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RESUMO 
 
Projetada por Lucio Costa para abrigar a nova capital do país, Brasília (DF) é um modelo 
único de cidade planejada e projetada. A proposta modernista das Superquadras apresenta 
uma solução morfologicamente diferenciada, com quarteirões compostos de edifícios 
residenciais apoiados sobre pilotis e distanciados entre si, e entrequadras comerciais a cada 
dois conjuntos de quadras residenciais. Do ponto de vista da qualidade acústica, a cidade 
apresenta uma ambiência silenciosa, atípica para uma grande cidade, com níveis de 
poluição sonora relativamente baixos no que diz respeito ao tráfego rodoviário. Por outro 
lado, observa-se nos últimos anos um crescente aumento na oferta de atividades de cultura 
e lazer noturno, gerando recorrentes conflitos devido à proximidade entre os usos 
residencial e comercial e/ou de lazer. Com intuito de compreender melhor as 
particularidades morfológicas, histórico-culturais e sociais que compõem a paisagem 
sonora noturna do Plano Piloto de Brasília, foi realizado um estudo de caso em uma 
superquadra com intensa atividade de lazer noturno, a SNQ 410, considerando os usos 
presentes e a nova dinâmica cultural e noturna da cidade. Tal estudo caracteriza-se como 
uma primeira experiência de imersão no tema de pesquisa doutorado iniciada em 2016 na 
FAU/UnB, a qual pretende discutir e propor soluções para amenizar os conflitos entre 
atividades de lazer e uso residencial no contexto específico de Brasília. Buscou-se, neste 
primeiro momento,  analisar os diferentes sons que fazem parte do cotidiano da população 
local, com estudo de caso baseado principalmente em mapeamento sonoro por simulação 
computacional e entrevistas informais com moradores. A partir do mapa elaborado, foi 
gerado um cenário com recorte temporal para o período noturno, no qual identificou-se as 
áreas mais afetadas e protegidas acusticamente. Os dados foram analisados considerando-
se a morfologia da SQN 410 e suas relações com as fontes sonoras existentes. Os 
resultados demonstraram que há contrastes significativos na paisagem sonora, não só entre 
os períodos diurno e noturno, mas também entre as áreas mais externas e internas à 
superquadra. Observou-se que a configuração dos edifícios e a forma de ocupação da área 
externa de mesas potencializam o problema, desfavorecendo ainda mais o conforto sonoro 
dos moradores. Além de possíveis soluções para amenizar o incômodo sonoro, o estudo 
permitiu vislumbrar novas possibilidades e demandas para a pesquisa de doutorado em 
desenvolvimento. 
 
1  INTRODUÇÃO 
 
As mudanças ocorridas na paisagem sonora urbana demonstram um aumento gradativo no 
nível sonoro das cidades (SCHAFER, 2011). A modernidade trouxe, a partir de novas 
tecnologias e da evolução dos meios de transporte, ruídos cada vez mais intensos, havendo 
uma relação direta entre urbanização e aumento da poluição sonora. As principais 
metrópoles mundiais apresentam níveis elevados de emissão sonora, buscando soluções 
para sua redução, devido aos impactos na saúde da população (WHO, 2009). 
 



Neste cenário, o Plano Piloto de Brasília apresenta uma ambiência sonora diferenciada, 
atípica para uma grande cidade. Apesar da poluição sonora não ser, à época do projeto de 
Lucio Costa em 1957, uma preocupação primária, as soluções acústicas adotadas 
incorporam premissas (BISTAFA, 2011) que favorecem a proteção em relação ao ruído de 
tráfego: cinturão verde e relativa distância entre as vias principais e as residências; 
edifícios comerciais locais que separam os blocos residenciais do tráfego na via de acesso 
às superquadras; hierarquização das vias e traçado orgânico para as ruas internas às 
superquadras; entre outros.  Tal afirmação foi confirmada em pesquisa realizada para a 
UNESCO (GARAVELLI et al., 2014), na qual o Plano Piloto revelou baixos percentuais 
de pessoas incomodadas com o ruído de tráfego, mundialmente apontado como principal 
poluidor sonoro.  
 
