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RESUMO 

 

O crescimento das cidades teve como regra o aumento da densidade urbana e do volume de 

tráfego rodoviário. Este último tornou-se a principal fonte poluição sonora nas cidades. 

Com isto, vários países adotaram instrumentos normativos para controle do ruído de 

tráfego. O desenvolvimento e a adequada aplicação destes instrumentos demandam um 

sistema de mapeamento sonoro das cidades. Na França, por exemplo, este mapeamento é 

resultante não apenas das fontes sonoras, mas também da forma urbana, já que as 

diferentes morfologias podem produzir cenários acústicos distintos. Embora algumas 

cidades brasileiras já possuam um sistema de mapeamento sonoro, ainda não há no Brasil 

uma rotina sistematizada que considere a morfologia como variável de influência. Este 

trabalho pretende evidenciar os diferentes cenários acústicos resultantes de simulações com 

modelos teóricos representativos de três morfologias observadas no Rio de Janeiro. 

 

1  INTRODUÇÃO 

 

O crescimento das cidades ao redor do mundo teve como regra o aumento expressivo da 

densidade urbana, assim como do fluxo de veículos nas vias de tráfego rodoviário, fazendo 

destas últimas a principal fonte sonora em meio urbano, chegando a representar 80% do 

ruído urbano (NIEMEYER, 1998). Isto resultou na elevação da poluição sonora em 

diversas áreas das cidades de forma quase homogênea, já que as vias entrecortam toda a 

área urbana, e na exposição dos edifícios ao ruído. Isto levou ao surgimento, em vários 

países, de instrumentos normativos e reguladores objetivando o controle do ruído e a 

proteção das edificações contra os mesmos, sobretudo contra o ruído de tráfego rodoviário. 

 

O desenvolvimento e a aplicação destes instrumentos aos objetos a que se destinam 

demandam um sistema de mapeamento sonoro das cidades, o que já é uma realidade em 

alguns países cuja legislação sobre o tema está bem avançada, como é o caso dos membros 

da União Européia, onde o mapeamento sonoro dos municípios é sistematizado e 

periodicamente atualizado, como exigência da Diretiva Européia 2002/49/CE. 

 

No Brasil ainda não há um sistema de mapeamento sonoro de todas as cidades. Além 

disso, este mapeamento não deve ser resultante apenas das fontes sonoras urbanas, mas 

também da forma urbana, isto é, do meio de propagação que as envolve. De fato, o 

ambiente acústico de uma localidade é caracterizado não somente pelas fontes de ruído - 

no caso deste trabalho, as vias – mas também pela maneira como o ruído emitido pela 

fonte se propaga no ambiente, o que está relacionado com a conformação urbana. 



Em uma configuração urbana de tecido fechado, isto é, com grande densidade de edifícios 

altos, colados uns aos outros e margeando vias de tráfego intenso, como acontece no bairro 

de Copacabana, na zona Sul do Rio de Janeiro (figura 1), espera-se que o ambiente 

acústico seja mais ruidoso nas regiões próximas às vias. A situação contrária, onde os 

edifícios que margeiam as vias estão com grande afastamento entre si (tecido urbano 

aberto), proporciona um campo sonoro menor na via, mas, por outro lado, torna o interior 

das quadras mais permeável ao ruído, ficando as fachadas laterais dos edifícios mais 

expostas. Esta situação pode ser observada no bairro da Barra da Tijuca, na zona Oeste do 

Rio de Janeiro e cujo projeto urbanístico tinha neste tipo de ocupação do solo uma de suas 

premissas. A situação intermediária pode ser encontrada no bairro de Botafogo, também na 

zona Sul do Rio de Janeiro. Este bairro se caracteriza pelo tecido urbano fechado, assim 

como Copacabana, mas ao contrário deste, em Botafogo há vários edifícios que possuem 

algum afastamento lateral entre si, além da existência de movimento de fachadas e grande 

variação no gabarito. Isto pode produzir em Botafogo um cenário acústico distinto do de 

Copacabana, apesar de ambos os bairros terem tecido fechado. 

 

 
 

Figura 1 – Localização geográfica dos três bairros. 

Fonte: Autores sobre a imagem do Google Earth, 2016 

 

 

2  OBJETIVO 

 

Evidenciar os diferentes cenários acústicos resultantes da propagação do ruído de tráfego 

rodoviário através de simulações com modelos teóricos elaborados de acordo com as 

características morfológicas observadas em três bairros do Rio de Janeiro: Copacabana, 

Botafogo e Barra da Tijuca. 

