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1. IDENTIFICAÇÃO DO PORTO  

PORTO DE CABEDELO 

Nome ou razão social: COMPANHIA DOCAS DA PARAÍBA 

CNPJ: 02.343.132.0001-41 

Endereço: Rua Presidente João Pessoa, s/n, Município de Cabedelo, Estado da Paraíba 

CEP: 58310 - 000. 

Fax: (83) 3250-3001  

Fone: (83) 3250-3000  

E-mail: presidencia@docas.pb.gov.br 

Site: www.portodecabedelo.com.br 

Representante Legal: Diretora Presidente Gilmara Pereira Temóteo 

2. OBJETIVOS  

Esse programa visa o monitoramento dos níveis de pressão sonora 

decorrentes das atividades portuárias que atingem a população lindeira ao 

porto, possibilitando a identificação das fontes geradoras e a adoção de 

medidas que permitam a redução e a manutenção dos níveis de ruído a valores 

compatíveis com aqueles estabelecidos pela Resolução CONAMA n° 01/90 e 

outras regulamentações específicas vigentes. 
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3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Definir os receptores dos ruídos emitidos pelo porto acima dos níveis 

determinados pela legislação; 

 Preservar as condições de conforto da população do entorno do porto; 

 Identificar as fontes geradoras de ruídos que contribuam para os níveis 

acima dos limites preconizados na legislação; 

 Monitorar o nível de ruído nos pontos de interesse; 

 Planejar e adotar medidas atenuadoras após a detecção de limites de 

ruídos acima de valores aceitáveis; e 

 Medir a eficácia das medidas implantadas para o controle de ruídos.  

4. METODOLOGIA   

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA  

O Porto de Cabedelo está situado na margem direita do estuário do Rio Paraíba 

do Norte vizinho ao Forte de Santa Catarina, no município de Cabedelo.  

Suas Coordenadas Geográficas são:  

 Latitude: 6° 58, 21” S 

 Longitude: 34° 50, 18” W Gr 

Área Total: 38,46 há 

     Figura 01: Localização do Porto de Cabedelo 
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4.2 CÓDIGO DE ZONEAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

O Zoneamento é o conjunto de regras de parcelamento, uso e ocupação do solo 

que define as atividades que podem ser instaladas nos diferentes locais da cidade (por 

exemplo, se é permitido comércio, indústria, residências, etc.) e como as edificações 

devem estar implantadas nos lotes de forma a proporcionar a melhor relação com a 

vizinhança. 

Com relação ao Zoneamento do Uso e Ocupação do Solo, foi 

evidenciado o município de Cabedelo possui um Código de Zoneamento do Uso 

e Ocupação do Solo, estabelecido pela Lei Complementar Nº 17/06 de 24 de 

janeiro de 2006 que estabelece o parcelamento e ordenamento territorial do 

município em função do nível de incomodidade provocado e da disponibilidade 

de infraestrutura. 

No zoneamento municipal, é estabelecida a Zona Especial Portuária 

(ZEP) destinada exclusivamente a garantir a operacionalidade do Porto de 

Cabedelo e a ocupação de suas áreas acrescidas, conforme foi evidenciado na 

Planta de Macro Zoneamento cedido pela Prefeitura de Cabedelo. 
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Figura 02: Planta de Macrozoneamento do município de Cabedelo 

4.3 PLANEJAMENTO AMOSTRAL  

Os pontos de monitoramento deverão compor uma malha amostral 

abrangendo de forma representativa a totalidade dos arredores portuários ao 

longo de toda a sua poligonal. A malha amostral deverá ser suficiente para 

avaliação das possíveis medidas mitigadoras que poderão ser implantadas no 

porto. 
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Deve-se priorizar o estabelecimento de pontos de amostragem para 

avaliação dos níveis de ruído que atingem receptores sensíveis, tais como 

estabelecimentos de educação e saúde. Para tanto, a malha amostral deverá 

ser determinada a partir de um diagnóstico dos arredores visando o 

mapeamento destes receptores.  

