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RESUMO 

O excesso de ruídos atualmente encontrados nos centros urbanos está intimamente vinculado ao 
crescimento acelerado das cidades. Este crescimento suscitou o aumento e uma maior 
concentração da população urbana, acarretando em rápidas transformações no meio de 
propagação do ruído, além do aumento e concentração dos diversos tipos de fontes sonoras que 
o geram. Ocorre que, a forma urbana – considerada a partir de seus aspectos físicos ou materiais 
– onde este ruído é gerado, influencia, em certa medida, a trajetória de propagação da onda 
sonora: a interação entre os diversos elementos que compõem esta forma urbana contribuirá para 
a caracterização do comportamento desta trajetória. Assim, para cada forma urbana específica, 
existirá um comportamento acústico igualmente específico, exclusivo e vinculado a esta forma 
urbana. Deste modo, se para cada espaço urbano existe um comportamento próprio de 
propagação sonora, a presente pesquisa propôs-se a analisar o comportamento da acústica urbana 
de um mesmo espaço urbano a partir de modificações cronológicas em sua forma urbana. Esta 
análise foi realizada considerando a articulação de três variáveis - a fonte sonora, a forma urbana 
e a acústica urbana. Admitiu-se que a propagação de uma mesma fonte sonora, em um mesmo 
espaço urbano que tenha sofrido, ao longo de um processo cronológico, modificações em sua 
forma urbana, implicaria em diferentes comportamentos em sua acústica urbana, para as 
diferentes datas deste processo. Adotou-se como estudo de caso o loteamento 3° Jardim de Boa 
Viagem (Recife-PE), sendo estudadas as modificações em sua forma urbana ocorridas nos anos 
de 1971, 1981, 1997 e 2009, além da elaboração de uma situação hipotética futura (predição 
acústica). Foram realizadas pesquisas documentais e estudos de campo para coleta de dados 
referentes às características da forma urbana do 3° Jardim, e, para coleta de seus níveis de pressão 
sonora atuais. Com estes dados, foram calculados e gerados mapas acústicos do 3° Jardim 
utilizando o software Predictor para cada uma das datas pesquisadas, e para a situação hipotética 
futura. Estes mapas foram analisados comparando seus comportamentos acústicos entre si, 
buscando compreender esse comportamento diante das modificações cronológicas em sua 
própria forma urbana. Os resultados deste estudo indicaram que a modificação de um mesmo 
meio urbano possui potencial tanto para propiciar altos níveis de ruído, quanto para minimizá-
los, influenciando definitivamente no comportamento acústico de determinado local. Estes 
resultados confirmaram a relevância em compreender a acústica urbana a partir de seu meio 
propagador, pois uma vez consolidado, raras são as intervenções possíveis na forma urbana para 
minimizar o ruído urbano por ela delineado. 
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ABSTRACT 

The excessive noise currently found in urban centers is closely linked to the fast growth of the 
cities. This development led to increased growth and concentration of urban population, 
resulting in fast changes in the noise propagation path, and increasing the variety of sources that 
generate it. It turns out that the urban form - considered from their physical or material aspects - 
where this noise is produced, influences, in some extent, the trajectory of sound wave 
propagation: the interaction between the various elements that make up this urban form 
contributes to characterize this trajectory behavior. Thus, for each specific urban form, there will 
be an acoustic behavior also specific, exclusive and linked to this urban form. Therefore, if for 
each urban area there is a particular sound propagation behavior, this research proposed to 
analyze the urban acoustics behavior of the same urban space from chronological changes in its 
urban form. This analysis was performed considering the articulation of three variables - the 
sound source, the urban form and the urban acoustics. It was assumed that the propagation from 
the same source, in the same urban area which has experienced, over a chronological process, 
changes in its urban form, would imply different urban acoustics behaviors through years. It was 
adopted as a case study the land subdivision 3° Jardim de Boa Viagem  (Recife-PE), being studied 
the changes in its urban form in the years of 1971, 1981, 1997 and 2009, besides the elaboration 
of a hypothetical future situation (acoustic prediction). It was carried out documentary research 
and field studies to collect data on the characteristics of the urban form of the 3° Jardim, and to 
collect their present sound pressure levels. With these data,were calculated and generated 
acoustics maps of the 3° Jardim for each of the years surveyed, and for the hypothetical future 
situation using the Predictor software. These maps were analyzed by comparing their acoustic 
behavior to each other, seeking to comprehend this behavior towards the chronological changes 
in its urban form. The results of this research indicated that the urban environment changes have 
the potential to provide high levels of noise as well as to minimize them, definitely influencing 
the acoustic behavior of a particular site. These results confirmed the relevance to understand the 
urban noise from its way of propagation, since, once consolidated, very few interventions are 
possible in the urban form to minimize the urban noise outlined by it. 

 

Keywords: urban planning, acoustics, urban noise. 
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sonora equivalente em 2009, o adensamento e verticalização das edificações também trouxeram 
benefícios pontuais: na praça Walt Disney, como ilustram as imagens, as edificações atuaram 
como barreiras acústicas reduzindo, em relação a 1997, o nível de pressão sonora equivalente que 
atinge as edificações de seu entorno. Contudo..., p. 105. 

Figura 5.34 – Secção Vertical 2 – ... as fachadas voltadas para esta redução de nível de pressão 
sonora equivalente são fachadas de serviço, pouco aproveitando esta redução, p. 105. 

Figura 5.35– Planta Baixa – Comportamento acústico geral do 3° Jardim na situação hipotética 
futura e a locação das Secções Verticais 1, 2 e 3 – A situação hipotética futura apresenta quadras 
muito mais adensadas do que nos anos anteriores, reduzindo ainda mais a presença de ilhas de 
sombra. O pavimento representado no mapa é o destinado às garagens, que ocupam 
praticamente todo o lote, p. 110. 

Figura 5.36 – Mapa acústico geral do 3° Jardim de Boa Viagem na situação hipotética futura e a 
locação das Secções Verticais 1, 2 e 3, p. 111. 

Figura 5.37 – Secção Vertical 1 –  A transformação da forma urbana tanto na situação 
hipotética, como ilustram as imagens, quanto em 2009, quando esteve associada ao adensamento 
e a verticalização intensificou os fenômenos acústicos ocorridos no meio urbano do 3° Jardim de 
Boa Viagem, p. 112. 

Figura 5.38 – Secção Vertical 2 –  Idem, p. 112. 

Figura 5.39 – Secção Vertical 3 –  Idem, p. 113. 

Figura 5.40 – Plantas Baixas –  A situação hipotética futura, seguida de perto pelo mapa de 2009, 
apresentou o pior comportamento acústico do 3° Jardim, e o mapa de 1997 apresentou o melhor, 
entre os mapas elaborados nesta pesquisa conforme ilustra a síntese abaixo, p. 113. 

Figura 5.41 – Gráfico da performance acústica considerando o ano x o nível de pressão sonora 
equivalente (Leq) –  O Gráfico apresenta as variações de níveis de pressão sonora de alguns 
pontos escolhidos aleatoriamente nos mapas acústicos elaborados (Figura 5.41). Em 1997, as 
quedas das curvas de variação do gráfico corroboram a tendência desta data ter apresentado o 
mapa acústico com o melhor comportameno acústico entre os mapas elaborados por esta 
pesquisa, p. 114. 



 

 

Figura 5.42 – Locação dos pontos utilizados para elaboração do gráfico de performance 
acústica, p. 114. 

Figura 5.43 – Gráfico comparativo de níveis de emissão sonora permitidos – O gráfico 
apresenta uma comparação entre os níveis de emissão sonora permitidos em alguns países, entre 
a WHO, ISO e ABNT, e, entre a Lei do silêncio e o código do Meio Ambiente e Equilíbrio 
Ecológico do Recife. O gráfico evidencia que a cidade do Recife e o estado de Pernambuco 
praticam níveis muito acima do recomendado por outras entidades normativas, p. 121. 

Figura 5.44 – Planta Baixa – Mapa acústico simulando uma situação onde o fluxo de veículos 
seja o dobro do encontrado atualmente no 3° Jardim de Boa Viagem (2009), apresentando altos 
níveis de poluição sonora, p. 122. 

Figura 5.45 a 5.48 – Secções Verticais 1, 2 e 3 – Idem, p. 122. 

Figura 5.49 – Planta Baixa – Mapa acústico simulando uma situação onde seja implantado 
rodízio de veículos, com uma redução de 30% do valor total do fluxo de veículos atualmente 
encontrado no 3° Jardim de Boa Viagem (2009), p. 123. 

Figura 5.50 a 5.53 – Secções Verticais 1, 2 e 3 – Idem, p. 123. 

Figura 5.54 – Planta Baixa – Mapa acústico simulando uma situação onde seja implantado, além 
do rodízio de veículos com redução de 30% no fluxo atual de veículos, um corredor de 
transporte público na Av. Domingos Ferreira, e, restrição de tráfego de veículos pesados apenas 
nesta via, p. 124. 

