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RESUMO 
 

A manutenção da qualidade ambiental urbana está diretamente relacionada ao 
conhecimento e controle das variáveis que interferem no problema. Este conhecimento sobre 
o meio ambiente pode ser obtido através de monitoramento e a eficácia deste, depende em 
especial de um projeto e operação adequados do sistema de informações. No que se refere à 
aquisição da informação, existem ainda grandes lacunas a serem preenchidas na decisão sobre 
onde, quando e o que monitorar. O desempenho da rede de monitoramento é discutido através 
de estudo de caso aplicado ao monitoramento do ruído ambiental gerado pelo tráfego em uma 
via urbana de tráfego misto na cidade de Maringá, Estado do Paraná, no Brasil. Neste trabalho 
é analisado e avaliado o desempenho de estações de monitoramento baseado no conceito de 
entropia com o objetivo de se discutir a metodologia de dimensionamento e 
redimensionamento de redes de monitoramento ambiental de sistemas urbanos. 

 
 
 INTRODUÇÃO 
 
 Os problemas observados nos dados ambientais disponíveis e as deficiências das redes 
de monitoramento têm levado muitos projetistas e pesquisadores a reavaliarem os 
procedimentos de projeto utilizados até agora. Enquanto os países desenvolvidos estão 
trabalhando no aprimoramento de suas redes de monitoramento, os países em 
desenvolvimento necessitam da implantação, melhorias nas redes existentes, ampliação e, 
também, a avaliação de suas redes. 
 Dentre os problemas comuns que podem ser encontrados nos dados ambientais 
destacam-se os devidos aos erros de medida, sejam eles fixos ou de origem randômica, dados 
próximos ou abaixo do limite de detecção dos aparelhos utilizados para medida ou análise, 
dados perdidos ou suspeitos, padrões e tendências complexas nos níveis de concentração 
média com relação à sua distribuição no tempo e espaço, relações complexas de causa e 
efeito, necessidade freqüente de medida de mais de uma variável por vez e distribuição de 
freqüência assimétrica, dificultando assim, por todas estas razões, a análise estatística. 
 Segundo Soares (2001), o projeto da rede de monitoramento é constituído pelas etapas 
de localização das estações ou pontos de amostragem em macro escala, no trecho de estudo 
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considerado, e em micro escala, que se traduz pela definição do local exato no trecho da 
implantação da estação; da escolha das variáveis a monitorar, que é função dos objetivos do 
monitoramento e, de determinação da freqüência e duração do monitoramento. As 
deficiências comuns das redes de monitoramento são a falta de diretrizes universalmente 
aceitas e consagradas para o projeto e avaliação da rede de monitoramento; a definição 
superficial e precária dos objetivos e expectativas da rede de monitoramento; a dificuldade na 
definição da freqüência espacial, que é a macrolocalização; a dificuldade na definição da 
freqüência temporal; a dificuldade na definição do conjunto de variáveis a serem monitoradas; 
a dificuldade na definição da duração do monitoramento e a dificuldade na definição dos 
benefícios do monitoramento em termos quantitativos ou financeiros. 
 O sistema de monitoramento deve subsidiar o gerenciamento de conflitos e o 
fornecimento de subsídios para avaliar as condições do sistema urbano estudado e, além disso, 
propiciar informações para a tomada de decisões com relação ao gerenciamento deste sistema. 
 As informações necessárias para a tomada de decisão devem ser buscadas através de 
um Sistema de Informações Ambientais que considere as componentes do meio ambiente, ou 
seja, o conjunto dos meios físico, antrópico e sócio-econômico e, desta forma, possibilite o 
monitoramento das ações do homem sobre o ambiente e as respostas deste, na forma de 
impactos, considerando-se nestes processos a fragilidade do sistema ambiental. 
 Conforme Zilberman (1997) um sistema, de forma genérica, pode ser definido como 
parte de um universo que pode ser isolado com o propósito de observação e estudo. 
Com relação especificamente à qualidade do sistema urbano, pode-se definir uma estrutura 
básica para o projeto de um Sistema de Informações Ambientais como sendo o conjunto dos 
seguintes procedimentos: definição das informações necessárias ao planejamento e 
gerenciamento; definição do tipo, quantidade e qualidade da informação que pode ser 
produzida pelo monitoramento; projeto da rede de monitoramento, que se constitui nas macro 
e micro localizações, definição da freqüência temporal, e seleção das variáveis a serem 
monitoradas; definição dos procedimentos e documentação para a coleta dos dados; e 
finalmente a definição da geração de informação, documentada através de procedimentos 
definidos para a elaboração de relatórios. Como a produção de informação a respeito do 
ambiente deve ser pautada no conhecimento da legislação vigente, é necessário que se 
conheça a situação urbana local, regional e nacional. 
 Uma diretriz para o projeto, dimensionamento e redimensionamento da rede de 
monitoramento deve atender os quesitos de eficácia múltipla, e, para isto deve atender a 
eficácia financeira, ou seja, adaptando o recurso financeiro aos custos de implantação, 
operação e manutenção; econômica, incorporando o valor da informação à cobrança dos 
usuários; ambiental, possibilitando a otimização do recurso disponível; operacional, com 
relação à simplicidade de procedimentos; receptividade, com relação à aceitação dos usuários, 
pois através da aplicação do conceito de entropia, os tomadores de decisão poderão decidir 
sobre a continuidade do funcionamento da estação de monitoramento; e finalmente a eficácia 
social, na garantia da equidade nas condições de acesso às informações da rede de 
monitoramento para os usuários do sistema de informações ambientais. 
 Deste modo os sistemas urbanos devem ser amplamente monitorados, nas dimensões 
espacial e temporal, para poderem fornecer de forma eficiente informações adicionais ao 
Sistema de Informações Ambientais Urbanas, e então, sob este ponto de vista, deve ser dada 
especial atenção às redes de monitoramento que são escassas em nossas cidades. 
 



