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INTRODUÇÃO

O interesse em elaborar uma dissertação direcionada à área de Acústica

Arquitetônica e Urbana, além do apreço pessoal, é conseqüência de alguns

trabalhos profissionais já realizados, onde o maior problema para o exercício da

função resignada ao ambiente era o transtorno causado pelos ruídos externos. Outro

fator é a notável carência brasileira de bibliografia e cursos específicos para o

controle do ruído urbano, diferentemente do que ocorre em outros países, ditos de

primeiro mundo.

Acredita-se que nas grandes cidades, os problemas relacionados com o

conforto ambiental aumentem muito nos próximos tempos, como consequência da

saturação populacional e territorial. Assim, cresce também a necessidade de

projetos mais responsáveis e comprometidos com a questão do conforto, como o de

Acústica, uma vez que a poluição sonora interfere diretamente na saúde psicológica

e fisiológica de uma pessoa, comprometendo tanto a sua concentração quanto o seu

descanso.

A Acústica é considerada uma ciência multidisciplinar, pois abrange muitas

áreas, tais como: Geociências, Biociências, Engenharia e Artes, e essa extensão se

dá por muitas razões, conforme cita Bistafa (2006). Primeiramente, pela própria

natureza ubíqua da radiação mecânica, gerada por causas naturais e pelas

atividades humanas. Sequencialmente, por haver a sensação da audição, da

capacidade vocal humana, de comunicação via som, acompanhada de uma

variedade de efeitos psicológicos provocados pelo som em quem escuta. Áreas

como produção e percepção da fala, gravação e reprodução da música, telefonia,

reforço eletroacústico, audiologia, acústica arquitetônica e controle do ruído estão

fortemente associadas com a sensação da audição. Ainda segundo o autor, o fato

do som ser uma forma de transmitir informação, independentemente da nossa

capacidade de escutá-lo, é também significativo, por exemplo para a acústica

subaquática. Uma ampla variedade de aplicações em ciência básica e tecnologia

explora o fato de a transmissão do som ser afetada e, conseqüentemente, fornecer
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informações, sobre o meio em que o som se propaga e sobre corpos e não-

homogeneidades presentes nesse meio. O efeito físico do som nas substâncias e

nos corpos com os quais interage se abre como outras áreas de interesse e de

aplicações técnicas.

As áreas que estudam a Acústica estão representadas na figura 2, onde nota-

se que cada área é subdividida em um determinado número de disciplinas e cada

disciplina analisa certos setores específicos da Acústica, sendo que todos têm em

comum a Acústica Física Fundamental como base teórica.

Figura 2 Áreas de estudo da Acústica.

Fonte: Bistafa1 (2006).

É possível identificar a preocupação com a Acústica já em muitas civilizações

passadas, como nas da Grécia, onde há mais de dois milênios, o renomado filósofo

e matemático Pitágoras (570 a.C. – 496 a.C.) desenvolveu os primeiros estudos

1 Adaptado de R.B. Lindsay, J. Acoust. Soc. Am., 36: 2242, 1964.
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sistematizados da Acústica Científica, tendo em vista, principalmente, a análise dos

sons musicais2 (SILVA, 2002).

Na civilização grega foram construídos anfiteatros ao ar livre no século IVa.C.,

alguns utilizados ainda hoje, que comprovam o conhecimento que este povo já tinha

sobre algumas das principais leis da Acústica, como, por exemplo, a propagação do

som em várias direções, aplicada na construção de arenas semicirculares, como

observa-se na figura 3.

Figura 3 Epidauro, o teatro grego “perfeito”,

construído em IV a.C.

Fonte: Stierlin (1998).

Os romanos também desenvolveram em seus antigos anfiteatros formatos

que buscavam melhor inteligibilidade sonora e visibilidade, como, por exemplo, no

formato elíptico, que era a junção de duas platéias semicirculares, formando uma

única e contínua platéia em torno de uma arena central (PASSERI, 2005). Um de

seus melhores exemplos é o Coliseu, anfiteatro construído entre os anos de 69 e 80

d.C., vide figura 4.

Figura 4 Coliseu - planta e vista externa.

Fonte: Stierlin (1998).