Figura 5.55 a 5.58 – Secções Verticais 1, 2 e 3 – Idem, p. 124. 
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CAPÍTULO 1  

A pesquisa é talvez a arte de se criar dificuldades fecundas e de criá-las para os 

outros. Nos lugares onde havia coisas simples, faz-se aparecer problemas. 

Pierre Bourdieu 
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1. INTRODUÇÃO 

Um grito estridente lançado em um meio urbano envolto nos “mais modernos” e descomunais 

arranha-céus desconfortavelmente ouvido nos mais remotos pavimentos de um deles foi à 

centelha motivadora para as idéias e discussões que permeiam esta pesquisa. Este grito, mal 

recebido pelo receptor, pode ser considerado uma das diversas formas da profusão de ruídos que, 

cada vez mais, se tornam elementos onipresentes da vida contemporânea.  

Tal profusão de ruídos atualmente encontrados nos centros urbanos está intimamente vinculada 

ao crescimento acelerado das cidades que possibilitaram o aumento e uma maior concentração da 

população urbana, acarretando em rápidas transformações no meio de propagação do ruído 

urbano além do aumento e uma maior concentração dos diversos tipos de fontes sonoras que o 

geram.   

Embora esteja estreitamente relacionado ao rápido desenvolvimento das cidades, o ruído urbano 

não deve ser considerado como uma conseqüência incidental da ação humana em busca de 

progresso, e por isso inevitável, tampouco tolerável. Ao contrário, deve ser entendido como uma 

das conseqüências prejudiciais deste desenvolvimento que pode causar diversos males fisiológicos 

e psicológicos ao citadino, e assim sendo, deve ser veementemente prevenido e mitigado.  

A fim de encontrar maneiras que possibilitem sua prevenção e mitigação, o ruído urbano pode 

ser entendido como um sistema composto essencialmente pela fonte sonora – meio de propagação – 

receptor. Dentre estas três partes componentes do sistema, o meio de propagação pode ser 

considerado como um dos menos investigados e onde as ações contra o ruído são menos 

concentradas (SINGAL, 2005).   

Esta inobservância da importância do meio urbano enquanto percurso de propagação sonora 

pode estar vinculada à dificuldade de intervir em meios de propagação consolidados, como são 

fundamentalmente os grandes centros urbanos. Daí a relevância em compreender a acústica 

urbana a partir de seu meio propagador, pois uma vez consolidado o meio, raras são as 

intervenções possíveis para minimizar o ruído urbano a partir desta parte componente do sistema 

fonte – meio – receptor, restando essencialmente ações preventivas. 
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Outro fator que evidencia o grande valor em compreender a acústica urbana a partir de seu meio 

de propagação é o potencial que o meio urbano possui em influenciar a trajetória da propagação 

sonora. Esta influência acontece através da forma que este meio apresenta, ou seja, a forma urbana 

através de seus elementos componentes e enquanto percurso de transmissão delineia, influencia e 

determina, em certa medida, a trajetória de propagação da onda sonora.   

Assim sendo, a interação entre os diversos elementos que compõem a forma urbana - o traçado e 

perfis das vias; o modo de implantação das edificações nos lotes e seus gabaritos; as proporções, 

densidade e maneira de ocupação das quadras; e a presença ou ausência de espaços livres – 

contribui determinantemente para caracterização da propagação sonora no meio urbano através 

de múltiplas reflexões, do espalhamento do ruído para vias adjacentes à fonte geradora, de 

campos sonoros reverberantes, da difração e da existência de áreas de sombra.  

Esta interação, entre os elementos da forma urbana e a propagação sonora, ocorre a partir da 

diversidade e singularidade existente nos variados meios urbanos, igualmente proporcionando os 

mais particulares comportamentos acústicos. Isto é, para cada meio urbano existem características 

particulares inerentes à sua forma urbana, que geram um comportamento acústico igualmente 

específico, exclusivo e vinculado a esta forma urbana. 

Apesar deste atrelamento entre a acústica urbana e a forma urbana, esta relação não é 

suficientemente pesquisada, e, quando é, são enfocadas prioritariamente situações presentes de 

comportamento acústico, e/ou, no máximo, hipóteses futuras, também chamadas de predição 

acústica. Além disso, não foram encontradas referências, até o presente momento, de investigações 

que priorizem a apreciação da acústica urbana e sua relação com as modificações ao longo do tempo da 

forma urbana. 

Isto posto, considerando esta ausência de pesquisas, e, considerando que para cada espaço urbano 

existe um comportamento de propagação sonora específico, o presente estudo se propôs a 

investigar o comportamento acústico de um mesmo espaço urbano a partir do processo cronológico de 

modificações em sua forma urbana.  

Para isso, admitiu-se que a propagação de uma mesma fonte sonora, em um mesmo espaço urbano 

que tenha sofrido, ao longo de um processo cronológico, modificações em sua forma urbana, 

implicaria em diferentes comportamentos em sua acústica urbana para as diferentes datas deste 

processo. Esta suposição possibilitou a análise do comportamento acústico através das 
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modificações cronológicas da forma urbana a partir da articulação de três variáveis - a fonte sonora, 

a forma urbana e a acústica urbana. Estas variáveis foram consideradas tendo o estudo de caso 

enquanto estratégia de pesquisa. 

O caso escolhido para esta investigação foi o loteamento 3° Jardim de Boa Viagem, tanto por 

representar uma parcela bem delimitada das rápidas e recentes transformações ocorridas na 

forma urbana do bairro de Boa Viagem, quanto por permitir ilustrar o comportamento acústico 

em um encadeamento evolutivo do início de sua ocupação recente até os dias atuais. 

Para compor tal encadeamento evolutivo, foram selecionados os anos de 1971, data escolhida por 

caracterizar o princípio da ocupação do 3° Jardim; 1981 e 1997, por representarem datas de 

registro de fotografias aéreas do bairro de Boa Viagem existentes na base de dados da 

CONDEPE-FIDEM Agência Estadual de Planejamento e Pesquisas de Pernambuco; 2009, por 

representar a realidade atualmente encontrada no 3° Jardim; e uma simulação de situação 

hipotética futura de modificação na forma urbana. 

Isto posto, com o intuito de analisar o comportamento da acústica urbana do 3° Jardim de Boa 

Viagem a partir de modificações cronológicas em sua forma urbana, foram executados os 

seguintes objetivos específicos: (I) identificar as características, configurações e transformações da 

forma urbana ocorridas no 3° Jardim de Boa Viagem nos anos de 1971, 1981, 1997 e 2009 a 

partir de seu processo de ocupação; (II) elaborar mapas acústicos dos níveis atuais (2009) de 

pressão sonora equivalente do 3° Jardim; (III) elaborar mapas acústicos do 3° Jardim nos anos de 

1971, 1981, 1997 e de situação hipotética futura a partir da consideração dos níveis atuais (2009) 

de pressão sonora equivalente do 3° Jardim.   

Em busca de expor sistematicamente seu desenvolvimento, a presente investigação foi 

estruturada do seguinte modo: 

O presente capítulo 1 introduz e antecipa, brevemente, a discussão que será realizada ao longo 

desta pesquisa. 

O capítulo 2 aborda dois aspectos principais. O primeiro deles desenvolve o conceito de forma 

urbana e seus elementos componentes a partir dos autores José Lamas (2004), Philippe Panerai 

(2006) e Vicente Del Rio (1990). Busca elucidar que a apreensão da forma urbana é complexa e 

envolve diversificadas abordagens e enfoques sociais, econômicos históricos e culturais, para 

então indicar que a presente pesquisa lançará um olhar para a forma urbana essencialmente a 



____________________________________________________________________________________________________________________________  1. INTRODUÇÃO 

 

20

O     S O M     N O S S O     D E     C A D A     D I A 

ANÁLISE DO COMPORTAMENTO DA ACÚSTICA URBANA A PARTIR DE MODIFICAÇÕES CRONOLÓGICAS NA FORMA URBANA 

partir de seu aspecto físico e material, recorte necessário para a análise do comportamento 

acústico urbano. 

O segundo aspecto abordado no capítulo 2 diz respeito à definição teórica do conceito da 

acústica urbana e de suas diversificadas implicações e interfaces quando o som é propagado em 

meio urbano. Busca evidenciar os fenômenos que ocorrem a partir da interação entre a forma 

urbana e a acústica urbana, indicando que a influência da forma urbana é determinante para o 

comportamento da acústica urbana.  

O capítulo 3 é dedicado ao percurso investigativo desta pesquisa, evidenciando sua metodologia e 

procedimentos metodológicos, apresentando o 3° Jardim enquanto estudo de caso, o 

mapeamento acústico enquanto instrumento de pesquisa e detalhando as etapas operacionais 

deste estudo. Este capítulo evidencia ainda o processo de elaboração dos modelos e mapas 

acústicos da forma urbana existente no 3° Jardim em cada uma das datas estudadas, além da 

situação hipotética futura, e discute o software Predictor utilizado para este mapeamento.  