O plano urbanístico proposto por Lucio Costa propõe uma cidade concebida em quatro 
diferentes escalas: residencial, monumental, gregária e bucólica (COSTA, 1991). Na 
escala residencial estão as áreas prioritariamente residenciais das superquadras (100, 200, 
300, 400) – compostas por edifícios sobre pilotis, espaçados entre si – entremeadas por 
entrequadras comerciais (ver Figura 1), além das quadras 700.  
 

 
Figura 1 Croquis de Lucio Costa para as superquadras, com acesso pela entrequadra 

comercial (Setor Comercial Local) 
Fonte: Adaptado de Costa, 1991 

 
A escala monumental abrange as áreas administrativas e institucionais situadas no Eixo 
Monumental e adjacências; a escala gregária apresenta áreas voltadas prioritariamente 
para usos de lazer, cultura, esporte e turismo, tais como os setores de Clubes Esportivos, de 
Hotéis de Turismo, orla do lago Paranoá, centro urbano entre os eixos Monumental e 
Rodoviário. Finalmente, a escala bucólica inclui os setores de Recreação, áreas livres, 
como a orla do Lago Paranoá, parques, praças, jardins.  
 
O tombamento de Brasília favoreceu a preservação das características morfológica da 
cidade, em especial a organização espacial dos prédios e vias. Por outro lado, a distribuição 
dos usos e atividades sofreu diversas alterações, como no caso dos comércios locais. Os 
edifícios localizados nas entrequadras seriam, pelo plano original de Lucio Costa, voltados 
para atender às demandas cotidianas da população residente nas quadras próximas 
(FERREIRA E GOROVITZ, 2009). Conforme relatam Leitão e Fischer (2004), os blocos 
comerciais inicialmente eram contínuos, como acontece na Asa Sul, e deveriam ser 
voltados para as residências. Já na Asa Norte, construída posteriormente, foram 
construídos blocos quadrados com galeria coberta, isolados uns dos outros, e com lojas 
voltadas para todas as laterais. Entretanto, dada a maior visibilidade a partir da via de 
acesso à entrequadra, as lojas hoje estão prioritariamente abertas para tal, e não atendem 
apenas à população local, mas também oferecem comércio diferenciado, atividades de 
lazer, alimentação e outros.  
 



O ruído noturno (proveniente de bares, restaurantes, casas noturnas e demais 
estabelecimentos que funcionam à noite) é atualmente fator de crescente incômodo a uma 
parcela da população residente nas superquadras do Plano Piloto, verificado em conflitos 
recentes entre comunidade, donos de bares e produtores culturais. Tais embates decorrem, 
entre outros fatores, do crescimento nas atividades de lazer especialmente nos Setores 
Comerciais Locais e da grande proximidade entre estes e alguns blocos residenciais das 
superquadras residenciais.  
 
A Organização Mundial de Saúde – OMS (WHO, 2009) defende que o ruído noturno, 
mesmo em níveis não tão elevados, está amplamente relacionado com distúrbios de sono e 
insônia, levando ao uso de medicamentos, problemas de saúde auto relatados, hipertensão, 
infarto do miocárdio, depressão, entre outros. Determina-se 35 decibels como o limiar para 
que se tenha condições ótimas de sono, recomendando-se valores abaixo de 40 dB no 
interior do local de descanso. Quando o ruído interno está em torno de 50 dB, o descanso é 
comprometido e apenas por breves intervalos chegamos ao sono profundo; já acima de 55 
dB, os níveis sonoros são considerados críticos para a saúde da população, com efeitos 
adversos frequentemente observados, incluindo o aumento nos riscos de doença 
cardiovascular.  
 