 

3  MÉTODO 

 

3.1  Caracterização morfológica das três áreas selecionadas 

 

A caracterização morfológica dos bairros de Botafogo, Copacabana e Barra da Tijuca 

foram resultantes da observação feita através de visitas aos locais, consultas ao Google 

Earth e as plantas cadastrais cedidas pela Prefeitura do Rio de Janeiro. 

 

Dentre os três bairros, Botafogo foi aquele cuja ocupação urbana se iniciou primeiro. 

Segundo Abreu (2013), já haviam muitas moradias no bairro antes da segunda metade do 

século XIV, mas a velocidade de sua ocupação aumentou a partir do último quarto daquele 

século, quando o surgimento de transporte coletivo por bondes para o bairro facilitou o 



acesso a este e impulsionou sua urbanização. O processo de ocupação e consolidação de 

Botafogo continuou durante quase todo o século XX, isto é, se estendeu por mais de um 

século e meio. Este longo processo faz com que a morfologia do bairro seja marcada, 

atualmente, por uma sobreposição de épocas. Com efeito, pode-se observar ainda hoje a 

presença expressiva de edifícios antigos – alguns tombados, de dois pavimentos e sem 

recuo frontal, compondo a paisagem do bairro com edifícios mais novos, com oito 

pavimentos ou mais, e com recuo frontal (alguns bem extensos), exigência de legislação 

mais recente (figura 2). Isto confere ao bairro uma silhueta bastante variável no que se 

refere ao gabarito dos edifícios, assim como é variável a largura das ruas (distância entre 

fachadas) em razão de os edifícios terem diferentes recuos. Apesar de ser densamente 

ocupado e caracterizado por ser uma área de tecido fechado, pode-se observar em Botafogo 

que vários edifícios são afastados das divisas, ainda que modestamente (figura 3). As 

principais vias no interior do bairro de Botafogo, a Rua São Clemente e a Rua Voluntários 

da Pátria, são duas arteriais paralelas que o cortam de um lado a outro (figura 4). Cada uma 

delas tem três faixas de rolamento e suas transversais são vias coletoras, em sua maioria 

com duas faixas. As quadras têm formato alongado e seu lado menor fica às margens das 

vias arteriais, enquanto o lado maior, às margens das vias coletoras. 

 

 
 

Figura 2 – Edifícios novos e antigos com 

diferença de gabarito e recuo frontal na Rua 

Voluntários da Pátria, em Botafogo. 

Foto dos autores, 2016. 

 

 
 

Figura 3 – Edifícios com pequeno afastamento das 

divisas e movimento de fachadas na Rua São 

Clemente, em Botafogo. 

Foto dos autores, 2016 

 

 
 

Figura 4 –Rua São Clemente e Rua Voluntários da Pátria, em Botafogo. 

Fonte: Autores sobre a imagem do Google Earth, 2016 

 

 



O bairro de Copacabana, hoje um dos mais densamente ocupados do Brasil, tem uma 

morfologia bastante particular, marcada pela verticalização, resultado de seu processo de 

urbanização e características geográficas distintivos dos demais bairros do Rio de Janeiro. 

A área que hoje corresponde à Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro, é um pequeno 

território delimitado pelo mar e pelos morros e separado do restante do município por estes 

últimos. Em razão de seu difícil acesso, Copacabana permaneceu por muito tempo isolada 

dos demais bairros da cidade e ocupada, exclusivamente, com sítios, chácaras e colônias de 

pescadores. Entre o final do século XIX e início do século XX, foram inaugurados os 

primeiros túneis que atravessavam os morros ligando Copacabana à cidade, o que permitiu 

o acesso de bondes ao bairro viabilizando sua urbanização a partir daquele momento. No 

entanto, Segundo Valente & Eduardo (2014), o processo de verticalização de Copacabana 

começou um pouco mais tarde e dividiu-se em duas fases distintas. Durante a década de 

1930 o bairro conheceu seu primeiro grande boom imobiliário, que foi voltado às classes 

mais elevadas. Naquela ocasião, já se dominava o uso do concreto armado para a 

construção de edifícios com muitos pavimentos, o que foi conveniente em Copacabana 

devido ao seu reduzido território. Também naquela época, já existia legislação municipal 

obrigando o recuo mínimo frontal dos edifícios. Na década de 1960, Copacabana 

experimentou seu segundo momento de boom imobiliário, que desta vez visou às classes 

média e baixa e que veio consolidar o bairro em definitivo. 