O capítulo 4 diz respeito ao processo de ocupação do bairro de Boa Viagem e sua relação com as 

transformações urbanas ocorridas no 3° Jardim. Busca-se identificar as características, 

configurações e transformações ocorridas na forma urbana do 3° Jardim que possibilitem o 

entendimento cronológico destas modificações, dando suporte a elaboração e análise dos mapas 

acústicos. 

O capítulo 5 analisa o comportamento da acústica urbana, identificado nos mapas acústicos 

elaborados, do 3° Jardim a partir das modificações ocorridas em sua forma urbana nos anos de 

1971, 1981, 1997 e 2009, além de uma situação hipotética futura (predição acústica). Neste capítulo 

discute-se ainda o comportamento do 3° Jardim em relação à legislação municipal que regula as 

emissões sonoras na cidade do Recife e no estado de Pernambuco, e sua relação com os níveis 

recomendados por outras entidades normativas, e, indica-se possíveis ações para melhoria no 

comportamento acústico do 3° Jardim, bem como as possíveis conseqüências acústicas da 

ausência de tais ações. 

Por fim, no capítulo 6, são apresentadas as considerações finais acerca do comportamento acústico 

do 3° Jardim e são indicados novos rumos de pesquisa a respeito da acústica urbana.    

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 

A arquitetura é uma música petrificada. 

Arthur Schopenhauer 
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2.  FORMA E ACÚSTICA URBANAS 

Analisar o comportamento da acústica urbana, ainda que a partir das modificações da forma 

urbana, faz com que esta pesquisa trate essencialmente da acústica urbana. No entanto, este 

comportamento esta sujeito aos diversificados modos de apreensão da forma urbana e de seus 

elementos componentes, bem como, ao modo como esta pesquisa os considerará.  

Assim sendo, o primeiro item deste capítulo expõe o conceito de forma urbana, e de algumas de 

suas relações, discutido à luz de LAMAS (2004), de PANERAI (2006) e DEL RIO (1990), 

indicando em seguida o que esta pesquisa considerará como forma urbana.  

Certamente, discussão em torno da produção de outros autores poderia ser elaborada. No 

entanto, o primeiro item deste capítulo não pretende representar uma revisão bibliográfica acerca 

do estudo da forma urbana e suas relações, pretende, sim, construir uma discussão em torno dos 

três autores selecionados que culmine no conceito de forma urbana que será considerado por esta 

pesquisa para possibilitar olhar para suas modificações cronológicas, a fim de compreender o 

comportamento da acústica urbana. 

Após este delineamento, no segundo item deste capítulo, discute-se a acústica urbana e suas 

relações conceituais com os diversos elementos e implicações da propagação sonora em meio 

urbano, e como eles relacionam-se influenciando em seu comportamento. 

2.1 A Forma Urbana e seus Elementos Componentes 

Segundo LAMAS (2004), estudar a forma urbana compreende examinar as configurações e as 

estruturas exteriores de determinados objetos, de suas formas, interligando-as com os fenômenos 

que lhes deram origem. Assim sendo, a forma urbana pode ser definida como sendo o 

[...] modo como se organizam os elementos morfológicos que constituem e 
definem o espaço urbano, relativamente à materialização dos aspectos de 
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Figura 2.1 – Diferentes aspectos quantitativos relacionados a 
diversificadas formas urbanas. Fonte: LAMAS, 2004. 

organização funcional e quantitativa e dos aspectos qualitativos e figurativos 
(LAMAS, 2004, p. 44) 1. 

Dentre estes aspectos, os quantitativos são àqueles da realidade urbana que podem ser 

quantificáveis, tais como densidades, superfícies, fluxos, coeficientes volumétricos, entre outros. 

(Figura 2.1); os de organização funcional são àqueles que se relacionam com as atividades 

humanas, tais como habitar e trabalhar, e àqueles relacionados ao modo de uso específico de uma 

área – residencial, comercial, industrial, entre outros; os qualitativos referem-se ao tratamento dos 

espaços, ao conforto e a comodidade do utilizador, tais como adaptação ao clima, acessibilidade, 

estado da pavimentação, entre outros; por fim, os aspectos figurativos dizem respeito a 

essencialmente a comunicação estética (LAMAS, 2004). 

Pode-se considerar, que ao olhar para forma urbana, e em específico para suas modificações 

cronológicas, com o intuito de compreender o comportamento da acústica urbana, esta pesquisa 

relaciona-se tanto aos aspectos qualitativos, a partir do conforto acústico dos receptores das 

ondas sonoras em meio urbano, quanto aos 

aspectos quantitativos, uma vez que este 

comportamento acústico em meio urbano é 

quantificável em decibels (dB).   

Embora estes aspectos envolvam grande parte 

das singularidades inerentes a forma urbana, 

esta definição parece ainda não abarcar outras 

particularidades sociais, econômicas, históricas 

e culturais igualmente envolvidas no 

entendimento da concepção da forma urbana, 

isto é, resta ainda a consideração de que esta 

forma urbana não acontece 

independentemente dos grupos sociais que a 

produzem (PANERAI, 2006). 

São essencialmente estas particularidades que 

impulsionam ou amortecem a transformação 

                                                 

1 Para todas as citações deste autor não serão consideradas adaptações na língua do país de origem - Portugal - permanecendo o 
texto original. 
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dos elementos que compõem a forma urbana – a adição de novos de traçados a um já existente, 

ou sua superposição, seus conflitos; o parcelamento de parques e ocupação de espaços livres; a 

renovação da massa edificada, seu lento adensamento e verticalização segundo uma especulação 

despretensiosa, ou sua substituição por vastos empreendimentos sob influência de uma 

especulação bem mais expressiva (PANERAI, 2006); isto é, faz parte da apreensão da forma 

urbana uma complexidade que envolve um processo de acumulação, de enfoques e observações 

sociais, econômicas, históricas e culturais que englobam muito mais do que apenas sua forma 

física. 

Estas particularidades, especialmente as sociais, parecem um pouco mais delineadas nas 

considerações feitas por DEL RIO (1990), que considera o espaço urbano a partir da apropriação 

social que se faz dele, estabelecendo que, em relação ao estudo da forma urbana, a cidade pode 

ser compreendida a partir de três níveis organizacionais: o coletivo, o comunitário e o individual.  

O nível coletivo é regido sob uma lógica estruturadora percebida inconscientemente e 

coletivamente, e é composto pelos elementos2 do tecido que possuem uma permanência maior ao 

longo do tempo; o nível comunitário diz respeito aos elementos com significados especiais apenas 

para um pequeno grupo da população, como o bairro, por exemplo; já o nível individual expressa 

significados individuais, como a residência e seu espaço circundante, e por seu caráter individual é 

o que apresenta maior rapidez nas modificações (DEL RIO, 1990).  

Mas LAMAS (2004), ao defender sua definição para forma urbana, não só possuía ciência destas 

outras particularidades explicitadas por PANERAI (2006) e DEL RIO (1990) – sociais, 

econômicas, históricas e culturais – envolvidas na concepção de forma urbana, como optou em 

não apreciá-las: 

[...] um primeiro grau de leitura da cidade é eminentemente físico-espacial e 
morfológico, portanto específico da arquitectura, e o único que permite 
evidenciar a diferença entre este e outro espaço, entre esta e aquela forma, e 
explicar as características de cada parte da cidade. A estes se juntam outros 
níveis de leitura que revelam diferentes conteúdos (históricos, económicos, 
sociais e outros). Mas este conjunto de leituras só é possível porque a cidade 
existe como facto físico e material. Todos os instrumentos de leitura lêem o 
mesmo objecto – o espaço físico, a FORMA URBANA (LAMAS, 2004, p. 
31, grifo do autor). 
É fundamentalmente a dimensão física e morfológica da cidade que me 
preocupa [...] (LAMAS, 2004, p. 31).  

                                                 

2 Estes elementos serão discutidos em parágrafos mais adiante. 
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 território/a dimensão territorial 
dade portuguesa de Tavira. Fonte: 

a urbana exemplificada por meio da 
nte: LAMAS, 2004. 

na cidade portuguesa de Tavira ilustra 
MAS, 2004. 
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Figura 2.5 – Exemplos de diversif
lotes, quarteirões e vias em difere
Nesta imagem um recorte do 
CONDEPE-FIDEM, 1981.  