Incômodos com o ruído são recorrentes sempre que há proximidade entre atividades 
acusticamente mais sensíveis – residências, hospitais, escolas – e atividades geradoras de 
ruído – tráfego, comércio, atividades noturnas. No Brasil, diversas iniciativas vêm 
buscando minimizar o incômodo da população com o ruído noturno. Em São Paulo, o 
Programa de Silêncio Urbano (PSIU)1 busca “tornar mais pacífica a convivência entre 
estabelecimentos e moradores da vizinhança”, com ações de destaque em bairros 
residenciais com grande número de bares e atividade noturna. No Rio de Janeiro, programa 
de mesmo nome (PSIU) está voltado especialmente para locais confinados, cobertos ou 
não, que possam emitir ruídos excessivos.  
 
No caso específico de Brasília, observa-se um crescente aumento na oferta de atividades de 
cultura e lazer, especialmente nos últimos cinco anos. A nova dinâmica da cidade tem 
trazido conflitos especialmente decorrentes da proximidade entre os usos residencial, 
comercial e de lazer. Dados da Ouvidoria Geral do GDF2 demonstram um aumento de 73% 
nas reclamações sobre poluição sonora entre os anos de 2013 e 2015, ocupando o terceiro 
lugar nas denúncias gerais da população. Junto às reclamações sobre poluição sonora 
também aparecem demandas de “fiscalização de comércio irregular”, “veículo estacionado 
em local irregular” e “invasão de área pública”, muitas vezes relacionadas com a atividade 
dos bares nas áreas residenciais. 
 
Como destacam Valadas e Leite (2004), os sons que compõem a paisagem sonora em que 
vivemos são necessários, sejam para dar suporte à vida quotidiana – os passos de quem se 
espera, os gritos das crianças –, sejam para tranquilizar ou distrair. Neste sentido, a busca 
por um ambiente sonoro equilibrado pressupõe não o silêncio absoluto, mas sim uma 
paisagem sonora que, ao mesmo tempo, reflita a vivência do homem no espaço urbano, e 
lhe permita usufruir do direito ao sossego.  
 
                                                
1 http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/zeladoria/psiu/index.php?p=8831, Acesso 
em nov. 2015. 
2 Dados fornecidos pela AGEFIS -  Agência de Fiscalização do Distrito Federal, a partir de estudos em 
andamento no ano de 2016. 



 
Visando garantir a efervescente vida cultural e noturna brasiliense, e acreditando que a 
legislação atual dificulta suas atividades, alguns grupos têm se organizado na tentativa de 
alterar a Lei Distrital 4.092/08 (CLDF, 2008)., popularmente denominada “Lei do 
Silêncio”. Essa lei, voltada ao de combate à poluição sonora, estabelece “limites máximos 
de intensidade da emissão de sons e ruídos resultantes de atividades urbanas e rurais do 
Distrito Federal”. A lei está ancorada na Norma ABNT NBR 10.151 – Avaliação do ruído 
em áreas habitadas, visando o conforto da comunidade (ABNT, 2000). Apesar dos diversos 
projetos de lei apresentados desde 2009, um ano após a aprovação da lei atual, até o 
momento não há um consenso em sua alteração, tendo fomentado audiências públicas e 
ações no Ministério Público. Dentre os principais motivos apresentados por quem é 
contrário à revisão à lei estão os novos limites propostos, os quais ultrapassam 
significativamente os níveis da lei atual e vão de encontro à legislação federal3. 
 
A resolução de conflitos entre comerciantes e moradores, entretanto, ultrapassa o mero 
estabelecimento de níveis mais ou menos elevados – até porque em outras cidades 
brasileiras com vida noturna consolidada são adotados os mesmos limites da atual lei do 
DF. A discussão deve ser ampla e pautada na garantia dos diversos direitos constitucionais, 
tais como: Art. 5: “é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de 
comunicação”; Art. 225: “todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida” (BRASIL, 1988). Não 
apenas os fatores objetivos devem ser considerados, mas também elementos subjetivos – 
individuais e histórico-culturais – para que se compreenda de forma mais ampla e 
aprofundada os elementos que interferem no conforto acústico. 
 