2 Nestes estudos, através de um instrumento musical conhecido como monocórdio, o matemático
conceituou significados como intervalo de oitava e suas subdivisões, escala harmônica, entre outros
de suma importância na música até os dias de hoje (LASCALA, 1999).
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Contudo, quem sugeriu o termo “Acústica”3 para denominar a ciência dos

sons foi o cientista Joseph Sauveur (1653 – 1716) em 17014, quando elaborou os

primeiros estudos datados sobre o comportamento das ondas sonoras (FRANCO,

2005). A experiência de Sauveur consistia em uma investigação detalhada do

fenômeno da ressonância simpática, que nada mais é que uma ressonância gerada

pela repercussão de um som.

No Brasil, a Acústica Arquitetônica, propriamente dita, começou a ser mais

estudada em meados da década de 40. Isso ocorreu, segundo arq. Rino Levi, devido

à necessidade de se ter salas de espetáculos adaptadas às novas tecnologias do

som e da imagem (GOMES, 2004).

Portanto, é certo que a Acústica Arquitetônica é analisada há muito tempo,

mas no setor de isolamento do ruído urbano, seus estudos e aplicações são mais

recentes no mundo, principalmente no Brasil. Embora o ruído seja um problema

muito antigo, pois há relatos sobre os sons incomodativos gerados pelo tráfego de

carroças já na Idade Média. Mas as primeiras barreiras acústicas registradas,

segundo Kotzen e English (1999), foram construídas na Europa na década de 70,

século XX. E, desde então, é cada vez mais comum a instalação desses muros de

contenção acústica nas cidades, visando proteger áreas ou edifícios sensíveis ao

ruído.

A paisagem sonora natural é citada nesta dissertação como o início da

evolução sônica, pelos sons provenientes dos elementos água, ar e terra,

considerados as primeiras fontes sonoras. Mas, à medida que os sons se

acumulam, disputando a atenção humana, começa a ser contextualizado o cenário

para o ruído urbano.

Os sons que podem ser considerados ruídos ainda é questão de muitas

divergências. A definição mais usual entre os autores estudados é a que trata do

ruído como um “som indesejável”. Desse modo, a sua identificação torna-se

subjetiva, pois está condicionada ao nível de sensibilidade e tolerância de uma

pessoa.

3 Origem na palavra grega “Akoustiké”, que significa “relativo ao ouvido”.
4 Alguns autores são discordantes em relação a essa data.
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É difícil estimar precisamente com que rapidez o nível do ruído ambiental das

grandes cidades está aumentando. Algumas pesquisas sugerem um decibel por

ano, o que para Schafer (1997) parece um valor extremamente alto. Mas o fato é

que o ruído urbano tem aumentado muito nos últimos tempos, concomitantemente

ao desenvolvimento da sociedade.

No início do século XX, um dos sons mais inconvenientes era o gerado pelo

tráfego de carroças, nas ruas dos antigos vilarejos; já no final do mesmo século, um

dos sons mais incomodativos é o gerado pelo tráfego aéreo, nas proximidades dos

aeroportos nas grandes cidades. Ou seja, a paisagem sonora se modifica em função

das atividades do homem e, principalmente, de suas invenções.

Assim, o objeto desta dissertação é o estudo de barreiras acústicas para a

atenuação do ruído na cidade. Serão discorridos métodos e formas que podem ser

adotadas no projeto arquitetônico para contribuir ao bom isolamento sonoro dos

edifícios.

Os métodos de atenuação do ruído urbano, em síntese, podem ser aplicáveis

diretamente na fonte, diminuindo o seu nível sonoro de intensidade, na trajetória do

som, interceptando os raios sonoros antes que alcancem o receptor, e no próprio

receptor, ou seja, no edifício sensível ao ruído, evitando que os raios sonoros sejam

transmitidos para o interior da edificação.

A Acústica Arquitetônica é um assunto extremamente importante e raramente

observado no cotidiano de uma cidade, interferindo diretamente no bem-estar e na

saúde das pessoas envolvidas, o que já justifica a elaboração desta dissertação.

Ainda acrescenta-se o fato de que a análise das implicações acústicas na fase de

projeto, além de permitir maior integração com a plasticidade, probabiliza um

sistema acústico muito mais eficiente e econômico.