Figura 2.6 – Exemplos de diversif
lotes, quarteirões e vias em difere
Nesta imagem, um recorte do ba
origens da cidade, entrecortado
Barreto.  Fonte: CONDEPE-FIDE

Figura 2.7 – Exemplos de diver
edifícios, lotes, quarteirões e vias e
Recife. Nesta imagem, um rec
essencialmente por morros, o Alto
FIDEM, 1981.  
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rsificadas relações entre os edifícios, 
erentes bairros da cidade do Recife. 
o bairro de Boa Viagem. Fonte: 

rsificadas relações entre os edifícios, 
erentes bairros da cidade do Recife. 
 bairro de São José que remete às 
do pela recente Avenida Dantas 
DEM, 1981.  

versificadas concretizações entre os 
em diferentes bairros da cidade do 

recorte de um bairro constituído 
lto do Mandu. Fonte: CONDEPE-
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No entanto, para apreender tal dimensão, devem-se conhecer, e estabelecer, quais elementos 

mínimos da forma urbana que se relaciona com esta a dimensão urbana e quais são estes 

elementos. LAMAS (2004) propôs onze elementos da forma urbana necessários para esta 

apreensão: o solo (I), o edifício (II), o lote (III), o logradouro (IV), o quarteirão (V), o traçado/a 

rua(VI),  a praça (VII), a fachada (VIII), o monumento (IX), a vegetação (X) e o mobiliário 

urbano (XI). Dentre estes elementos, seis possuem uma estreita relação com esta pesquisa, e 

serão expostos de acordo com considerações observadas por LAMAS 3 (2004) (Figuras 2.5 a 2.7)  

O edifício representa o elemento mínimo identificável na observação da forma urbana, é através 

dele que se constitui o espaço urbano e se organizam diferentes elementos tais como ruas, praças, 

avenidas, entre outros. Os edifícios agrupam-se em diferentes tipos tanto em relação a suas 

formas, quanto a suas funções. Estes elementos podem influenciar o comportamento da acústica 

urbana atuando enquanto objetos reflexivos da onda sonora e como barreiras acústicas4.  

O lote representa o princípio da relação do edifício com o terreno. A forma do lote é, muitas 

vezes, condicionante da forma do edifício, tornando-os vinculados por essência; o logradouro diz 

respeito ao espaço livres e não construídos no interior do lote, aos quintais e jardins; o quarteirão, 

ou quadra, pode ser considerado como o espaço resultante entre o cruzamento de três ou mais 

vias, podendo ser demarcado em vários lotes para a construção de edifícios. Juntos, estes três 

elementos, associados aos edifícios, podem propiciar uma maior ou menor permeabilidade 

acústica, e/ou uma maior ou menor presença de áreas de sombra no meio urbano. 

O traçado, por meio das ruas ou vias, é facilmente identificável no meio urbano. Está muitas vezes 

condicionado ao sítio geográfico existente, regula a disposição dos edifícios e quarteirões e 

interliga os vários espaços componentes da cidade, e a cidade ao território. Normalmente, o 

traçado resiste às transformações na forma urbana por possuir um caráter de permanência não 

totalmente modificável. O traçado, engloba trajetórias e caminhos que não são necessariamente 

percorridos através de automóveis, apesar disso está em grande parte vinculado a uma das 

principais fontes geradoras de ruído urbano – o tráfego de veículos. 

                                                 

3 Os outros elementos também podem relacionar-se, de diferentes maneiras, com a acústica urbana, mas nem tanto com a 
presente pesquisa, e por isso não foram considerados. 
4 Todas as definições e conceitos acústicos apresentados no presente item serão elucidados no item seguinte 2.2 A  Acústica 
Urbana e suas Relações Conceituais. 



__________________________________________________________________________________________________________  2. FORMA E ACÚSTICA URBANAS    

 

28

O     S O M     N O S S O     D E     C A D A     D I A 

ANÁLISE DO COMPORTAMENTO DA ACÚSTICA URBANA A PARTIR DE MODIFICAÇÕES CRONOLÓGICAS NA FORMA URBANA 

Figura 2.8 – Os três conjuntos formadores do tecido urbano 
segundo Panerai (2006). Fonte: PANERAI, 2006.  

A praça é um espaço de geometria variada, 

intencionalmente inserido no meio urbano, 

cuja relação com o traçado e os edifícios 

também é intencional, evidenciada através do 

seu desenho, e não acidentais como 

alargamento e confluências do traçado.  Além 

disso, a praça é um lugar de encontro, de 

permanência e de práticas sociais. 

Acusticamente, dependendo de suas 

proporções, a propagação sonora que envolve 

uma praça pode apresentar um 

comportamento que se assemelha a 

propagação sonora em campo livre.   

Estes elementos constituintes da forma urbana 

conceituados por LAMAS (2004) podem ser 

identificados sob um diferente invólucro 

conceitual, mas com a mesma essência, no que 

PANERAI (2006) definiu como sendo 

conjuntos do tecido urbano: 

Aplicado à cidade, o termo “tecido” evoca a continuidade e a renovação, a 
permanência e a variação. Ele explica a constituição das cidades antigas e 
responde as questões levantadas pelo estudo das urbanizações recentes. Ele 
pressupõe uma atenção tanto ao banal quanto ao excepcional, tanto às ruas 
comuns e às edificações corriqueiras quanto às regulamentações e aos 
monumentos.  
Dentre as múltiplas definições de tecido urbano, e sem desprezar suas 
qualidades, escolhemos a mais simples. O tecido urbano é constituído pela 
superposição ou imbricação de três conjuntos: a rede de vias; os 
parcelamentos fundiários; e as edificações.  
Essa definição põe em evidência os elementos que permitem que as 
diferentes partes da cidade evoluam, ao mesmo tempo em que são mantidas 
a coesão de conjunto e a clareza de sua estrutura. (PANERAI, 2006, p. 77-
78, grifo nosso) (Figura 2.8). 

Ao contrário de LAMAS (2004), que considera a praça como um elemento da forma urbana por 

si só, PANERAI (2006) discute as vias, ou traçado, inseridas em uma relação em rede onde 

também são considerados como partes constituintes os largos, passeios, praças, esplanadas, cais, 

pontes, rios, canais, margens, praias, todos compondo o espaço público. É através desta rede, 
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contínua e hierarquizada, que acontecem as distribuições e circulações da cidade bem como sua 

organização local e territorial. 

Já os parcelamentos fundiários constituem a representação negativa5 da rede de vias que evidencia o 

domínio construído. Este domínio não se limita aos edifícios, mas também envolve pátios, 

quintais, terrenos baldios (PANERAI, 2006). Embora PANERAI(2006) considere separadamente 

o exame das edificações, sugere-se, que este domínio construído envolve quatro dos elementos da 

forma urbana elencados por LAMAS (2004), o edifício, o lote, o logradouro e o quarteirão.  

Para PANERAI (2006) as edificações, ou edifícios, são consideradas construções subordinadas ao 

espaço público, ou seja, a rede de vias, sendo por ele estruturada, e que acrescentam a dimensão 

vertical ao tecido urbano. Tal subordinação permite que haja uma dependência recíproca entre os 

edifícios, ainda que eles pertençam a épocas diferentes, fazendo com que sua renovação aconteça 

sem que haja grandes perdas na unidade do conjunto.  

Ao estruturar sua concepção dos elementos componentes da forma urbana, DEL RIO  (1990) é 

bem mais sintético e objetivo, mas assim como LAMAS (2000) e PANERAI (2006), seus 

elementos possuem similaridades, e até repetições, que praticamente reproduzem a mesma 

essência conceitual dos outros dois autores. Estes elementos, por serem estruturados tão 

objetivamente, serão apresentados em citação direta, são eles: 

- crescimento: os modos, as intensidades e direções; elementos geradores e 
reguladores, limites e superação de limites, modificação de estruturas, 
pontos de cristalização, etc.; 
- traçado e parcelamento: ordenadores do espaço, estrutura fundiária, 
relações, distâncias, circulação e acessibilidade, etc.; 
- tipologias dos elementos urbanos: inventário e categorização de 
tipologias edilícias (residências, comercio, etc), de lotes e sua ocupação, de 
quarteirões e sua ocupação, de praças esquinas, etc.; 
- articulações: relações entre elementos, hierarquias, domínios do publico e 
privado, densidades, relações entre cheios e vazios, etc. (DEL RIO , 1990, 
p. 83, grifos do autor). 

Dentre todos os elementos expostos, a partir dos três autores, existe um importante fenômeno 

relacionando-os em distintas intensidades e que merece ser considerado por influenciar 

definitivamente na modificação da forma urbana – o adensamento.  

                                                 

5 No sentido de uma fotografia, onde os claros e os escuros são representados no negativo, de modo contrário ao do objeto 
fotografado.  



__________________________________________________________________________________________________________  2. FORMA E ACÚSTICA URBANAS    

 

30

O     S O M     N O S S O     D E     C A D A     D I A 

ANÁLISE DO COMPORTAMENTO DA ACÚSTICA URBANA A PARTIR DE MODIFICAÇÕES CRONOLÓGICAS NA FORMA URBANA 

Figura 2.9 – O adensamento das ilhas do Bairro do Recife e de 
Santo Antônio (imagem) ocorreu tanto pelo preenchimento 
progressivo desde o inicio da ocupação da cidade, quanto por meio 
da demolição e substituição de edificações anteriores. Fonte:
http://pedrodealbuquerque.wordpress.com/category/pernambuco/. 
Acesso em: 20.11.09.  