Por exemplo, para Kang et al. (2004), as pessoas em geral preferem sons naturais e 
culturais em detrimento a sons artificiais, sendo aqueles de tráfego e construção civil os 
mais desagradáveis. Além disso, os autores verificaram que a herança cultural e 
experiência ambiental a longo prazo fazem com que pessoas acostumadas a ambientes 
sonoros semelhantes tenham preferências similares, normalmente associadas às 
características da paisagem sonora a que estão acostumadas. Kang et al. (2004) defendem 
ainda, a partir de seus estudos, que idosos são mais tolerantes aos sons da natureza, 
culturais ou de atividades humanas do que a ruídos mecânicos e eletrônicos; já os jovens 
são mais tolerantes aos sons de música de rua ou mecânicos.  
 
Com intuito de compreender melhor as particularidades morfológicas, histórico-culturais e 
sociais que compõem a paisagem sonora noturna do Plano Piloto de Brasília, foi elaborado 
estudo de caso em uma superquadra do Plano Piloto de Brasília, a SQN 410, considerando 
os usos presentes e a nova dinâmica cultural e noturna da cidade. Esse estudo é parte da 
pesquisa de doutorado intitulada “Planejamento Urbano e Ruído Noturno: mediação de 
conflitos entre as atividades de lazer e o uso residencial”4, iniciada em 2016, a qual 
pretende apontar possíveis caminhos para amenizar os conflitos entre atividade de lazer 

                                                
3 Em nível federal, a Resolução 001/90 do CONAMA determina que sejam adotados os níveis estabelecidos 
na ABNT NBR 10.151, os quais são utilizados na atual lei distrital. A Lei 6.938/1981, relativa à Política 
Nacional do Meio Ambiente, dá ao CONAMA a competência para estabelecer “normas e padrões 
compatíveis com o meio ambiente ecologicamente equilibrado e essencial à qualidade de vida”, fazendo com 
que as determinações da NBR 10.151 tenham força de lei. 
4 Pesquisa desenvolvida no Programa de Pós Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de 
Arquitetura da Universidade de Brasília – PPG/FAU/UnB, pela aluna Ludmila Correia, sob orientação do 
Prof. Dr. Ricardo Trevisan e co-orientação do professor Sérgio Garavelli. 



noturno e uso residencial, considerando tanto as mudanças na ocupação de Brasília quanto 
suas características morfológicas únicas. Os resultados preliminares obtidos no trabalho 
que aqui se apresenta possibilitaram delinear as próximas etapas de desenvolvimento da 
pesquisa. 
	
2  METODOLOGIA 
	
O trabalho desenvolvido para este artigo foi realizado com base em pesquisa bibliográfica 
e documental e avaliação da paisagem sonora, utilizando-se mapeamento sonoro por 
simulação computacional e a entrevistas informais com moradores.  
 
O local selecionado como estudo de caso foi a Superquadra Norte 410, incluindo o 
Comércio Local, conforme apresentado na Figura 2. A Superquadra abriga prioritariamente 
atividade residencial, mas também conta com igreja, escola, praças e parques infantis. O 
Comércio Local apresenta uso misto, com loja e sobreloja ocupando os dois primeiros 
níveis dos blocos e unidades residenciais no terceiro nível. 
 

 
Figura 2 Localização da área de estudo – SQN 410, no Plano Piloto de Brasília-DF 

Fonte: Adaptado de Google Maps, 2016 
 
A quadra foi selecionada por apresentar recorrentes conflitos entre os moradores e os 
comerciantes e seus consumidores, além de um padrão de ocupação do espaço que 
intensifica o incômodo aos moradores. As lojas ocupadas pelos bares estão situadas nos 
trechos de cada bloco mais próximas à superquadra residencial, com ocupação da área 
externa às lojas por grande quantidade de mesas. Os usuários dos bares são principalmente 
jovens, moradores das proximidades ou estudantes da Universidade de Brasília – situada a 
pouco mais de 1 km do local – com presença mais significativa de terças às quintas-feiras. 
Tendo em vista o foco avaliação do ruído noturno, foi realizado um recorte para o período 
das 22h às 7h, conforme definido na legislação brasileira (ABNT, 2001).  
 

