 122.47 1693.02 -1000 3500 2 1 1 2 0 0 1 11 20 2 4572.55 

 
8 1100000 349.62 196.08 1693.02 -1000 3500 4 3 1 4 1 0 1 14 20 2 5609.96 

 
9 420000 113 70 1414.73 -1000 3500 1 2 1 2 1 1 1 11 18 3 6000 

 
10 415000 122 70 1414.73 -1000 3500 1 2 1 2 1 1 1 5 16 4 5928.57 

 
11 420000 122 70 1414.73 -1000 3500 1 2 1 2 1 1 1 6 16 4 6000 

 
12 380000 122 70 1414.73 -1000 3500 1 2 1 2 0 0 1 13 16 2 5428.57 

 
13 412000 120 74 1414.73 -1000 3500 1 2 1 2 0 0 1 11 17 3 5567.57 

 
14 440000 123.8 74 1414.73 -1000 3500 1 2 1 2 0 0 1 20 17 2 5945.95 

 
15 420000 123.8 74 1414.73 -1000 3500 1 2 1 2 0 0 1 19 17 2 5675.68 

 
16 750000 212.17 121.27 1693.02 -1000 3500 2 3 1 4 1 1 1 16 16 2 6184.55 

 
17 710000 207.26 121 1693.02 -1000 3500 2 3 1 3 0 0 1 6 16 4 5867.77 

 
18 580000 175.89 99.85 1414.73 -1000 3500 2 3 1 2 1 1 1 6 20 4 5808.71 

 
19 940000 321.58 195.51 1693.02 -1000 3500 3 4 1 3 1 1 1 17 20 2 4807.94 

 
20 580000 176.61 99.85 1414.73 -1000 3500 2 3 1 2 1 1 1 6 20 4 5808.71 

* 21 1500000 267.83 167.03 1693.02 -1000 3500 2 3 1 2 1 1 1 16 14 2 8980.42 

 
22 620000 175.07 97.43 1693.02 -1000 3500 2 3 1 2 0 0 1 12 14 3 6363.54 

 
23 480000 158.65 97.43 1693.02 -1000 3500 1 3 1 2 0 0 1 8 14 3 4926.61 

 
24 214000 89.5 43.5 1414.73 -1000 3500 1 1 1 1 0 0 1 11 12 2 4919.54 

Dados e variáveis marcados com * não foram utilizados
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ANEXO 1 – TABELA DE VARIÁVEIS ADOTADAS PELA CAIXA 

ECONÔMICA FEDERAL PARA AVALIAÇÕES DE APARTAMENTOS 

RESIDENCIAIS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 

 

Variável Tipo Classificação Descrição 

Edifício Texto Texto Identificação do edifício 

Endereço Texto Texto Endereço completo do imóvel 

Nº Texto Texto Numeração do edifício 

Complemento Texto Texto Complemento ao endereço do imóvel 

Bairro Texto Texto Bairro onde o imóvel se localiza 

Fonte de informação Texto Texto 
Imobiliária responsável pelo fornecimento 

dos dados 

Informante Texto Texto 
Nome ou identificação do informante, com 

número para contato 

Data da coleta/venda Texto Texto Data que foi coletado as informações 

Data do evento Data Quantitativa 
Data da ocorrência do evento (oferta ou 

transação) no mercado imobiliário 

Valor total Numérica Dependente Valor total do imóvel [R$] 

Evento Numérica Dicotômica 

Tipo do negócio 

- Venda 

- Oferta 

Área total Numérica Quantitativa Área total do imóvel [m
2
] 

Área privativa Numérica Quantitativa Área privativa da unidade [m
2
] 

Distância ao polo 

valorizante 
Numérica Quantitativa 

Distancia ao polo valorizante mais próximo 

[km] 

Padrão construtivo – 

CUB 
Numérica Proxy 

Padrão de construção de um imóvel tendo 

como base para a escala CUB (Custo 

Unitário Básico) 

Estado de conservação 

Hoss Heideck 
Numérica Proxy 

Estado de conservação considerando os 

coeficientes de depreciação física 

Índice fiscal Numérica Proxy Índice fiscal determinado pelo município 

Vagas de garagem 

coberta 
Numérica Quantitativa Total de vagas de garagem cobertas 

Dormitórios Numérica Quantitativa 
Quantidade de dormitórios na unidade, 

incluindo a(s) suíte(s) 