O adensamento ocorre a partir de dois modos 

essenciais de ocupação: o primeiro a partir do 

preenchimento progressivo do espaço urbano, 

e o segundo a partir da substituição completa, 

por meio de demolição, de edificações 

anteriores (PANERAI, 2006) (Figura 2.9).  

A primeira forma de adensamento ocorre sem 

a expansão territorial por meio do 

preenchimento progressivo de todas as 

reservas fundiárias e espaços livres de 

determinado meio urbano. É um 

adensamento inserido em limites/barreiras 

pré-estabelecidos, naturais ou não, tais como 

uma via expressa, irregularidades geográficas 

do sítio, ou ainda, numa escala menor, a própria quadra pode ser um limite para saturação gradual 

em seu interior: desmembramento ou remembramento dos lotes para construção de novas 

edificações, verticalização, ocupação de antigos quintais e/ou jardins (PANERAI, 2006).  

A segunda forma de adensamento acontece através da demolição e substituição de edificações 

anteriormente existentes por novas construções de maior porte, tanto em relação à ocupação do 

solo, por meio do remembramento de lotes, quanto em relação ao seu gabarito. Esta forma de 

adensamento permite a renovação do espaço urbano sem aumentar sua área de abrangência, sem 

sua expansão (PANERAI, 2006). 

Ambas as formas de adensamento transformam essencialmente a forma urbana e o modo como 

se relacionam seus elementos componentes. A identificação desta transformação em determinado 

meio urbano gerada pelo adensamento é indispensável para análise do comportamento da 

acústica urbana a partir de modificações na forma urbana deste mesmo meio, uma vez que o 

adensamento pode influenciar na propagação sonora proporcionando uma maior quantidade de 

objetos reflexivos, de barreiras acústicas, e favorecendo a diminuição da permeabilidade acústica. 

Por fim, a partir exposição de determinados elementos considerados por LAMAS (2004) – o 

edifício, o lote, o logradouro, o quarteirão, o traçado/a rua e a praça, dos conjuntos considerados 

por PANERAI (2006) – a rede de vias, os parcelamentos fundiários e as edificações, dos 
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elementos considerados por DEL RIO (1990) – crescimento, traçado e parcelamento, tipologias 

dos elementos urbanos e as articulações, e, em busca de atingir seu objetivo principal, esta 

pesquisa considerará a forma urbana inserida em um recorte que a considera essencialmente a 

partir de seu aspecto físico e material, e cujos elementos componentes considerados serão 

exclusivamente: 

1. As parcelas fundiárias – consideradas por meio das quadras e lotes, incluindo sua relação 

de modo de ocupação das edificações, sua densidade e seus espaços livres;   

2. As edificações – consideradas através de sua relação de modo de ocupação com os 

lotes, e do grau de verticalização (gabarito baixo, médio e alto); 

3. As vias – consideradas como reguladoras da relação com as edificações e quarteirões, e 

principalmente, apreciadas como estreitamente vinculadas a uma das principais fontes 

geradoras de ruído urbano (o tráfego de veículos). 

Estes, serão os elementos componentes da forma urbana que esta pesquisa se apropriará no 

decurso do caminho a fim de analisar o comportamento acústico a partir de modificações 

cronológicas em determinada forma urbana. Nos parágrafos seguintes discutem-se os conceitos e 

relações que permeiam a acústica urbana. 

2.2 A Acústica Urbana e suas Relações Conceituais 

A acústica é a ciência do som, incluindo sua geração, transmissão e recepção de energia sob a 

forma de ondas vibracionais na matéria (KINSLER et al., 1982). Ela é uma ciência 

multidimensional e interligada a vários domínios científicos. Seu objeto de estudo fundamental, o 

som, delineia uma série de interfaces multidisciplinares com abordagens em diversificadas áreas 

do conhecimento (Figura 2.10).  

Desse modo, quando a geração, transmissão e efeitos do som estão inseridos no meio urbano, 

seu desdobramento é estudado pela área de conhecimento da acústica urbana, muitas vezes 

também nomeada de acústica ambiental. 

O objeto de estudo fundamental da acústica, o som, é a sensação produzida no ouvido por 

pequenas flutuações da pressão do ar (HANSEN, 2005), ou seja, é uma percepção sensorial e seu 
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complexo padrão de ondas s

de ruído, música, fala,

(BERGLUND et al., 1999).  

Esta definição do som, tend

a percepção do ouvido 

conceito psicofísico.  Fisicame

vibração mecânica que

progressivamente através de

gasoso, líquido ou sólido (SIN

Esta vibração, quando tran

que o rodeia, nem sempre 

aparelho auditivo humano

freqüência6 audível encontra

20 a 20.000 Hz, para um

(BRÜEL & KJÆR, 1984; 

1982). Freqüências acima de

altas para respostas fisiológ

chamadas de ultrasons. Já as 

de 20 Hz, são chamadas de 

detectáveis pelo ouvido hum

prejudiciais à sua saúde7 

1982; SOUSA, 2004). 

Fisicamente, o som e o ruído

ambos se propagam em mei

detectados pelo ouvido hu

enquanto o som  é  utilizado

 

                                            

6 A freqüência é o número de ciclo
(HANSEN, 1995).  
7 A exposição a baixas freqüências 
depressão, irritabilidade e perturba pro
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Figura 2.10 – Interfaces multid
Fonte: Elaborado pela autora a pa

Figura 2.11 – Fonte sonora pon
SOUZA, 2006. 

as sonoras é rotulado 

ala, entre outros. 

 

ndo como referência 

o humano, é um 

mente, o som é uma 

que se propaga 

 de um meio material 

(SINGAL, 2005).  

transmitida ao meio 

re é detectável pelo 

ano, cuja faixa de 

tra-se no intervalo de 

um jovem saudável 

4; KINSLER et al., 

 de 20.000 Hz, muito 

lógicas auditivas, são 

as freqüências abaixo 

de infrasons e não são 

umano, contudo, são 

 (KINSLER et al., 

ído constituem o mesmo fenômeno de variaçõe

eio elástico (sólido, líquido ou gasoso) e ambos

humano (BERGLUND et al., 1999; HANSEN

do  para  descrever  percepções  sonoras  agradáv

 

         

iclos que a onda sonora completa no tempo de um segundo

as pode gerar a doença Vibroacústica, que induz o espessam
processos cognitivos (BRANCO e PEREIRA, 2004). 
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ltidisciplinares do estudo do som. 
 partir de BISTAFA, 2006. 

ontual e fonte sonora linear. Fonte:

ões de pressão ambiente, 

bos são capazes de serem 

EN, 1995). No entanto, 

dáveis, o  ruído  descreve  

do, e é medida em Hertz (Hz) 

amento das estruturas cardíacas, 
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Figura 2.12 – Decaimento em campo livre para fonte sonora 
pontual de 6 dB para cada dobro da distância. Fonte: NIEMEYER, 
2007. 

percepções sonoras desagradáveis, incorporando um aspecto de subjetividade à sua definição 

(BRÜEL & KJÆR, 1984; HANSEN, 2005; BRASIL, 2006; SINGAL, 2005).  

Tal subjetividade acarreta diferentes e individuais percepções sonoras pelo ser humano e, 

portanto, em diferentes reações à exposição ao ruído. Em outras palavras, o que se estabelece 

como som para um indivíduo, pode representar ruído para outro: 

[...] as respostas inerentes ao ruído são complexas, dependendo tanto dos 
fatores propriamente acústicos, quanto dos psicossociais, contextuais, 
simbólicos, emocionais, como daqueles de valor específico. Essas variáveis 
participam da singularidade da escuta e atuam como filtros que modificam a 
percepção do sinal físico sonoro. (SANTOS e MARTINS, 2005, p. 216). 

Enquanto sua percepção envolve a subjetividade, as respostas fisiológicas à exposição ao ruído são 

mais objetivas, e seus danos são mais facilmente identificáveis. O ruído pode gerar complicações 

no sistema circulatório e hormonal, perda gradativa da audição, distúrbios de sono, estresse, 

irritabilidade, neuroses, desconforto e dificuldade de aprendizado entre outros danos 

(BERGLUND et al.,1999; HANSEN, 2005; KINSLER et al., 1982; MURGEL, 2007; NAGEM, 

2004; NUNES, 2006; PAZ et al., 2005; SINGAL, 2005; ZANNIN et al., 2002).  