 

Embora a ocupação expressiva de Copacabana tenha se dado em dois momentos, estes 

estão cronologicamente muito próximos. Isto se reflete na morfologia do bairro que tem 

algumas características bastante homogêneas, como a presença quase exclusiva de 

edifícios altos, encostados nas divisas e com afastamento frontal coincidente, fazendo com 

que as ruas fiquem ladeadas por paredões e sendo um clássico exemplo de área com tecido 

urbano fechado (figuras 5 e 6). Entre as vias internas destacam-se a Rua Barata Ribeiro e a 

Avenida Nossa Senhora de Copacabana, que são duas arteriais paralelas, cada uma com 

quatro faixas de rolamento e atravessam o bairro de ponta a ponta (figura 7). A maioria das 

transversais a estas duas vias são coletoras com duas faixas. As quadras do bairro possuem 

formato variável. 

 

 
 

Figura 5 – Paredão de edifícios na Rua Barata 

Ribeiro, em Copacabana. 

Foto dos autores, 2016. 

 

 
 

Figura 6 – Paredão de edifícios na Av. Ns. Sra. de 

Copacabana. 

Foto dos autores, 2016. 

 



 
Figura 7 – Rua Barata Ribeiro e Av. Ns. Sra. de Copacabana. 

Fonte: Autores sobre a imagem do Google Earth, 2016 

 

 

A Barra da Tijuca fica na zona Oeste do município, mais precisamente numa região de 

território extenso e conhecida como Baixada de Jacarepaguá. Dos três bairros aqui 

observados este é o de ocupação mais recente. Apesar de a região da Barra da Tijuca não 

estar confinada entre o mar e os maciços, estes últimos sempre impuseram grande 

dificuldade para o acesso à Baixada de Jacarepaguá a partir das áreas urbanizadas do 

município. Por este motivo, esta parte da cidade permaneceu por muito tempo praticamente 

desocupada, enquanto outros bairros já estavam consolidados. A partir da década de 1970 a 

Barra da Tijuca passou por um acelerado processo de ocupação, o que foi viabilizado após 

a abertura dos primeiros túneis de acesso à região, obras de saneamento e de urbanização. 

Segundo Abreu (2013), estes investimentos do poder público na região foi resultado do 

interesse capital privado – neste caso, representado em sua maioria pelo Mercado 

Imobiliário, que também foi o responsável pela rápida ocupação deste bairro. O traçado 

urbano da Barra da Tijuca merece especial atenção, pois é uma das características mais 

marcantes do bairro e condicionou fortemente sua morfologia. 

 

O projeto urbanístico da Barra da Tijuca seguiu o Plano Piloto de Lúcio Costa para a 

Baixada da Jacarepaguá, o que consistia em um projeto de identidade modernista, com 

grandes e largos eixos viários e generosas quadras, parcamente ocupadas. Assim, a Barra 

da Tijuca se apresenta hoje com uma morfologia de tecido aberto, onde os edifícios 

possuem grande afastamento frontal e lateral (figura 8). Quanto ao gabarito, há uma 

predominância de edificações altas, mas também é expressiva a presença de edifícios de 

poucos pavimentos caracterizados pela horizontalidade, possibilidade que território 

extenso do bairro oferece (figura 9). Um dos principais eixos viários da Barra da Tijuca é a 

Avenida das Américas, via bastante larga com quatro pistas divididas por três canteiros. 

Das quatro pistas, duas são centrais, com três faixas de rolamento cada uma e com 

características de via expressa, isto é, sem comunicação com o tecido urbano adjacente. As 

outras duas pistas são laterais, também com três faixas cada uma e com características de 

via arterial, pois se comunicam com as vias coletoras transversais (figura 10). Quanto a 

estas, possuem número de faixas variável. O formato das quadras também é variável. 

 



 
 

Figura 8 – Edifícios esparsos às margens da Av. das 

Américas, na Barra da Tijuca. 

Fonte: autores sobre a imagem do Google Earth, 2016 

 
 

Figura 9 – Edificação horizontal às margens da Av. 

das Américas. 
Fonte: autores sobre a imagem do Google Earth, 2016 

 
Figura 10 – Avenida das Américas, na Barra da Tijuca, com duas pistas centrais expressas e duas 

laterais arteriais. 
Fonte: Autores sobre a imagem do Google Earth, 2016 

 

3.2  Elaboração dos modelos teóricos 

 

Os modelos teóricos foram elaborados no software gráfico AutoCAD com a intenção de 

expressarem, de forma simplificada, as características morfológicas mais marcantes de 

cada uma das três áreas observadas. 

