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Planejar não é utopia. É a maneira

correta de enfrentar efetivamente a

realidade, com economia e sem

desperdícios (Rino Levi).
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RESUMO

À medida que as cidades se desenvolvem, a quantidade de sons

incomodativos em seu meio aumenta consideravelmente, fazendo com que o ruído

urbano torne-se cada vez mais imponente na paisagem sonora, principalmente das

grandes cidades. Nesse contexto, a salubridade e a qualidade de vida das

populações envolvidas ficam altamente comprometidas, haja vista que a poluição

sonora tem diversos efeitos nocivos ao homem. Assim, esta dissertação pretende

destacar a importância das diretrizes acústicas no planejamento urbano e no projeto

arquitetônico, para que seja possível melhorar a atenuação do ruído. O primeiro

capítulo procura apresentar um panorama geral da evolução da paisagem sonora,

ressaltando alguns dos sons mais incomodativos da história e, seqüentemente,

analisar a paisagem sonora urbana atual. O segundo capítulo expõe os principais

conceitos da Acústica, cuja erudição é fundamental para a leitura ulterior. O terceiro

capítulo pretende estudar as barreiras acústicas urbanas, ou seja, os muros de

contenção que agem como interceptadores de ondas sonoras entre a fonte e o

receptor. Finalmente, o quarto capítulo pretende examinar as barreiras acústicas

arquitetônicas, ou seja, formas e dimensões que o edifício pode adotar para um bom

isolamento do ruído externo.

Palavras-chaves: acústica - ruído - atenuação sonora.
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ABSTRACT

As the cities are developing, the amount of bothering sounds there increases

considerably, making that the urban noise becomes each more imponent at the

sondscape, mainly of the big cities. In this context, the salubrity and the quality of life

of the involved populations are highly engaged, it has seen that the sonorous

pollution has diverses harmful effects to the man. In this way, this work intends to

detach the importance of the acoustics directrixes in the urban planning and in the

architectonic project, to be possible to improve the noise attenuation. The first

chapter intends to present an overview of the sondscape evolution, showing some of

the most history bothering sounds and, after that, to analyze the current urban

sonorous landscape. The second chapter presents the main concepts of the

Acoustics, whose knowledge is basic for the further reading. The third chapter

intends to study the urban acoustics barriers, which are the contention barrier that act

as interceptors of sonorous waves between the source and the receiver.

Finally, the fourth chapter intends to examine the architectonics acoustics barriers,

which are forms and dimensions that the building can assume for a better isolation of

the external noise.

Key-words: acoustic – noise - isolation.
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