O ruído pode se originar de variadas fontes presentes em diversificados ambientes, as mais 

comumente encontradas são as fontes sonoras pontuais e as lineares (Figura 2.11). A fonte pontual 

possui dimensões finitas e emite o mesmo nível de pressão sonora uniformemente para todas as 

direções, sendo seu decaimento, em campo livre, de 6 dB para cada dobro da distância (Figura 

2.12) (HANSEN, 2005; SOUSA, 2004). 

Já a fonte linear é formada por certo número de 

fontes pontuais dispostas linearmente cuja 

emissão sonora é contínua ao longo desta 

linha, sendo seu decaimento, em campo livre, 

de 3 dB para cada dobro da distância (Figura 

2.13) (HANSEN 2005; PAZ, 2004). 

Quando propagadas no meio urbano, a 

combinação de tais fontes sonoras associadas 

ao percurso de transmissão e ao receptor 

constitui o ruído urbano (urban noise), também 
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Figura 2.13 – Decaimento em campo livre para fonte sonora linear 
de 3 dB para cada dobro da distância. Fonte: NIEMEYER, 2007. 

chamado de ruído ambiental (environmental 

noise) ou ruído comunitário (community noise) 

(BERGLUND et al.,1999; GUEDES, 2005; 

SOUSA, 2004). 

O ruído urbano pode ser gerado a partir do 

tráfego de veículos terrestres e aéreos, de 

obras de construção civil, de estabelecimentos 

industriais, de estabelecimentos comerciais e 

de serviços, de sistemas de propaganda 

volante ou permanente8, e ruídos de outras atividades cuja propagação sonora pode afetar o bem-

estar e a saúde dos citadinos (BARRON, 2003; BERGLUND et al.,1999; KINSLER et al., 1982; 

NAGEM, 2004, NUNES, 2006; SINGAL, 2005).  

Apesar de esporádica, outra fonte de ruído gerada em meio urbano são os eventos públicos, tais 

como festas, shows, comícios, carnavais fora de época, entre outros. As fontes de ruído presentes 

nestes eventos atingem um alto nível de pressão sonora9 e abrangem uma grande quantidade 

populacional, logo, independente de ocorrer poucas vezes durante o ano, são eventos 

extremamente danosos a saúde, e, principalmente à audição: a partir de 80 dB(A) não importa se 

a sensação sonora é prazerosa ou não, ela é, necessariamente, prejudicial10 (Tabela 2.1) (NUNES, 

2006).  

Quando a intensidade dos ruídos urbanos torna-se excessivamente desagradável e/ou nociva, o 

ruído passa a ser considerado uma forma de poluição ambiental11 - a poluição sonora. A 

necessidade de regulamentação da poluição sonora renuncia os aspectos de subjetividade 

existentes e inerentes ao conceito de ruído na tentativa de sintetizar e estabelecer limites, leis, 

normas, métodos e ações que representem um universo sonoro equivalente para toda a 

população, na tentativa de controlar e mitigar o ruído urbano.  

                                                 

8 Carros de som, bicicletas com som, rádios comunitárias, entre outros. 
9 O nível de pressão sonora é a medida física preferencial para caracterizar a sensação subjetiva da intensidade dos sons, e, de 
acordo com a lei de Weber e Fechner, a sensação sonora é proporcional ao logaritmo da intensidade sonora: NPS=20 log (p/p0), 
onde p é a pressão sonora em Pascal e p0 é a pressão sonora de referência (2 · 10-5 Pascal) (BISTAFA, 2006; NIEMEYER, 2007). 
10 Outros níveis de ruído também podem ser prejudiciais em maior ou menor grau, dependendo do tempo de exposição à fonte 
sonora. 
11 “Poluição é a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou indiretamente: a) prejudiquem a saúde, a 
segurança e o bem-estar da população; b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas; c) afetem 
desfavoravelmente a biota; d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente; e) lancem matérias ou energia em 
desacordo com os padrões ambientais estabelecidos.” (BRASIL, 1981, p. 1 e 2). 
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Tabela 2.1 – Os níveis de pressão sonora e suas conseqüências fisiológicas no homem. Em alguns casos podem a intensidade das reações 
fisiológicas podem variar, dependendo do tempo de exposição à fonte sonora. Fonte: elaborado pela autora a partir de KINSLER et al., 1992; 
SINGAL, 2005; SOUZA, 2006. 

Assim sendo, na esfera federal, a Constituição Federal (Art.255), o Código Civil Brasileiro (Lei n.° 

10.406/02) a Lei das Contravenções Penais (Decreto-lei n.º 3.688/41), e a Lei dos Crimes 

Ambientais (Lei n.º 9.605/98) versam, a partir de diferentes abordagens e diferentes 

procedimentos legais, sobre a poluição sonora e suas respectivas perturbações (CARNEIRO, 

2009). 

 

NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA E SUAS CONSEQUÊNCIAS FISIOLÓGICAS 

 Nível de 
Pressão sonora 

em dB(A) 

Características 
FISIOLÓGICAS 

Ambiente ou atividade 

0 a 30 Nenhuma 
Tremular de folhas de uma árvore, sussurros,  

área de mata selvagem. 

30 a 50 Nenhuma Cantar de pássaros, rua calma em área residencial durante noite. 

50 a 70 
Marca o início do estresse 

auditivo 
Rua agitada, um restaurante barulhento. 

70 a 90 
Estressante e bastante 

excitante 
Chegada de um trem na estação, carro a 100 Km/h,  

conversa a gritos. 

90 a 110 
Extremamente excitante 
provocando dependência 

Caminhão pesado a 60 Km/h, alarme de viatura, passagem de trem 
numa estação ou cabine de um avião monomotor. 

110 a 130 

Desconfortavelmente alto 
atingindo o limiar da dor 
podendo causar surdez 

instantânea. 

Trem passando em trilhos elevados, martelo pneumático, interior 
de uma boate, show de banda de rock. 

130 a 140 
Acima do limiar da dor 

causando surdez permanente 
Decolagem de avião a jato a 5m de distância, disparos de artilharia 

 

 

Ainda no domínio federal, o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) publicou várias 

resoluções que estabelecem normas de preservação ao meio ambiente, incluindo o combate a 

poluição sonora12. Nestas resoluções todas as atividades geradoras de ruído devem seguir 

diretrizes vinculadas à Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, e ao Conselho 

Nacional de Trânsito - CONTRAN, no caso de ruído produzido por veículos automotores 

(NAGEM, 2004).  

Tais resoluções, normas e diretrizes refletidas no domínio estadual e municipal, deram origem à 

Lei Estadual nº 12.789, de 28 de Abril de 2005 (PERNAMBUCO,2005) conhecida como “Lei do 

                                                 

12 São elas: RESOLUÇÃO CONAMA nº 1, de 8 de março de 1990; RESOLUÇÃO CONAMA nº 2, de 8 de março de 1990; 
RESOLUÇÃO CONAMA nº 1, de 11 de fevereiro de 1993; RESOLUÇÃO CONAMA nº 2, de 11 de fevereiro de 1993; 
RESOLUÇÃO CONAMA nº 272, de 14 de setembro de 2000. 
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Silêncio” e que dispõe sobre ruídos urbanos, poluição sonora e proteção do bem-estar e do 

sossego público; e à Lei nº 16.243 de 13 de setembro de 1996 – Código do Meio Ambiente e do 

Equilíbrio Ecológico do Recife (RECIFE, 1996a) que estabelece a política do meio ambiente da 

cidade do Recife, incluindo regulamentação de emissões sonoras, entre outras providências, 

tendo como suporte a Lei 16.176/96 de 9 de Abril de 1996 – Lei de Uso e Ocupação do Solo da 

Cidade do Recife – LUOS (RECIFE, 1996b).    

Apesar da existência desta grande quantidade de leis federais, estaduais e municipais; apesar da 

LUOS legislar sobre a etapa de aprovação de projetos para a construção de empreendimentos 

com usos geradores de incômodo à vizinhança, incluindo usos potencialmente geradores de ruídos, 

submetendo-os à análise técnica e/ou à análise especial, e, apesar do Código do Meio Ambiente e 

do Equilíbrio Ecológico do Recife estabelecer limites máximos permitidos de ruído, na prática, a 

ação contra a poluição sonora em Recife adquire caráter corretivo pelos órgãos reguladores à 

conduta do infrator, geralmente a partir de denúncias da população após a consolidação da fonte 

geradora de ruído no meio urbano (JORNAL DO COMÉRCIO, 2008; JC ONLINE, 2005)  

Outro exemplo local de desatenção à poluição sonora é a inexistência, dentre vários outros tipos 

de degradação ambiental presentes, de qualquer referência a respeito da poluição sonora em 

documento produzido pela Prefeitura da Cidade do Recife no ano 2000, o Atlas Ambiental da 

Cidade do Recife (RECIFE, 2000). 