 

Algumas variáveis morfológicas são destacadamente os diferenciais entre uma e as outras 

áreas, a saber: Largura de vias, altura dos edifícios, afastamento dos edifícios das divisas e 

recuo frontal dos edifícios. Os modelos foram elaborados a partir destas variáveis. 

Em todos os três modelos, arbitrou-se, para as faixas de rolamento das vias, a largura de 

3,5 metros, que é uma largura padrão de faixa de trânsito e, além disso, é uma média que 

pode ser observada nas vias dos três bairros. A variação na largura das vias dependeu, 

portanto, do número de faixas considerado. 

 

O modelo representativo de Bofogo foi elaborado de acordo com as seguintes parâmetros: 

vias arteriais com três faixas representando a Rua Voluntários da Pátria e a Rua São 

Clemente; vias coletoras transversais com duas faixas; edifícios de dois pavimentos sem 

recuo frontal nem afastamento das divisas; edifícios de oito,quinze e vinte e três 

pavimentos com recuo frontal e, quanto ao afastamento das divisas, ora optou-se por variá-

lo ora, por desconsiderá-lo; quadras alongadas, conforme o que foi observado no bairro, 

com dimensões estimadas de 100x250 metros. 



 

O modelo representativo de Copacabana seguiu estas características: vias arteriais com 

quatro faixas representando a Avenida Ns. Sra. Copacabana e a Rua Barata Ribeiro; vias 

coletoras transversais com duas faixas; edifícios encostados nas divisas e com gabaritos 

altos variando em oito, quinze e vinte e três paviementos. Como os formatos de quadra em 

Copacabana às margens das duas vias arteriais consideradas são variáveis, optou-se por 

representar um trecho do bairro onde as quadras são predominantemente quadradas. 

 

O modelo representativo da Barra da Tijuca, bastante diverso dos outros dois primeiros, foi 

elaborado com os seguintes parâmetros: uma via central, representativa da Avenida das 

Américas, com quatro pistas e três canteiros entre elas, sendo duas pistas centrais de três 

faixas classificadas como vias expressas e duas pistas laterais de três faixas classificadas 

como vias arteriais; vias coletoras com quatro faixas (estimativa) em dois sentidos e 

transversais às arteriais; edifícios esparços, com grande recuo frontal e afastamento das 

divisas; número de pavimentos dos edifícios variando em dois, oito, quinze e vinte e três 

pavimentos. Como as quadras na Barra da Tijuca possuem formato variado, optou-se por 

representar um trecho à Avenida das Américas onde o formato das quadras apresenta-se 

retangular. 

 

3.3  Tratamento dos dados de tráfego 

 

Conforme dito anteriormente, o cenário acústico é resultado dependente de duas variáveis: 

da fonte sonora, que neste trabalho é o tráfego rodoviário, e do campo de propagação, que 

aqui é a forma urbana. Como se pretende evidenciar a influência desta última variável, 

fixou-se a primeira de acordo com a hierarquia viária estabelecida. Assim, para as vias de 

mesma categoria foram utilizados os mesmos valores de volume de tráfego, o que resultou 

da média aritimética dos dados de volume de veículos disponibilizados pela CET-RIO e de 

estimativa. As caracterísicas de tráfego aqui estabelecidas serviram para alimentar o 

software de simulacão e ficaram como se segue: 

 

 Vias coletoras – 7.500 veículos/dia 

 Vias arteriais – 30.000 veículos/dia 

 Vias expressas – 73.000 veículos/dia 

 

3.4  Simulação 

 

O programa de geração do mapa solicita a definição de parâmetros de cálculo e simulação 

(tabela 1). A definição da malha e do número de reflexões é determinante para o tempo de 

processamento dos cálculos e devem ser arbitrados em função da escala de análise e do 

grau de precisão desejado. 

 
Tabela 1 – Parâmetros definidos para geração do mapa de ruídos 

Índice Calculado LAeq 

Critério de Cálculo RLS 90 

Índice de Avaliação NBR 10151/2000, lei 3268/2001 

Número de reflexões 3 

Malha de Simulação 2 metros 

Módulos Gráficos 
Grid noisemap 

Cross SectionMap 



4  ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Os resultados das três simulações podem ser vistos nos mapas (figuras 11, 13 e 15) e nos 

cortes(figuras 12, 14 e 16). 