Na escala urbana, este trabalho também apresenta grande relevância devido,

entre muitos outros fatores, a relação direta da poluição sonora com a queda no

valor imobiliário de determinadas zonas das grandes cidades, zonas estas muito

expostas a ruídos intensos provenientes de rodovias, aeroportos, centros comerciais

e casas noturnas. Isso vem modificando as características de alguns bairros, que até

pouco tempo eram residenciais e considerados tranqüilos, fazendo com que seus

moradores sejam incentivados, e por vezes obrigados, a deslocar-se para outras
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regiões. Portanto, a Acústica não envolve apenas questões relacionadas com a

Arquitetura, mas também financeiras, sociais e fisiológicas.

O sistema acústico eficiente qualifica uma edificação, mas nem sempre é

previsto na fase de projeto, o que dificulta e prejudica o seu bom funcionamento.

Cada componente da construção tem alguma influência sobre a Acústica do edifício

e, a menos que todos os fatores envolvidos sejam claramente compreendidos e

incorporados durante o projeto, raramente são alcançados resultados acústicos

realmente satisfatórios (NEWMAN, 1960).

Teoricamente, o projeto deve resolver todos os problemas inerentes a

construção, mas dificilmente a Acústica é tão ou mais relevante do que outros

pontos relacionados ao programa arquitetônico, como plástica, estrutura,

funcionalidade etc. A plástica, inclusive, muitas vezes é concebida sem nenhum

princípio de proteção acústica.

Um projeto de Acústica é fundamental tanto na reforma de edifícios antigos,

como na concepção de projetos novos, e não apenas em teatros, salas de concerto,

auditórios, cinemas e estúdios, como também em edifícios comerciais, residenciais e

vias de transporte. Mesmo os projetos de Arquitetura de Interiores já não

conseguem mais ignorar a importância da Acústica.

Porém, a interpretação da Arquitetura é muito subjetiva, pois ela pode ser

julgada e compreendida de vários modos, tanto pelos arquitetos e usuários, como

pelos cientistas sociais. A Arquitetura nunca mantém uma só interpretação, por estar

condicionada aos interesses e necessidades do observador. Assim, nem todos os

quesitos de um edifício são qualificados de imediato, como, por exemplo, o sistema

acústico. A menos que o observador tenha conhecimentos mínimos da matéria,

dificilmente ele saberá identificar formas e dimensões favoráveis ao isolamento

sonoro. Desse modo, a Acústica não ganha valor visual, o que para muitos clientes,

ou até mesmo arquitetos e engenheiros, é pretexto para não incorporá-la no

programa arquitetônico.

Nesta dissertação, primeiramente, pretende-se estudar as questões

relacionadas com a paisagem sonora e os conceitos de ruído, para que seja

possível, num segundo momento, a análise de barreiras acústicas urbanas, e por

fim, de barreiras arquitetônicas, uma vez que o problema da poluição sonora envolve
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questões sociais, econômicas e políticas muito complexas, cujas soluções são de

poder administrativo regional e nem sempre satisfazem a necessidade individual de

uma edificação sensível ao ruído. Sendo assim, métodos considerados ”individuais”

adotados paralelamente aos “coletivos”.

Vale ressaltar que, devido a necessidade de projetar sob uma nova

concepção, a que visa a sustentabilidade do edifício e da cidade, as sugestões

individuais que deverão ser citadas para proteger o edifício do ruído externo, não

podem menosprezar ou prejudicar o seu entorno sob nenhum aspecto, para que

uma solução individual não gere um problema coletivo.

Para a sustentabilidade do edifício, a dissertação pretende defender dois

eixos metodológicos para os projetos: 1. Maior valor nas ações intelectuais e
criativas, onde o projeto deverá ser ousado e versátil na forma e no partido, a fim de

que parte do problema acústico já seja resolvido na plástica adotada; 2. Menor
consumo de recursos materiais, pois o projeto não deverá contar com materiais

tecnicamente considerados isolantes ou refletores acústicos como soluções para a

Acústica, uma vez que, tais materiais podem elevar muito a estimativa orçamentária

da obra.

A Acústica deve ser considerada uma das diretrizes mestras em todos os

projetos, tanto na escala urbana, quanto na arquitetônica, podendo, inclusive,

harmonizar-se com outros pontos do conforto ambiental e, até mesmo, contribuir

para a plástica da edificação.
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