Diante da aplicabilidade ineficaz da legislação vigente, em Novembro de 2009 foi lançado pelo 

Ministério Público de Pernambuco a cartilha Poluição sonora: Silento e o barulho13, que versa sobre as 

posturas e ações, direitos e deveres dos diversos agentes envolvidos na produção e recepção da 

poluição sonora, indicando como devem agir a vítima, o policial, o estado, o construtor poluidor, 

o proprietário de carro de som poluidor, entre outros. A cartilha também disponibiliza uma série 

de formulários modelos, de acordo com os diferentes tipos de poluição sonora. Estes formulários são 

exemplos para serem utilizados tanto pela vítima da poluição sonora, quanto pelo policial civil, 

militar, promotor de justiça, e, até mesmo pelo poluidor - o que poderá tornar esta cartilha um 

importante instrumento para aplicação das leis vigentes (CARNEIRO, 2009). 

Embora negligenciada, e, em oposição a diversos outros problemas ambientais mundiais, a 

poluição sonora continua a crescer e é acompanhada pelo aumento no número de reclamações de 

                                                 

13 “Silento” é um personagem criado para narrar alguns trechos interativos da cartilha. 
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Figura 2.14 – Relação entre o desenvolvimento industrial da 
sociedade, que possibilita o aumento e concentração de fontes 
sonoras, e seus impactos em relação ao ruído nas comunidades 
apontando três previsões futuras de acordo com diferentes ações 
possíveis de regulamentação contra do ruído.  
Fonte: elaborado pela autora a partir de BERGLUND, et al., 1999. 

pessoas expostas ao ruído, a partir do aumento da consciência de seus direitos legais 

(BERGLUND et al.,1999).  

Para World Health Organization (WHO)14 a poluição sonora já é um dos problemas ambientais que 

atingem o maior número de pessoas no planeta, perdendo apenas para a poluição do ar e da água 

(KIHLMAN, 2004, 2005). Este crescimento contínuo da poluição sonora e, por conseguinte do 

ruído urbano, possui uma estreita relação com as rápidas transformações ocorridas no meio 

urbano nas últimas décadas. O desenvolvimento acelerado e a expansão das cidades implicaram 

em modificações em elementos da forma urbana, em alto índice de crescimento demográfico da 

população urbana, e em conseqüente aumento e concentração de diversos tipos de fontes 

geradoras de poluição sonora (BRASIL, 1990a,1990b; GUEDES, 2005; PAZ, 2009; ZANNIN et 

al., 2002) (Figura 2.14).  

Entre estas fontes urbanas geradoras de poluição sonora, uma das que mais contribuem com o 

aumento do ruído urbano, além de ser considerada uma das fontes mais intrusivas e a mais 

percebida pela população das grandes cidades, é o tráfego de veículos (DINIZ, 2003; FRITSCH et al., 

2007; LACERDA et al., 2005; PAZ, 2004; ZANNIN et al., 2003). 

O ruído do tráfego de veículos é gerado a 

partir do ruído veicular, que provém 

essencialmente do sistema de propulsão do 

motor, do atrito entre o veículo e o ar (ruído 

aerodinâmico) e do atrito entre o pneu e o piso 

(MURGEL, 2007; KINSLER et al., 1982), e, da 

relação entre o veículo/condutor e as 

configurações das vias em que ele está inserido: 

a aceleração e/ou desaceleração do motor de 

acordo com a caracterização das vias - a 

presença de cruzamentos, semáforos, faixas de 

pedestres, etc.; a intensidade do fluxo de 

veículos e a proporção entre veículos leves e os 

veículos pesados; a freqüência de 

                                                 

14 Organização Mundial da Saúde – OMS. 
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acionamentos de buzinas; o tipo de acabamento da superfície das vias (concreto, asfalto, brita, 

terra batida), etc. (SINGAL, 2005).  

Tais vias geradoras do ruído de tráfego, além de serem interceptadas por outras vias, são 

comumente ladeadas por configurações bastante variáveis desde edificações com formas, 

implantações e gabaritos diversificados, a lotes ainda não ocupados, caracterizando a propagação 

do ruído de tráfego urbano por múltiplas reflexões, responsáveis pelo espalhamento do ruído 

para vias adjacentes, pelo surgimento de campos sonoros reverberantes, pela difração do ruído e 

pelo surgimento de áreas de sombra (SINGAL, 2005; RANDRIANOELINA e SALOMONS, 

2008). Ou seja, a propagação do ruído urbano gerado pelo tráfego de veículos possui uma 

interação singular com elementos da forma urbana. 

Assim sendo, tanto por sua participação determinante na constituição do ruído urbano, quanto 

por sua particular relação com os elementos que compõem a forma urbana, o ruído de tráfego 

será a única fonte sonora considerada na presente pesquisa conforme será melhor elucidado no 

próximo capítulo 3 Considerações Metodológicas.  

A interação entre o ruído urbano e a forma urbana dependerá diretamente das configurações de 

certos elementos que compõem esta forma urbana: o traçado e perfis das vias; a maneira de 

implantação das edificações nos lotes, bem como seus gabaritos; as proporções, densidade e 

forma de ocupação das quadras; a presença ou ausência de espaços livres, tais como praças e 

largos (GUEDES, 2005; SANTOS e MARTINS, 2005). Estes elementos podem ser 

acusticamente caracterizados a partir do tipo de espaço acústico e da permeabilidade acústica.  

O espaço acústico, também nomeado de campo acústico, é a porção de determinado espaço onde 

acontecem as vibrações sonoras, podendo ser caracterizado no meio urbano como espaço 

acústico aberto ou fechado (NIEMEYER, 2007).  

O espaço acústico aberto aproxima-se da propagação em campo livre que é caracterizado pela ausência 

de obstáculos que modifiquem a propagação sonora entre a fonte e o receptor. Assim, no meio 

urbano, o espaço cuja propagação sonora envolva poucas, ou nenhuma reflexão, e poucos, ou 

nenhum obstáculo, pode ser considerado um espaço acústico aberto, como por exemplo, o 

espaço acústico com perfil em “L” tais como vias de tráfego com edificações em apenas uma de 

suas margens (Figuras 2.15 e 2.16) (NIEMEYER, 2007). No espaço acústico aberto o nível de 

pressão sonora decai 6 dB para cada dobro da distância entre a fonte sonora e o receptor (LANG 
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Figura 2.15 – Propagação sonora em Campo acústico aberto. 
Fonte: NIEMEYER e SANTOS, 2001. 

Figura 2.16 – Campo acústico aberto com perfil em “L”. Fonte:
NIEMEYER, 2007. 

Figura 2.17 – Propagação sonora em campo acústico fechado 
causando o fenômeno da reverberação urbana. Fonte: NIEMEYER, 
e SANTOS, 2001. 
. 

e BERANEK, 1992), isto é, o ruído percebido 

pelo receptor diminui em função da 

duplicação da distância da fonte sonora15. 

Praças, parques e largos com grandes 

dimensões, vias de tráfego marginais a praias, 

vias de tráfego com edificações em apenas 

uma de suas margens, ou espaços livres 

urbanos de grandes dimensões, caracterizam 

alguns exemplos de espaços acústicos abertos.   

No espaço acústico fechado as ondas sonoras 

sofrem múltiplas reflexões fazendo com que o 

seu nível sonoro decaia muito lentamente, 

sendo praticamente o mesmo em várias 

posições, até que esta onda sonora encontre 

uma saída para campo livre, caracterizando o 

fenômeno da reverberação urbana16 17(Figura 

2.17) (GUEDES, 2005; NIEMEYER, 2007).  

Os espaços acústicos fechados podem ser 

reverberantes, quando a onda sonora tarda a 

encontrar o campo livre gerando um grande 

número de reflexões, ou semi-reverberantes, 

quando a onda sonora encontra o campo livre 

um pouco mais rapidamente do que no 

reverberante, gerando um número menor, mas 

ainda grande, de reflexões.  

                                                 

15 Este decaimento é para fontes pontuais, para fontes lineares o decaimento é de 3 dB para cada dobro da distância entre a fonte 
sonora e o receptor (GERGES, 2000). 
16 A reverberação é a persistência de um som depois de ter sido extinta a sua emissão por uma fonte e ocorre como resultado de 
reflexões em ambientes total ou parcialmente fechados (GONZALEZ e LOPES, 1993). 
17 Alguns espaços acústicos fechados também podem amplificar o nível de pressão sonora, mas este fenômeno ocorre em 
determinados espaços acústicos fechados reverberantes. 
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Figura 2.18 – Campo acústico fechado em perfl “U” também 
chamado de canyons urbanos.  Fonte: NIEMEYER, 2007. 