No mapa de ruído do modelo representativo de Botafogo (figura 11), pode-se observar que 

o nível sonoro no eixo das vias arteriais (horizontias) está entre 81 dB(A) e 84 dB(A), 

representado pela cor laranja médio. Junto às fachadas frontais dos edifícios localizados às 

margens das vias arteriais, o nível sonoro varia bastante, entre 66 dB(A) e 78 dB(A). Isto 

se deve ao acentuado movimento de fachadas neste modelo, característica que promove um 

ambiente acústico mais diversificado também nos passeios. Junto às fachadas laterais dos 

edifícos mencionados, o nível sonoro cai bastante à medida que se adentra na quadra. Em 

média, o nível sonoro nas fachadas laterias são de 3 dB(A) a 15 dB(A) menores que nas 

fachadas frontais às margens das vias arteriais. Este decaimento pode ser atribuído ao 

distanciamento da fonte de ruído (vias), mas também à sombra acústica proporcionada por 

edifícios vizinhos com afastamento reduzido. Já nos eixos das vias coletoras (verticais), 

que têm menor volume de tráfego, o ruído varia entre 66 dB(A) e 72 dB(A), resultando em 

um ambiente acústico bem menos ruidoso que na região das vias arteriais. O interior das 

quadras ainda recebe influência do ruído das vias, que varia entre 48 dB(A) e 63 dB(A). 

Isto se deve a que vários edifícios possuem algum afastamento das divisas, o que torna a 

quadra permeável ao ruído. 

 

 

 

 

Figura 11 – Mapa de Ruído do modelo representativo de Botafogo. 

 

O corte do modelo representativo de Botafogo (figura 12) mostra o efeito da variação de 

gabarito na propagação do ruído. Os edifícios que se encontram atrás de outros edifícos 

altos (8 pavimentos no mínimo), estão mais protegidos do ruído das vias arteriais que 

aqueles que estão atrás de edifícios baixos (2 pavimentos). Estes últimos também protegem 

menos o interior das quadras que os edifícios de gabarito mais elevado. 

 

 
Figura 12 – Corte do modelo representativo de Botafogo. 

 



No mapa com o modelo representativo de Copacabana (figura 13), os níveis sonoros nos 

eixos das vias arteriais estão entre 81 dB(A) e 84 dB(A), como no modelo que representa 

Botafogo. No entanto, ao contrário do que foi observado neste último, em Copacabana, o 

nível sonoro junto às fachadas frontais praticamente não varia. Além disso, os níveis 

sonoros nestas fachadas são mais elevados do que aquele observado no modelo de 

Botafogo, estando entre 78 dB(A) e 81 dB(A). Isto pode ser atribuído ao efeito de reflexão 

sonora das fachadas alinhadas e altas às margens das vias. Contudo, é na região das vias 

coletoras que o incremento sonoro devido aos paredões de edifícios do modelo de 

Copacabana é mais significativo em relação ao modelo de Botafogo. Como se pode notar, 

o nível sonoro nas vias coletoras do modelo de Copacabana é, em média, 8 dB(A) mais 

alto que nas coletoras do modelo de Botafogo, mesmo tendo-se utilizado os mesmos dados 

de tráfego. Por outro lado, o interior das quadras no modelo de Copacabana está bem 

protegido do ruído das vias, ficando os níveis sonoros desta regiãoabaixo de 48 dB(A), 

resultado do efeito de barreira acústica proporcionado pelos edifícios altos e colados uns 

aos outros. 

 

 

 

 

Figura 13 – Mapa de Ruído do modelo representativo de Copacabana. 

 

No corte com o modelo representativo de Copacabana (figura 14), evidencia-se tanto o 

efeito de barreira acústica que protege o interior das quadras quanto à exposição sonora 

elevada das fachadas às margens das vias arteriais. 

 

 
Figura 14 – Corte do modelo representativo de Copacabana. 