Número 27, 2006 Engenharia Civil • UM 137 

1. ABORDAGEM METODOLÓGICA 
 
1.1.Objectivos 
 
 O objetivo deste trabalho é apresentar a metodologia da análise de desempenho da 
rede de monitoramento baseada no conceito de entropia e aplicar esta metodologia em rede de 
monitoramento ambiental no meio urbano. 
 Com a utilização da metodologia proposta neste trabalho pode-se obter uma avaliação 
do desempenho da rede e, decidir-se pela manutenção, ou não, de estações que a compõem, 
em função das informações fornecidas pela mesma. 
 
1.2. Justificativas 
 
 Nos ambientes urbanos do Brasil, há uma carência extrema de dados ambientais, que 
são fundamentais para o controle e avaliação da poluição ambiental. Como os recursos 
disponíveis para a aplicação em projeto e construção de redes de monitoramento são também 
muitas vezes escassos, é necessário que se tenha uma metodologia adequada para que se faça 
a macrolocalização satisfatória das estações de monitoramento da qualidade ambiental de 
forma eficiente gastando-se o mínimo possível ou partindo-se de um recurso financeiro 
previamente disponível, buscando-se qual seria a melhor disposição que se encaixaria nessas 
condições. 
 O monitoramento ambiental quantitativo e qualitativo se constitui num poderoso 
instrumento, que possibilita a avaliação de problemas urbanos comuns em cidades de 
pequeno, médio e grande porte, base para decisões gerenciais integradas, bem como para a 
minimização de impactos ao meio ambiente. 
 Em paises em desenvolvimento há a necessidade de se pesquisar qual é o processo 
mais adequado de implantação de suas redes de monitoramento, uma vez que é 
imprescindível obter-se a informação desejada a um custo mínimo ou um máximo de 
informação a um custo pré-estabelecido. 
 Nos países desenvolvidos e nos em desenvolvimento e naqueles em processo de 
redimensionamento de suas redes de monitoramento, é necessária uma avaliação da rede que 
se possui, de modo a serem obtidas diretrizes para as decisões quanto ao prosseguimento da 
operação e manutenção das mesmas, implantação de novas redes e redimensionamento das 
redes existentes visando compatibilizar os recursos disponíveis. 
 A utilização do conceito de entropia na Engenharia aparece como uma ferramenta 
promissora para a área de Monitoramento Ambiental. Neste trabalho é abordada a aplicação 
do conceito de entropia, tanto no problema de macrolocalização como no redimensionamento 
e análise de redes. 
 Existem algumas razões para a avaliação da adequação da coleta de dados ambientais 
e desempenho das redes de monitoramento existentes: (a) Um sistema eficiente de informação 
é necessário para satisfazer as necessidades do planejamento e gerenciamento dos sistemas 
urbanos e para auxiliar no processo de decisão; (b) Os sistemas geralmente são concebidos 
sob recursos financeiros restritos, estruturas de amostragem, análise e políticas específicas; 