No meio urbano o espaço acústico fechado 

reverberante possui comumente um perfil em 

“U” (Figura 2.18), também chamados de 

canyons urbanos, que podem amplificar 

consideravelmente a propagação sonora das 

vias de tráfego através de reflexões múltiplas 

geradas pelas fachadas paralelas das 

edificações que circundam estas vias 

(ANDERSON e KURZE, 1992). Assim, neste 

tipo de espaço acústico, a propagação sonora 

não depende exclusivamente da distância entre 

a fonte e o receptor, como no espaço acústico 

aberto, depende ainda da configuração dos 

elementos que compõem a forma urbana e 

dos coeficientes de absorção dos materiais que 

revestem as superfícies refletoras18 

(NIEMEYER, 2007).  

Praças, parques e largos com pequenas dimensões e cercados por edificações conjugadas, vias de 

tráfego com edificações (conjugadas ou com pequenos recuos entre elas) em ambos os lados, 

túneis, passagens subterrâneas e espaços livres abaixo de viadutos caracterizam alguns exemplos 

de espaços acústicos fechados. 

A caracterização de um espaço acústico como sendo aberto ou fechado delineará como a onda 

sonora irá espalhar-se no meio urbano, cujas configurações dos elementos que o compõem 

podem facilitar ou dificultar a trajetória desta onda sonora para além do local de sua emissão, 

tornando o meio urbano mais ou menos permeável a sua propagação.  

                                                 

18 No meio urbano as superfícies refletoras são predominantemente formadas por fachadas e muros de edificações, que possuem 
certa uniformidade na utilização de materiais altamente reflexivos, e com baixos coeficientes de absorção, tais como granito, 
mármore, cerâmica esmaltada, vidro. Assim, o coeficiente de absorção de uma edificação para outra será praticamente o mesmo, 
sofrendo mínimas variações, permitindo sua não consideração. 
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Figura 2.20 – Esquema de implantação de edificações em uma 
quadra  permeável  ao ruído urbano gerado pela via de tráfego em 
sua margem. Fonte: NIEMEYER, 2007. 

Figura 2.21 – Esquema de implantação de edificações conjugadas 
em uma quadra  pouco  permeável  ao ruído urbano gerado pela via de 
tráfego em sua margem. Fonte: NIEMEYER, 2007. 

Figura 2.19 – Permeabilidade acústica - percursos da onda sonora 
gerados em meio urbano. Fonte: NIEMEYER, 2007. 

Figura 2.22 – Barreira acústica entre a fonte e o receptor. Fonte:
ANDERSON e KURZE, 1992. 

Assim sendo, a permeabilidade acústica refere-se 

aos percursos da onda sonora gerados no 

meio urbano (Figura 2.19) (GUEDES, 2005; 

NIEMEYER, 2007). A intensidade da 

permeabilidade acústica - mais ou menos 

permeável - dependerá da capacidade de 

certos elementos urbanos de promover ou 

conter a propagação da onda sonora, tais 

como o traçado e perfis das vias; a maneira de 

implantação das edificações nos lotes, bem 

como seus gabaritos; as proporções, densidade 

e forma de ocupação das quadras; a presença 

ou ausência de espaços livres (Figuras 2.20 e 

2.21). 

A permeabilidade acústica relaciona-se ainda 

com as barreiras acústicas. Isoladamente, o 

conceito de barreiras acústicas refere-se a 

qualquer objeto que possa ser considerado um 

obstáculo à ligação direta e sem interferências 

entre a fonte e o receptor (Figura 2.22) 

(ANDERSON e KURZE, 1992; GERGES, 

2000). Ao bloquear o percurso direto entre a 

fonte e o receptor a onda sonora poderá ser 

absorvida e/ou refletida pela superfície da 

barreira, transmitida através da barreira ou 

difratada a partir do topo da barreira 

(BARRON, 2003; SINGAL, 2005).  

A difração é um fenômeno que permite que as 

ondas sonoras sejam capazes de contornar 

determinados obstáculos, gerando uma área de 

sombra acústica, que possui limites espaciais 

variáveis de acordo com a posição da fonte 
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das ao longo de via expressa elevada 
Japão.  Fonte: CICHINELLI, 2007. 

rreira acústica curva em concreto e 
eira acústica metálica na estrada entre 
: CICHINELLI, 2007. 

 da Rodovia Bandeirantes no estado 
, 2007. 

da sonora a partir de uma barreira, 
ústica. Fonte: GERGES, 2000. 

barreira acústica metálica instalada 
arreira acústica em concreto e acrílico 
INELLI, 2007. 
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Figura 2.28 – Rua da Aurora, no Bairro da Boa Vista, na cidade do 
Recife, configuram barreiras acústicas espontâneas, ou não 
intencionais, além de conformarem um espaço acústico aberto com 
perfil em “L”. Fonte:http://maiovinteeseis.blogspot.com/2007_ 
11_01_archive.html. Acesso em: 08.04.09 

Figura 2.29 – Alguns trechos da Avenida Atlântica no Bairro de 
Copacabana na cidade do Rio de Janeiro, também configuram 
barreiras acústicas espontâneas, ou não intencionais, além de 
conformarem um espaço acústico aberto com perfil em “L”. Fonte: 
http://www.travelpod.com/travel-photo/orlan/worldtrip2007/11 
71589400/avenida-atlantica-along-copacabana-beach.jpg/tpod.html. 
Acesso em: 08.04.09 

além de funcionarem como barreiras acústicas 

espontâneas, ou não intencionais, também 

conformam um espaço acústico aberto em 

“L” e pouco permeável ao ruído (Figura 2.28 e 

2.29).  

A partir da discussão dos espaços acústicos e 

da permeabilidade acústica, evidencia-se que a 

interação entre os diversos elementos que 

compõem a forma urbana - o traçado e perfis 

das vias; o modo de implantação das 

edificações nos lotes e seus gabaritos; as 

proporções, densidade e maneira de ocupação 

das quadras; e a presença ou ausência de 

espaços livres – contribui, determinantemente, 

para a propagação sonora no meio urbano 

através de múltiplas reflexões, do 

espalhamento do ruído para vias adjacentes à 

fonte geradora, de campos sonoros 

reverberantes, da difração e da existência de 

áreas de sombra.  

Isto posto, se o ruído urbano é considerado 

um sistema composto essencialmente pela fonte 

sonora, pelo meio de propagação e pelo receptor (LANG e BERANEK, 1992; ANDERSON e 

KURZE, 1992) a forma urbana, considerada  a partir dos elementos que a compõem, enquanto 

percurso de transmissão, delineia, influencia, e determina, em certa medida, a trajetória de 

propagação da onda sonora19. Ou seja, a forma urbana, por meio das características singulares 

apresentadas pelos seus elementos componentes, irá influenciar o comportamento da propagação 

da onda sonora no meio urbano.  

                                                 

19 “Em certa medida”, pois existem outros fatores que também influenciam a propagação sonora no meio urbano, mas a 
discussão sobre a consideração, ou não, destes outros fatores será melhor construída no próximo capítulo 3 Considerações 
Metodológicas. 
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Uma via urbana caracterizada por edificações de gabarito alto, por elevada densidade de 

ocupação das quadras e por vias estreitas, por exemplo, tende, em tese, a ser menos permeável ao 

ruído, dificultando a propagação sonora para outras áreas. Tende ainda a criar espaços 

reverberantes ou semi-reverberantes, com o nível de pressão sonora elevado em praticamente 

todos os pontos de reflexão, com perdas mínimas, até a onda sonora alcançar o topo das 

edificações e direcionar-se a campo livre. Por conseguinte, este comportamento tende a propiciar, 

dependendo ainda da relação com a fonte sonora, um nível de ruído urbano indesejável e 

insalubre aos receptores existentes nas edificações daquela via.  

Já uma via urbana caracterizada por edificações de gabarito baixo, por baixa densidade de 

ocupação das quadras e por vias largas tende teoricamente a ser mais permeável ao ruído, 

facilitando sua propagação. Por outro lado, não gera espaços acústicos propícios a múltiplas 

reflexões fazendo com que a onda sonora encontre mais rapidamente o campo livre, facilitando 

sua dissipação, e propiciando, dependendo ainda da fonte sonora, um nível de ruído urbano 

desejável aos seus receptores. 

Deste modo, a existência de diferenças e particularidades dos elementos que compõem as 

distintas formas urbanas, proporciona os mais diversificados comportamentos acústicos de 

propagação sonora nos mais diferentes meios urbanos. Ou seja, do mesmo modo que cidades, 

bairros e ruas não são iguais entre si, tampouco reproduzíveis em sua essência, o comportamento 

acústico também não será, ao contrário, constituirá um atributo exclusivo de cada espaço urbano. 

Mas se para cada espaço urbano existe um comportamento acústico específico, como deverá se 

comportar a propagação sonora de um mesmo espaço urbano a partir do processo cronológico de 

modificações em elementos de sua forma urbana? Em outras palavras, como se comportará a acústica 

urbana de um determinado local a partir do processo cronológico de modificações em sua forma urbana? 

Nos capítulo que se segue, Considerações Metodológicas, serão apresentadas os percursos 

investigativos que foram postos em prática em busca de responder a este questionamento 

  