 

No mapa de ruído com o modelo representativo da Barra da Tijuca (figura 15), com vias 

bem mais largas e edifícios bastante esparsos, observa-se que os níveis sonoros mais 

elevados ficam restritos às faixas de rolamento. Nas vias arteriais (pistas laterais), o nível 

sonoro se manteve semelhante ao das vias arteriais dos dois modelos anteriores. Nas vias 

expressas (pistas centrais), os níveis sonoros são mais elevados, entre 84 dB(A) e 90 

dB(A), resultado que exprime o volume de tráfego e a velocidade mais elevados neste tipo 

de via. No entanto, apesar disto,as fachadas frontais dos edifícios às margens destas vias 



(expressas mais arteriais) estão expostas a níveis que variam de 69dB(A) a 75 dB (A), o 

que é em média 13 dB (A) a menos que o observado nas pista centrais. Outro ponto 

relevante está em que o ruído das vias de tráfego nas fachadas frontais deste modelo é 

menor que os observados no modelo de Copacabana e semelhante aos do modelo de 

Botafogo, ainda que o volume de tráfego aqui seja considerávelmente maior. Este ambiente 

acústico mais ameno junto aos edifícosse deve à baixa quantidade de reflexões do ruído 

emitido pelo tráfego, já que há menos superfícies refletoras (edifícios), mas também pode 

se explicar pelos grandes recuos dos edifícios, o que os afasta da fonte sonora – as vias. 

Quanto às fachadas laterais, apesar de os edifícios estarem mais distantes da fonte sonora, a 

redução de incidência sonora nestas é menos expressiva do que a observada no mapa com 

o modelo representativo de Botafogo. Pelo mapa da figura 15, observa-se que os níveis 

sonoros nas fachadas laterias nos edifícos às margens da via expressa/arterial é 3 dB (A) e 

6 dB (A) menos que os níveis nas fachadas frontais. Assim como as fachadas laterais, as 

fachadas posteriores destes edifícios estão menos protegidas acusticamente devido à alta 

permeabilidade das quadras ao ruído, região em que os níveis sonoros estão entre 57 dB(A) 

e 66 dB(A). 

 

 

 

 

Figura 15 – Mapa de Ruído do modelo representativo da Barra da Tijuca. 

 

O corte com o modelo representativo da Barra da Tijuca (figura 16) mostra o quanto o 

espalhamento do ruído aqui é mais significativo que nos outros modelos. Isto, por um lado 

proporciona um ambiente acústico mais ameno nas bordas das quadras, por outro, expõe 

mais o interior destas. 

 

 
Figura 16 – Corte do modelo representativo da Barra da Tijuca. 

 

 

5  CONCLUSÕES 

 

O presente trabalho teve como objetivo de simular cenários acústicos através de modelos 

teóricos baseados na morfologia de três bairros cariocas: Botafogo, Copacabana e Barra da 

Tijuca. Os dados de tráfego inseridos nos dois primeiros bairros foram iguais. 



 

Após a análise dos resultados, foi possível perceber que no modelo baseado no bairro de 

Botafogo há um cenário acústico bastante diversificado nos passeios junto às fachadas 

frontais, com regiões onde o ruído é mais tênue. Também neste modelo, verificou-se que 

as fachadas laterais têm exposição sonora bastante variável, sendo esta tanto menor quanto 

se adentra na quadra, efeito proporcionado pelo distanciamento da fonte e pela sombra 

acústica de outros edifícios. Esta característica pode ser interessante para um projeto que 

pretenda tirar partido da setorização para posicionar as janelas dos ambientes 

acusticamente sensíveis nas regiões menos expostas das fachadas laterais. 

 

No modelo representativo de Copacabana, as características mais expressivas são a 

excessiva exposição sonora das fachadas frontais e, em oposição a isto, um cenário 

acústico quase bucólico no interior das quadras, fazendo com que as fachadas posteriores 

fiquem protegidas, o que também pode ser uma característica explorada por projetos que 

pretendam posicionar nestas fachadas os ambientes sensíveis. 

 

No modelo com a Barra da Tijuca, observou-se existir uma característica mais homogênea 

na distribuição do ruído, assim como nos níveis sonoros junto às diversas fachadas, não 

havendo diferença tão acentuada na exposição de uma para outras fachadas quanto se viu 

nos dois primeiros modelos. 

 

Pode-se concluir disto que as diversas configurações urbanas influenciam decisivamente 

no cenário acústico dos locais. Sendo assim, qualquer regulação que pretenda determinar 

parâmetros para proteção sonora, a partir de mapeamentos de ruído – seja para 

planejamento urbano ou projetos arquitetônicos – deve levar em conta as características 

morfológicas das diversas partes das cidades. 

 

Conclui-se também que cada conformação urbana oferece vantagens e desvantagens que 

devem ser consideradas pelos projetos, os quais devem adequar-se às situações a que se 

destinam. 

 

Por fim, apesar de este trabalho ter apresentado um estudo usando modelos teóricos, 

sugere-se a utilização de simulação como ferramenta para auxiliar na tomada de decisões 

do planejamento urbano e/ou projetos de novas edificações. 
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