2.1  Mapeamento sonoro 
 
Visando a compreender de modo mais preciso os problemas relativos ao ruído nas cidades, 
há alguns anos vem sendo realizados Mapas Acústicos, instrumentos de avaliação e análise 
de ruído ambiental, realizados atualmente com auxílio de programas de computador 



(LICITRA, 2013). Constituem-se em um diagnóstico das emissões sonoras, da influência 
das diferentes fontes e da exposição da população ao ruído ambiente5.  
 

 
Figura 3 Medição in loco, para calibração do mapa 

Fonte: Arquivo pessoal, 2016. 
 
O mapeamento sonoro da SQN 410 foi realizado no Software CadnaA, um software de 
predição acústica em ambiente externo. O modelo de previsão de ruídos de tráfego 
utilizado pelo software é o alemão RLS90 – Richtlinien für den Lärmschutz an Straβen ou 
Diretrizes para Controle do Ruído em Rodovias –, demonstrado por Calixto (2002) como 
sendo aplicável às condições brasileiras de tráfego rodoviário. 
 
Sua elaboração foi baseada no levantamento das fontes sonoras, medições in loco para 
calibração do modelo, levantamento de dados topográficos a partir de plantas em Autocad 
(GDF, 2016) e da morfologia dos edifícios. A modelagem dos edifícios não considerou 
grande nível de detalhamento, sendo estes caracterizados volumetricamente. Gerou-se, 
assim, uma previsão do cenário atual, no qual foi possível identificar as áreas mais afetadas 
ou protegidas acusticamente.  
 
As principais fontes encontradas no local foram caracterizadas a partir de medições in loco 
e entrevistas informais com os moradores, selecionando-se aquelas que funcionam no 
período noturno. Foram selecionadas as fontes:  

• pontuais –  não apresentam sentidos de propagação significativos em relação ao 
receptor –  a banca de jornal na entrada da quadra;  

• lineares –  um sentido principal de propagação –  vias ao redor e internas à quadra;  
• superficiais –  propagam-se em dois sentidos – distribuídas em: 

o  horizontais: áreas de mesas dos bares e comércios móveis (Cachorro-
quente e Sopa), quadra de esportes (na Igreja, onde os alunos da escola 
próxima fazem atividades físicas), praças e estacionamentos;  

o e verticais: fachada dos edifícios comerciais e do Centro de Ensino 
Fundamental 410 Norte (escola situada em frente à praça principal da 
quadra, com atividades do período noturno).  

 
A caracterização quantitativa das fontes foi realizada a partir de medições in loco com uso 
de sonômetro6 (medidor de pressão sonora) e dados de estudos precedentes realizados pelo 
                                                
5 http://www.datakustik.com/en/products/cadnaa 
6 Sonômetro SOLO da 01dB, dotado de filtro de frequência de 1/3, a análise realizada com o software 
dBTraid da 01dB. O equipamento foi calibrado antes e após a realização das medidas. 



grupo7. Utilizou-se como referência o LAeq (nível de pressão sonora equivalente, ponderado 
em A), o Lmax (nível de pressão sonora máximo) e o Lmin (nível de pressão sonora mínimo). 
Fontes naturais (animais, ventos) não foram consideradas no modelo virtual por não 
apresentarem um padrão claro de emissão sonora. As fontes móveis – vozes das pessoas 
caminhando – e temporárias – vozes e música acústica na praça interna – também não 
foram utilizadas na caracterização pela falta de um padrão de emissão, mas serão 
consideradas nos resultados a partir das entrevistas com os moradores. 
 