Segundo Harmancioglu; Ozkul E Alpaslan (1998), a maioria das práticas de 
monitoramento não preenchem as expectativas que se esperam do monitoramento. Desta 
forma o assunto ainda permanece com controvérsias entre os que trabalham na rede de 
monitoramento, tomadores de decisão e pesquisadores, pelas seguintes razões: (a) A 
delineação apropriada das considerações de projeto é freqüentemente tratada 
superficialmente, ou seja, os objetivos do monitoramento e a informação esperada para cada 
objetivo não são claramente identificados; (b) Existem dificuldades na seleção das freqüências 



138 Engenharia Civil • UM                         Número 27, 2006 

de amostragem temporal e espacial das variáveis que serão monitoradas e da duração da 
amostragem; (c) Os benefícios do monitoramento não podem ser definidos em termos 
quantitativos para uma análise confiável da relação benefício-custo. 
 Como não existem critérios gerais definidos para solucionar os problemas citados e 
devido à complexidade inerente a avaliação da qualidade ambiental urbana, o presente 
trabalho pretende contribuir nesta direção, em busca de conhecimentos e metodologias para o 
tratamento adequado do monitoramento de sistemas urbanos, no projeto da rede e de seu 
redimensionamento. 
 
1.3. Monitoramento Ambiental 
 

 De acordo com Petts (1999), monitoramento é em essência a coleta de dados com o 
propósito de obter informações sobre uma característica e/ou comportamento de uma variável 
ambiental. Para esta finalidade, o monitoramento normalmente consiste de um programa de 
repetitivas observações, medidas e registro de variáveis ambientais e parâmetros operacionais 
em um período de tempo para um propósito definido. 
 De um modo mais genérico, Valle (1995) define monitoramento ambiental como 
sendo um sistema contínuo de observações, medições e avaliações com objetivos de: 
documentar os impactos resultantes de uma ação proposta; alertar para impactos adversos não 
previstos, ou mudanças nas tendências previamente observadas; oferecer informações 
imediatas, quando um indicador de impactos se aproximar de valores críticos; oferecer 
informações que permitam avaliar medidas corretivas para modificar ou ajustar as técnicas 
utilizadas. O período de monitoramento deve cobrir desde a fase de concepção do 
empreendimento, passando pelas fases de construção, montagem e operação e deve terminar 
após a vida útil do empreendimento. 
 O monitoramento ambiental pode ser visto como uma amostragem estatística. Um dos 
maiores problemas no estabelecimento da análise estatística é como definir a população 
ambiental de interesse (Gilbert, 1987). A menos que a população de interesse esteja 
claramente definida e relacionada aos objetivos do estudo e aos procedimentos de 
amostragem de campo, os dados coletados podem conter pouca informação útil para os 
propósitos pelos quais a rede de monitoramento foi criada. É necessário olhar cuidadosamente 
e atender aos objetivos do estudo, adequar-se aos recursos disponíveis para se coletar os 
dados, e verificar a variabilidade dos dados antecipadamente para que um estudo de eficiência 
e custo possa ser desenvolvido. 
 