Isso posto, foram selecionadas 03 (três) unidades receptoras vistas como 

sensíveis em torno do Porto de Cabedelo, sendo estas: a Escola Municipal Altimar de 

Alencar Pimentel; a Paróquia Sagrado Coração de Jesus; e a Fortaleza Santa Catarina.  

 

 

 

 

 

Figura 03: Escola Municipal Altimar de Alencar Pimentel 

 

 

 

 

 

 

Figura 04: Paróquia Sagrado Coração de Jesus 
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Figura 05: Fortaleza Santa Catarina  

Os pontos selecionados devem ser caracterizados de modo a se verificar o 

enquadramento previsto na norma NBR 10151 (ABNT, 2019), com a 

identificação do uso e ocupação do solo na área do entorno do porto. Ademais, 

buscou-se junto aos regulamentos municipais as diretrizes para o uso e 

ocupação do solo. 

4.4 PROCEDIMENTOS DE MEDIÇÃO  

Para o monitoramento do ruído, foi utilizado equipamento para 

monitorar o nível de Pressão Sonora Equivalente (Leq dB[A]) e/ou – caso 

necessário – o Nível de Pressão Sonora Corrigida (Lc dB[A]) na área do 

porto e em seu entorno, através da medição dos Níveis de Pressão 

Sonora Instantânea (Li). 

Os medidores de nível de pressão sonora utilizados neste Programa 

foram ajustados na opção de leitura entre 30 e 130 dB, na escala de 

compensação “A” – dB[A] – e no tipo de leitura “fast”, com registro de NPS a 

cada 5 (cinco) segundos. O tempo de medição foi de 05 (cinco) minutos.  

O decibelímetro ficou posicionado a uma altura de 1,30m do chão e afastado a 

mais 2,0m de qualquer superfície refletora. A medição foi realizada apenas no período 

diurno (07h00 às 22h00), sendo realizado mais especificamente no período da manhã. 
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4.4.1 Pontos de Amostragem para Monitoramento de Ruído 

Para a determinação dos pontos de amostragem, foi realizada uma mensuração 

da distância de cada unidade receptora sensível até a área operacional do Porto de 

Cabedelo. Com isso, traçou-se a quantidade de pontos a serem analisados nas linhas 

transversais correspondentes a cada unidade receptora sensível. O número de pontos e o 

distanciamento entre eles são apresentados na tabela abaixo:  

Unidade Receptora 

Sensível  

Distância entre as 

unidades receptoras e 

os berços de atracação 

do Porto de Cabedelo 

(metros) 

Quantidade de pontos 

de amostragem  

Distanciamento entre os 

pontos (metros)  

Escola Municipal 

Altimar de Alencar 

Pimentel 

120 04 40 

Paróquia Sagrado 

Coração de Jesus 

160 05 40 

Fortaleza Santa 

Catarina 

75 03 35 

Tabela 01: Número de pontos e distanciamento 

4.4.2 Materiais e Equipamentos  

As medições foram efetuadas com medidor de nível de pressão sonora (NPS) 

como especificado na Norma ISSO/IEC 60651 – Sonômetros. O instrumento utilizado 

na análise foi um Sonômetro digital do modelo MSL – 1355B. Para análise, foi utilizada 

a escala de compensação “A” e resposta de leitura rápida. O equipamento foi acoplado a 

um tripé e posicionado a 1,3 metros do nível do solo, conforme recomendação técnica. 
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Imagem 06: Decibelímetro usado na análise de ruído.  

Também foram utilizados: trena de alta metragem para marcação exata dos 

pontos, cronômetro do smartphone para contabilização do tempo de medição, tripé para 

suporte do decibelímetro e prancheta para anotação dos níveis de ruídos observados.  
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Figura 07: Equipamentos utilizados. 

4.4.3 Coleta de dados  

As medidas foram realizadas em uma única campanha, por um período de dois 

dias, no período da manhã. Dessa forma, as análises foram realizadas nos dias 

17/06/2021 e 18/06/2021.  

