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RESUMO

O desenvolvimento urbano desse final de século tem produzido impactos significativos sobre a geração de ruído nas cidades, estando este 
fenômeno relacionado ao tráfego urbano. Nos últimos tempos, há uma tendência em analisar não apenas o desconforto causado pelos altos 
níveis de pressão sonora, mas também as causas deste problema. A melhoria da qualidade de vida da população exige, um monitoramento das 
condições de exposição da população em níveis ambientais, sendo este processo considerado como fundamental para o planejamento e a 
intervenção na saúde. Ambientes que excedem os níveis de ruído determinados pela legislação vigente requerem esse monitoramento para 
serem alcançadas soluções de controle e atenuação acústica.Por meio de modelos matemáticos de predição de ruído rodoviário baseados em 
taxa de veículos que circulam em vias foi avaliado o nível de pressão sonora próximo a duas praças públicas movimentadas da cidade de 
Florianópolis. Paralelamente a isto foram feitas entrevistas com os usuários das praças com o intuito de analisar o incomodo causado pelo ruído 
gerado pelo trânsito próximo a estes locais. Em paralelo aos valores de nível de pressão sonora obtidos nos modelos, foram feitas medições em 
campo como forma de validar estes, obtendo diferenças de 13 dB(A), mostrando assim limitações nos modelos de predição utilizados na 
atualidade.Foi possível concluir portanto, que há uma expressiva influência do tráfego de veículos na geração  de ruído em praças públicas de 
Florianópolis - SC, comprovado este fato pelas entrevistas com os usuários, e que há uma necessidade contínua de melhorias no planejamento 
urbano para evitar danos à população, já que o tráfego de veículos só vem aumentando ao longo do tempo e os níveis de ruído rodoviário obtidos 
estão muito superiores aos níveis de ruído rodoviários permitidos.Propõe-se apartir do estudo, uma readequação das praças públicas de 
Florianópolis - SC, através da combinação de barreiras acústicas naturais e asfalto poroso em suas vias de entorno, para assim diminuir os ruídos 
gerados pelo tráfego
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