1.4. Representatividade e Valor da Informação 
 

 A estação de monitoramento deve estar localizada de tal forma que possa representar 
adequadamente o fenômeno que se está estudando e a região em que está instalada. 
 Em geral a representatividade da informação obtida com a rede de monitoramento está 
relacionada com os aspectos espaciais e temporais do fenômeno observado. Não existem 
meios de se medir eficazmente a representatividade da informação obtida, mas por outro lado 
o projetista pode tomar certas precauções para que o dado obtido não seja simplesmente 
números a mais e sim a descrição fidedigna do comportamento do fenômeno observado 
(Soares, 2001). 
 Conforme Stair e Reynolds (2002), para ser valiosa, a informação deve conter as 
seguintes características: ser precisa, completa, econômica, flexível, confiável, relevante, 
simples, pontual, verificável, acessível e segura. Se a informação não for precisa ou completa, 
decisões ruins podem ser tomadas, e, conseqüentemente, custar muito caro para quem 
dependa dela. Também se a informação não for pertinente à situação, se chegar aos tomadores 
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de decisão no momento inadequado ou com muita complexidade para seu entendimento, ela 
poderá ser de pouco valor para o sistema. 

A informação útil pode variar amplamente no que se refere ao valor de cada um dos 
atributos de qualidade acima descritos. O valor da informação está diretamente ligado ao 
modo com que esta auxilia os tomadores de decisão a alcançar as metas de sua organização, 
ou no caso de um sistema de informações para o monitoramento ambiental, se a informação 
adquirida é representativa do fenômeno estudado. 
 
 
2. MACROLOCALIZAÇÃO UTILIZANDO O CONCEITO DE ENTROPIA 
 
2.1. Pesquisa Preliminar 
 

 Uma das principais atividades no monitoramento ambiental é a sua quantificação. Essa 
quantificação seja ela para fins de informação, ou para avaliar a sua eficácia pode ser 
melhorada com a utilização do conceito de entropia. Esse princípio permite a quantificação da 
informação e possibilitou um sem número de aplicações em várias áreas do conhecimento 
humano (Soares, 2001; Novaes, 1982; Shannon e Weaver, 1964). 

Pela teoria da informação de Shannon (Shannon, 1948), tem-se que a incerteza ou 
entropia, H, é definida por: 

 ∑
=
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log                                         (1) 

onde:  
H é a incerteza, escolha ou entropia; 
Pi é a probabilidade do sistema considerado possuir um estado i, e; 
c é um fator de escala ou unidade de medida. 

 
 Conforme Jelinek (1968), citado em Minei (1999), a teoria da informação é o estudo 
dos aspectos fundamentais dos problemas encontrados na geração, armazenagem e 
transmissão de informações, ou seja, preocupa-se com a questão da definição da quantidade 
de informação contida numa mensagem a transmitir e como medir a quantidade de 
informação transmitida por um determinado sistema. 

No artigo “A mathematical theory of communication”, Shannon (1948) introduziu as 
bases matemáticas da Teoria da Informação, conceituando a produção e a transmissão de 
informações. 
 Pode-se dizer que a Teoria da Informação está interessada no “conteúdo da 
informação” da mensagem e não na mensagem em si, de forma que a “quantidade de 
informação” possa ser relacionada a uma grandeza numérica (Minei, 1999). 
 Quando já se possui alguma informação sobre uma mensagem, o acréscimo de 
informação pode ser pouco ou muito dependendo do que já se conhece. O desconhecimento 
sobre a informação recebida leva ao conceito de incerteza, pois quanto maior a incerteza sobre 
o resultado de um “estado” da mensagem, maior será a quantidade de informação associada a 
esse resultado. 
 Conforme Minei (1999) e Novaes (1982), se podemos prever antecipadamente o 
resultado de uma situação posterior à mensagem, então certamente nenhuma informação foi 
passada por ela, portanto, a medida da informação de um “estado” posterior da mensagem 
precisa estar baseada na probabilidade de ocorrência dessa situação. 
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Admitindo-se a ocorrência de um evento e a transmissão de uma mensagem, a quantidade de 
informação transmitida ao receptor pode ser definida como (Minei, 1999; Novaes, 1982): 
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onde:  
 p’ é a probabilidade do evento, junto ao receptor, após a chegada da mensagem; 
 p é a probabilidade do evento, junto ao receptor, antes da chegada da mensagem. 
 