Suítes Numérica Dicotômica 

Indica a presença ou ausência de suíte no 

imóvel 

0– Não possui suíte 

1 – Possui suíte 
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Banheiros Numérica Quantitativa Quantidade total de banheiros na unidade 

Sacada Numérica Dicotômica 

Indica a presença ou ausência de sacada no 

imóvel 

0 – Sem sacada 

1 – Com sacada 

Churrasqueira na 

sacada 
Numérica Dicotômica 

Indica a presença ou ausência de 

churrasqueira na sacada do imóvel 

0 – Sem churrasqueira 

1 – Com churrasqueira 

Área de Lazer Numérica 

Qualitativa 

(códigos 

alocados) 

Equipamentos existentes no edifício: 

1– Inexistente 

2- Incompleta (salão de festas e ou 

churrasqueira, playground) 

3- Completa (sauna, quadra de tenis, 

academia, sala de jogos, etc.) 

Elevador Numérica Dicotômica 

Indica a presença ou ausência de 

elevadores no edifício 

0 – Sem elevadores 

1 – Com elevadores 

Andar Numérica Quantitativa 
Indica o número do andar do apartamento 

(térreo =1) 

N de pavimentos Numérica Quantitativa 
Quantidade de pavimentos que o edifício 

possui 

Padest Numérica Qualitativa 

Resultado da multiplicação das variáveis: 

Padrão de acabamento e Estado de 

Conservação 

Valor unitário Numérica Dependente 
Valor total do imóvel dividido pela área 

privativa [R$/m
2
] 
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ANEXO 2 – GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO (NBR 14653-2, 2011) 
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Item Descrição 
Grau Pontos 

obtidos 
III II I 

1 
Caracterização do 

imóvel avaliando 

Completa quanto 

a todas as 

variáveis 

analisadas 

Completa quanto 

às variáveis 

utilizadas no 

modelo 

Adoção de 

situação 

paradigma 
0 

2 

Quantidade 

mínima de dados 

de mercado, 

efetivamente 

utilizados 

6 (k+1), onde k é 

o número de 

variáveis  

independentes 

4 (k+1), onde k é o 

número de 

variáveis  

independentes 

3 (k+1), onde k é 

o número de 

variáveis  

independentes 

2 

3 
Identificação dos 

dados de mercado 

Apresentação de 

informações 

relativas a todos 

os dados e 

variáveis 

analisados na 

modelagem, com 

foto e 

características 

observadas pelo 

autor do laudo 

Apresentação de 

informações 

relativas a todos os 

dados e variáveis 

analisados na 

modelagem 

Apresentação de 

informações 

relativas aos 

dados e variáveis 

efetivamente 

utilizados no 

modelo 

0 

4 Extrapolação Não admitida 

Admitida para 

apenas uma 

variável, desde 

que: a) as medidas 

das características 

do imóvel 

avaliando não 

sejam superiores a 

100% do limite 

amostral superior, 

nem inferiores à 

metade do limite 

amostral inferior, 

b) o valor estimado 

não ultrapasse 15% 

do valor calculado 

no limite da 

fronteira amostral, 

para a referida 

variável 

Admitida, desde 

que: 

a)  as medidas das 

características do 

imóvel avaliando 

não sejam 

superiores a  

100 % do limite 

amostral superior, 

nem inferiores à 

metade do limite 

amostral inferior 

b)  o valor 

estimado não 

ultrapasse 20 % 

do valor calculado 

no limite da 

fronteira amostral, 

para as referidas 

variáveis, de per si 

e 

simultaneamente, 

e em módulo 

0 
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5 

Nível de 

significância 

(somatório do 

valor das duas 

caudas) máximo 

para a rejeição da 

hipótese nula de 

cada regressor 

(teste bicaudal) 

10% 20% 30% 3 

6 

Nível de 

significância 

máximo admitido 

para a rejeição da 

hipótese nula do 

modelo através do 

teste F de 

Snedecor 

1% 2% 5% 3 

 

Graus III II I Soma 

Pontos Mínimos 16 10 6 8 

Itens obrigatórios 

2, 4, 5 e 6 no grau 

III e os demais no 

mínimo no grau II 

2, 4, 5 e 6 no 

mínimo no grau II 

e os demais no 

mínimo no grau I 

Todos, no mínimo 

no grau I  

Grau de Fundamentação do Laudo 
 

 