Para medição do ruído da influencia da operação do Porto de Cabedelo em 

relação as unidades receptoras sensíveis, o decibelímetro  (curva de ponderação A, fast 

response) foi posicionado inicialmente no Ponto 01 (ponto mais próximo da operação 

dos navios) a 1,3m (um virgula três) do solo e foi tomada medidas a cada 5 (cinco) 

segundos, tal como indicado pela NBR 10151 (figura 08). As medidas de intensidade de 

ruído foram repetidas por 05 (cinco) minutos em cada ponto, totalizando 60 (sessenta) 

aferições a cada ponto. 
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Figura 08: Coleta dos níveis de ruídos 

 O procedimento apresentado acima foi repetido em todos os pontos de coleta de 

cada unidade receptora sensível determinada para este estudo.  

4.4.4 Processamento de Dados 

Todos os dados obtidos no monitoramento de ruído do Porto de Cabedelo 

foram computados em planilha do software Excel através do qual foi possível, no 

primeiro momento, analisar o nível de ruído em cada ponto e calcular o Nível de Ruído 

Equivalente (LAeq).  

Para efeito complementar foi utilizada a Norma Técnica L11.033/1992 

sugerida pela Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB), 
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como também a NBR 10.151 para realizar o cálculo de ruído equivalente 

contínuo (Leq). Formalmente o ruído equivalente é calculado da seguinte 

maneira: 









 



n

1i

0,1.Li

eq 10 fi. 
n

1
log 10  L

 

Em que: 

Leq = nível de ruído equivalente contínuo, em dB(A) 

n = numero de medições válidas 

fi = freqüência do ruído Li 

Li = nível pontual de ruído medido a cada l0 s, em dB(A) . 

Segundo a Norma, o Ruído contínuo cuja energia num certo período é 

igual a energia total de uma sucessão de ruídos discretos ocorridos no mesmo 

período. Simplificadamente o LAeq é calculado da seguinte maneira: 

 

   9010

2

9010 50,0.010,0 LLLLLeq   

 

Em que: 

Leq = nível de ruído equivalente contínuo, dB(A); 

L10 = Índice estatístico a 10%; 

L90 = Índice estatístico a 90%. 

Dessa forma, os cálculos sugeridos pelas Normas supracitadas foram 

computados objetivando determinar o nível de ruído, bem como o nível de ruído 

equivalente de cada ponto (Figura 03). 
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Figura 09: Planilha de cálculo do nível de ruído equivalente para a Fortaleza Santa Catarina  
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Para o cálculo do nível de ruído equivalente, primeiramente os dados coletados 

em campo são computados e ordenados em ordem decrescente, posteriormente separado 

por classes nas quais é permitido calcular a frequência absoluta, frequência absoluta 

acumulada, frequência relativa e frequência relativa acumulada. 

A partir de então, é possível identificar o nível de ruído que corresponde à 

frequência relativa acumulada de 10% e 90% (L10 e L90) e por fim determinar o nível 

de ruído equivalente (LAeq). 

4.4.5 Nível de Critério de Avaliação (NCA) 

O método de avaliação do ruído baseia-se em uma comparação entre o nível de 

pressão sonora corrigido e o nível de critério de avaliação NCA. A Resolução CONAMA nº01/90 

define o método de medição e os critérios de aceitação do ruído em comunidades (tabela 02), 

baseada na NBR 10.151, de 2000, da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. 

Tabela 02: Nível de Critério de Avaliação da NBR 10.151.. 

Levando em consideração o Código de Zoneamento do município quanto aos 

níveis de ruído permitidos em cada zona, constatou-se que a área do Porto de Cabedelo 

fica situada em uma zona mista com vocação residencial, comercial e administrativa 

sendo permitida para essa área nível de ruído equivalente máximo de 60 dB(A) em 

comparativo com a tabela apresentada acima. 

Outro critério adotado para a verificação da influencia dos ruídos gerados 

durante as operações do Porto de Cabedelo sobre as unidades receptoras sensíveis 

definidas neste estudo foi à coleta de “amostras brancas”, ou seja, coletas de níveis de 

ruídos quando não havia navios operando no cais público de Cabedelo. Dessa forma, 
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buscou-se mensurar a influência do trânsito de veículos nos níveis de ruídos observados 

nas proximidades das áreas sensíveis.  