 Considerando somente a situação de transmissão de informação sem interferência, 
onde a mensagem recebida é igual à mensagem transmitida, o receptor tem a certeza de estar 
recebendo a mensagem correta e a probabilidade p’ será igual a um. A quantidade de 
informação dependerá, portanto, da probabilidade do evento anterior à chegada da mensagem 
e a equação anterior se transforma em: 

 

                                       p
p

recebidaInformação log
1

log −=







=   (3) 

 
Uma das principais propriedades da entropia é que o seu valor máximo, ou a máxima 

quantidade média de informação por mensagem ocorre quando todos os eventos são 
igualmente prováveis e independentes. Neste caso, as probabilidades individuais P(i) são 
todas iguais e cada mensagem contribui com a mesma quantidade de informação. Essa 
propriedade coincide com a noção intuitiva de que a máxima informação deve ser transmitida 
quando os eventos são aleatórios ou igualmente prováveis. Se o caso de eventos igualmente 
prováveis não ocorre, a informação média diminuirá em relação à máxima. 
 A modelagem utilizando-se o conceito de entropia, conforme Novaes (1982), 
constitui-se em instrumento útil para um melhor conhecimento do fenômeno urbano e sua 
estruturação em nível regional, pois este tipo de modelagem permite a retro-alimentação das 
informações sobre o sistema avaliado. 
 
2.2. Redimensionamento  
 

Conforme Thiel (1967) e Schimitt (1969), citado em Reckhow e Chapra (1983), existe 
uma maneira efetiva de expressar a informação sobre a média, que pode ser definida como o 
conhecimento, ou também como o oposto da incerteza, através dos resultados de uma 
distribuição de probabilidades utilizando-se uma quantidade chamada de entropia da 
distribuição. 
 

De forma semelhante ao que foi exposto acima, a entropia, H, é definida como: 

                                                           ∑
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onde:  
 pi é a probabilidade de ocorrência do evento i. 
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A informação sobre a média, I, definida por Fisher, citado em Reckhow e Chapra 
(1983), considerando-se distribuição normal com variância, s2, e média desconhecida, µ, é 
dada por: 

                                                               ( )
2

1

s
I =µ   (5) 

 
Isto significa que a informação sobre a média, contida em um conjunto de dados 

normalmente distribuído é inversamente proporcional à variância, ou seja, ao se aumentar o 
valor da variância a informação sobre a média tenderá a diminuir e a incerteza ou entropia 
será aumentada também. 
 O comportamento da função H é tal que a entropia será a maior possível quando todos 
os resultados são igualmente prováveis, ou quando a informação sobre a média é mínima. 
Então, conforme a definição de Fisher, a informação sobre a média terá valor máximo quando 
a entropia for mínima, pois a entropia marginal, ou seja, a entropia de cada estação de 
monitoramento é função da variância do vetor de valores da variável considerada na estação. 

A entropia será alta, valor da informação sobre a média baixo, quando o número de 
resultados, eventos ou valores possuem grande variabilidade. Então quando há muitos 
resultados possíveis o resultado é completamente incerto e o conteúdo de informação sobre a 
média é baixo, porém a informação sobre o sistema é alta. 

Os detalhes do equacionamento do conceito de entropia podem ser encontrados em 
Soares (2001). 

Para a distribuição multivariada normal e log-normal a Entropia Associada ou 
conjunta, H(Xm),pode ser calculada como: 
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onde:   
 Xm é o vetor de M variáveis;  

|C| é o determinante da matriz de covariância C; 
∆X é o intervalo assumido, por hipótese, ser o mesmo para todas as M estações. 

 
A entropia associada ou conjunta representa fisicamente a soma das incertezas de 

alguma variável ambiental particular, a qual pode ser reduzida pela amostragem nas M 
estações. Pela combinação sucessiva das estações, até a estação M, selecionando-se a estação 
cuja combinação produz o menor transporte de informação. 

 
 
3. APLICAÇÃO AO ESTUDO DE CASO: REDIMENSIONAMENTO DE REDES DE 
MONITORAMENTO UTILIZANDO-SE O CONCEITO DE ENTROPIA 
 

Apresenta-se, a seguir, a aplicação do conceito de entropia ao redimensionamento de 
redes de monitoramento do ruído urbano na Av. Colombo, em Maringá, que é uma importante 
via da cidade, com tráfego misto, urbano e interurbano. Na Figura 1, mostra-se o mapa da 
cidade, com destaque para a Av.Colombo e os postos de monitoramento do ruído de tráfego, 
nas interseções com as avenidas: Pedro Taques(1), São Paulo(2), Herval(3), Duque de 
Caxias(4) e Paraná(5).  
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Figura 1 -  Postos de monitoramento do ruído de tráfego na Av. Colombo. Fonte: Autores 
 

Os dados de volume de tráfego nas interseções consideradas estão mostrados na 
Tabela 1. Nas interseções da Av. Colombo com as avenidas Pedro Taques, São Paulo e 
Paraná, os dados foram obtidos por levantamento paralelo ao de ruído, durante o período de 
quinze minutos em hora pico, com posterior expansão para o volume veicular equivalente em 
dia útil da semana. Para as duas outras interseções foi realizada a expansão dos dados a partir 
do estudo de controle do tráfego de veículos em Maringá (Purpur, 1999). 
 
A Figura 2 a seguir mostra em detalhes a Avenida Colombo e as intersecções monitoradas. 
 

 

Figura 2 - Visão ampliada dos postos de monitoramento do ruído de tráfego na Av. Colombo. 
Fonte: Autores 
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Tabela 1 – Volume de tráfego nas intersecções 

Posto de 

Monitoramento 
Intersecção 

Total de Veículos 

Equivalentes/dia 

1 Av. Colombo x Av Pedro Taques 60.160 
2 Av. Colombo x Av São Paulo 65.650 
3 Av. Colombo x Av Herval (Rua D. Ribeiro) 49.469 
4 Av. Colombo x Av Duque de Caxias (Rua L. Werneck) 55.626 
5 Av. Colombo x Av Paraná 49.720 

Fonte: Adaptado de Purpur (1999), com atualização dos Autores através do monitoramento realizado em 2006. 

 
Segundo Mendes e Silva (2005) o crescimento da população mundial nas últimas 

décadas levou a continuado aumento da população urbana, o que faz com que a problemática 
do ambiente se centre atualmente no ambiente das cidades. A vida urbana tornou-se a fonte de 
algumas das principais preocupações ambientais, tanto no que diz respeito aos problemas 
mais graves, ligados à saúde pública, como no que se refere às disfunções e incomodidades, 
tais como obras devidas a intervenções urbanísticas importantes ou o aumento do tráfego 
rodoviário, principal fonte de ruído em meio urbano. 

A associação das estações de monitoramento para fins de redimensionamento baseia-
se no critério de que esta associação produzirá o menor transporte de informações, ou seja, 
quanto mais estas estações produzirem informações independentes umas das outras, menor 
será a informação comum entre elas e isto caracterizará a importância da independência na 
produção de informação da estação de monitoramento considerada. 

O transporte de informação representa a quantidade de informação que está repetida 
no conjunto ou na associação das informações obtidas com os postos considerados na rede em 
questão.Quando os processos são independentes em cada posto, ou seja, a informação 
produzida só depende de cada posto em questão, o transporte de informação entre os postos 
considerados, será zero.Desta forma, a análise do redimensionamento sob o conceito de 
entropia sempre deverá levar em conta a incerteza da informação produzida em cada posto e a 
dependência entre as informações produzidas nestes postos.O redimensionamento é feito 
através do uso um software especialmente desenvolvido para o caso geral de análise do 
desempenho de redes de monitoramento em ambientes urbanos. Este software está em fase de 
registro de patente. 

No caso estudado, busca-se através do software descrito acima, investigar qual dos 
descritores estatísticos pode melhor representar o desempenho da rede de monitoramento do 
ruído de tráfego e que número e quais estações melhor representam o sistema monitorado. 
Para tanto se escolheu os índices L10, L50, L90, S, e L. Utilizou-se para tal, medidores de Nível 
de Pressão Sonora, ou seja, decibelímetros. Onde: L10 é o valor acima do qual os demais 
níveis permanecem 10% do tempo total de medida; L50 e L90 são os valores acima dos quais 
os demais níveis permanecem 50% e 90% do tempo total de medida respectivamente; S é o 
nível sonoro medido no período, transformado no nível sonoro equivalente ao tempo de 1 
segundo, e L é o Leq, nível sonoro equivalente, medido desde o início da medição. 
 O software classifica os postos por ordem de prioridade e, através deste resultado, 
pode-se concluir se algum posto pode ser desativado, qual a ordem de desativação de postos 
ou, que dados podem ser deixados de ser medidos em determinados postos, pois a informação 
obtida não está contribuindo significativamente para os resultados obtidos. 