5. RESULTADO  

Com o objetivo de avaliar os níveis de ruídos na área de influencia direta do 

Porto de Cabedelo, de acordo o com as normas NBR 10.151/200 e NBR 10.152, 

adaptando as metodologias específicas para análise de ruído, juntamente com os dados 

que foram coletados durante a campanha de 02 (dois) dias, obteve-se três dados 

distintos, ou seja, o nível de ruído; à distância em que esse ruído foi medido; e a 

influencia, isoladamente, do tráfego de veículos no ruído mensurado nas unidades 

receptoras sensíveis. Diante desses dados, procurou-se medir o quanto a operação no 

Porto de Cabedelo influi no nível de ruído observado na sua circunvizinhança.  

È importante salientar que os níveis de ruído equivalentes obtidos durante a 

campanha foram comparados com o Nível de Critério de Avaliação (NCA) baseado na 

NBR 10.151, que estabelece um limite de 60 dB(A) para áreas com vocação residencial, 

comercial e administrativa onde o Porto de Cabedelo está inserida.  

Com a determinação e cálculo dos parâmetros de ruído foi possível determinar o 

decaimento do nível de ruído equivalente em cada ponto de amostragem, no horário da 

manhã, no período diurno, levando em consideração também a influencia do tráfego de 

veículos nos dias sem operação no Porto de Cabedelo.   

A apresentação dos resultados obtidos com relação ao nível de ruído equivalente  

serão mostrados nas tabelas 09, 10, 11 e 12, já os nível de decaimento do ruído ao longo 

dos pontos de amostragem, serão mostrados nos gráficos 03, 04, 05 e 06. 
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RESULTADO DAS ANÁLISES DE RUÍDOS 

UNIDADE 

RECEPTORA 

SENSÍVEL 

RUÍDO 

EQUIVALENTE COM 

OPERAÇÃO  EM 

dB(A) 

RUÍDO 

EQUIVALENTE SEM 

OPERAÇÃO EM dB(A) 

COMPARATIVO COM 

NCA DA NBR 10151 

ESCOLA MUNICIPAL  63,33 59,75 ACIMA DA MÉDIA 

TEMPLO RELIGIOSO  68,75 63,96 ACIMA DA MÉDIA 

FORTALEZA SANTA 

CATARINA  

63,59             _______ ACIMA DA MÉDIA 

Tabela 02: Resultado das análises de ruídos  

Gráfico 01: Decaimento do nível de ruído da área operacional até a escola municipal 
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Gráfico 02: Decaimento do nível de ruído da área operacional até a Fortaleza Santa Catarina 

 

Gráfico 03: Decaimento do nível de ruído da área operacional até o templo religioso 

 

 

Nível de decaimento do ruído sonoro Porto – Patrimônio Histórico 

Nível de decaimento do ruído sonoro Porto – Templo religioso 
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6. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS   

A discussão dos resultados apresentados no item anterior será dividida entre as 

03 (três) unidades receptoras sensíveis, visando facilitar a compreensão das influências 

das operações realizadas no Porto de Cabedelo nas suas circunvizinhanças.  

6.1 Escola Municipal Altimar de Alencar Pimentel 

Em relação ao nível de ruído captado e o decaimento desse nível de ruído desde 

o cais portuário até a instituição de ensino, percebeu-se que apesar dos níveis de ruídos 

calculados estarem acima do NCA recomendado, o decaimento dos níveis de ruído 

observado na faixa do cais até atingir a unidade receptora analisada foi bastante 

significativo.  

Desse modo, pode-se aferir que o nível de ruído observado na escola municipal 

não é causado exclusivamente pela operação portuária, mas também é influenciada pelo 

trânsito de veículos, como pode ser observado nas coletas de níveis de ruído em dia sem 

operações, na qual o calculo do LAQ apresentou resultados acima dos recomendados na 

NCA, apenas levando em consideração o ruído gerado pelo fluxo de veículos.  