Para esta aplicação, foi assumido que os dados são distribuídos normalmente. Para a 
presente análise dos índices e descritores, selecionou-se o L10, pois, conforme Hendriks 
(1998), Mehta, Johnson e Rolafort (1999), Davis e Cornwell (1999), e Cunniff (1977), este 
índice representa satisfatoriamente o ruído de tráfego. 
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Conforme o resultado apresentado a seguir na Tabela 2 e na Figura 3, conclui-se que 
as estações que melhor representam o ruído de tráfego, por ordem de prioridade, são: 2, 5, 1, 4 
e 3. Os resultados mostram que a melhor combinação de estações de monitoramento para 
maximizar o transporte de informações são as estações 2, 5, 1 e 4. Deste modo ao se utilizar 
apenas 4 das 5 estações monitoradas o resultado é praticamente o mesmo e, assim sendo, a 
quinta estação pode ser suprimida. 
 Da tabela 2, observa-se que ao se incluírem as estações P4 e P3, cresce a informação 
redundante, o que mostra que estas estações não apresentam resultados que contribuam 
significativamente para o conjunto de informações. 
 

Tabela 2 – Resultado da análise da rede de monitoramento baseado no princípio da entropia. 
Dado: L10 [dB(A)] 

 

Estação 

número 

Estação de 

monitoram. 

adicionada ao 

sistema 

Entropia 

associada 

[napier] 

Participação na 

incerteza total  

"Kj" [%] 

Entropia 

condicional       

[napier] 

Transporte de 

informação 

[napier] 

Informação 

Redundundante   

(1-tj)  [%] 

Ordem de 

prioridade 

calculada 
Posto 

1 P2 1,98 30,10 --- --- --- 1 P2 
2 P5 3,89 59,26 1,98 0,00 0,00 2 P5 
3 P1 5,14 78,29 3,89 0,00 0,03 3 P1 
4 P4 6,19 94,28 4,50 0,64 12,43 4 P4 
5 P3 6,56 100,00 5,97 0,21 3,46 5 P3 
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Figura 3 – Transporte de informação da variável L10 em função do número de estações na 

rede de monitoramento. Fonte: Autores 
 
 
4. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
 
 Com relação à avaliação do desempenho da rede de monitoramento, neste trabalho 
desenvolveu-se um procedimento utilizando o conceito de entropia, com vistas ao possível 
redimensionamento da rede de monitoramento. Desta etapa têm-se as seguintes conclusões: 
 O desempenho das redes de monitoramento ambiental deve ser medido de acordo com 
sua eficiência em produzir a maior quantidade informação ao menor custo possível. O menor 
custo possível significa medir com freqüência adequada e analisar apenas variáveis que 
estejam de acordo com o objetivo do monitoramento. 
 O método aqui demonstrado é útil como instrumento de decisão com relação a qual 
variável monitorar, permitindo, portanto, avaliar a possibilidade de redução do número de 
variáveis a serem monitoradas. Outra possibilidade é a identificação de estações cuja operação 
possa ser interrompida por fornecerem informação redundante. Em ambos os casos, o 
resultado final é a diminuição dos recursos financeiros necessários para a manutenção do 
programa de monitoramento do sistema urbano em estudo. 
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 Deve ser notado que este tema está inserido em uma área com pouca pesquisa em 
nível internacional e praticamente sem pesquisa no Brasil. Também é preciso ressaltar que o 
conceito de informação, como aplicado neste trabalho é pouco utilizado e este trabalho mostra 
a porta de entrada de um universo promissor em termos de pesquisas e aplicações práticas na 
área do monitoramento ambiental. 
 Devido a grande complexidade e variabilidade ambiental e, portanto devido à 
dificuldade de obtenção de informação sobre as variáveis que o caracterizam, espera-se que 
este trabalho contribua para o início da formação de uma metodologia consistente para o 
projeto de redes de monitoramento em países em desenvolvimento, especialmente no Brasil. 
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