6.2 Paróquia Sagrado Coração de Jesus 

A análise dos dados relativos ao nível de ruído calculado e o nível de decaimento de 

ruído desde o cais portuário até o templo religioso demonstraram uma tendência 

diferente à observada na escola municipal. O decaimento do nível de ruído foi 

observado nos 02 (dois) primeiros pontos medidos após a faixa do cais, entretanto 

houve um novo aumento dos níveis de ruído, interrompendo a tendência de decaimento, 

nos 02 (dois) pontos mais distantes da faixa do cais. 

Essa tendência oscilatória dos níveis de ruídos demonstrou a influencia do fluxo de 

entrada e saída de caminhões no Porto de Cabedelo, que é realizada através da entrada 

principal do porto, muito próxima a unidade receptora estudada.  

Diante disso, conclui-se que a entrada e saída (fluxo) de veículos pesados no Porto 

de Cabedelo apresenta maior influencia nos níveis de ruídos recebidos pela unidade 

receptora do que a própria operação com navio no berço de atracação central da 

instalação portuária.   

6.3 Fortaleza Santa Catarina  

Em relação ao nível de ruído captado e o decaimento desse nível de ruído desde 

o cais portuário até a área anterior aos muros da Fortaleza de Santa Catarina, percebeu-

se que apesar dos níveis de ruídos calculados estarem acima do NCA recomendado, o 

decaimento dos níveis de ruído observado na faixa do cais até atingir a unidade 

receptora analisada foi bastante significativo.  
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Além disso, os níveis de ruídos coletados, calculados e analisados referem-se à 

região dos fundos da Fortaleza de Santa Catarina. Tendo em vista essa situação, pode-se 

imaginar que a área funcional desse patrimônio histórico não é significativamente 

afetada pelos ruídos oriundos da área portuária, já que os níveis calculados não 

excederam tanto o NCA recomendado.   

7. MEDIDAS MITIGADORAS  

Devido o Porto de Cabedelo está encravado no centro do município de 

Cabedelo, os ruídos gerados por sua atividade afeta a toda circunvizinhança, 

principalmente as unidades receptoras mais sensíveis como as estudadas no presente 

estudo.  

Dentre as diferentes fontes de ruído geradas nas operações portuárias, o fluxo 

de caminhões é o que mais contribui para o nível de ruído no entorno portuário, como 

podemos analisar pela importância dos ruídos emitidos pelos veículos e sua 

interferência nas unidades receptoras sensíveis.  

Diante dos resultados obtidos nesse estudo, vimos que os ruídos emitidos pelos 

caminhões afetaram mais acentuadamente a Paróquia Sagrado Coração de Jesus, onde 

sua proximidade a entrada principal do Porto de Cabedelo foi fator determinante. 

  De acordo com a Resolução Nº 764, de 20 de Dezembro de 2018 do 

CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO (CONTRAN) os ruídos gerados por buzina 

e motores descalibrados podem emitir uma pressão sonora entre 87 à 112 dB(A). A 

RESOLUÇÃO CONAMA nº 272, de 14 de setembro de 2000 também dispõe sobre os 

limites máximos de ruído para os veículos nacionais e importados em aceleração. 

Como forma de atenuar os ruídos gerados por buzinas e motores dos veículos, 

o CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO (CONTRAN) estabelece infrações e 

multas para o condutor que dirige um veículo automotivo que esteja fora dos padrões 

estabelecidos em suas resoluções, no entanto para que as determinações legais sejam 

cumpridas é de fundamental importância de que sejam feitas fiscalizações pelas 

autoridades competentes.  
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Sendo assim, duas medidas poderiam ser adotadas para a redução da pressão 

sonora gerada pelos veículos pesados utilizados na operação portuária. A primeira seria 

uma ação junto aos operadores portuários para garantir que a frota utiliza esteja, na 

medida do possível, revisada e atendendo os padrões exigíveis pelas normas 

reguladoras. E a segunda seria um trabalho junto aos motoristas para que se evitem 

situações de aumento do ruído emitido pelos veículos, como: buzinar sem necessidade e 

evitar acelerações bruscas. 
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9. RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PLANO DE MONITORAMENTO DE 

RUÍDOS DO PORTO DE CABEDELO 
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