A análise dos impactos das fontes sonoras considerou os receptores mais sensíveis: as 
unidades residenciais. A partir da avaliação das edificações, foi identificado o nível sonoro 
atingido em cada ponto das fachadas dos edifícios residenciais e das unidades habitacionais 
situadas acima do comércio local, comparando-os à legislação local. Utilizou-se como 
referência os níveis sonoros para o período noturno, das 22h às 7h, sendo os níveis 
máximos recomendados 45 dBA para áreas estritamente residenciais e 55 dBA para áreas 
mistas com vocação recreacional (ABNT, 2000; CLDF, 2008). Considerou-se a influência 
da morfologia da superquadra – dimensões e distribuição dos edifícios, o traçado viário e a 
localização das diferentes atividades realizadas no local – bem como os aspectos subjetivos 
apontados pelos moradores nas entrevistas. 
 
3  RESULTADOS 
 
O mapeamento demonstrou que há de fato um contraste significativo entre as paisagens 
sonoras diurna e noturna da quadra, conforme a Figura 4. 

 

 
Figura 4 Mapa acústico para os períodos diurno (7h às 22h) e noturno (22h às 7h) 

Fonte: Autores, 2016. 
 
Os maiores níveis de exposição ao ruído de tráfego foram encontrados nas proximidades 
das vias de acesso, não atingindo significativamente as unidades residenciais devido à 
distância. Dada a hierarquia viária existente, a maior concentração de veículos no período 
noturno está na via coletora (L2 Norte), mais distantes das unidades residenciais. As vias 
locais de acesso (vias de acesso à EQN 410/411 e à SQN 410) apresentam variação ao 
longo do dia, com tráfego reduzido à noite. O tráfego na via de acesso à entrequadra 
comercial é proporcionalmente mais significativo à noite, quando o movimento de veículos 
na L2 Norte é reduzido e o fluxo no acesso aos bares é maior (considerando os dias de 
atividade mais intensa). 
 

                                                
7 Parte da equipe deste trabalho é integrante do grupo Acústica e Poluição Ambiental, do Centro 
Universitário de Brasília – UNICEUB. 



Comparando-se a paisagem sonora nos períodos diurno e noturno, o contraste observado se 
justifica devido à grande quantidade de bares localizados na entrequadra comercial, em sua 
maioria voltados para as unidades residenciais e com ocupação da área pública (Figura 5).  
 

  
Figura 5 Trecho entre bloco comercial e o edifício residencial mais próximo na SQN 

410, de dia e à noite 
Fonte: Arquivo pessoal, 2016 

 
Especificamente no período noturno, entre as áreas mais externas e o interior da quadra foi 
observado também grande contraste. Na Figura 6 é possível identificar que, se no acesso à 
quadra a elevação no nível de pressão sonora é devida principalmente ao fluxo de veículos, 
nas proximidades do comércio local o impacto mais significativo é da área comercial – 
como não há música após as 22h, as fontes sonoras são relativas à conversação.  

 
Figura 6 Visão geral da paisagem sonora da quadra 

Fonte: Autores, 2016 
 
Nas áreas próximas às comerciais (Visada 1, Figura 7), foram identificados níveis acima de 
60 dB na fachada dos edifícios residenciais e acima de 65 dB nas residências sobre o 
comércio local, valores bem acima do estabelecido pela ABNT NBR 10.151 e pela Lei 
4.092/08. Já no interior da quadra (Visada 2, Figura 7) raramente são encontrados níveis 
acima de 55 dB, garantindo-se no interior das residências o nível sonoro recomendado pela 
OMS (40-45 dB). 
 

 
Figura 7 Detalhe Visadas 1 e 2, vistas a partir da entrequadra comercial e do acesso à 

Superquadra (residencial), respectivamente 
Fonte: Autores, 2016 



Essa diferenciação ao longo da quadra se justifica pela existência de edifícios residenciais 
bastante próximos (cerca de 15 metros) dos blocos comerciais e unidades residenciais 
acima destes, os quais são afetados mais significativamente. Já no interior da quadra, 
devido ao espaçamento entre os edifícios e a ausência de fontes sonoras no período 
noturno, os demais prédios estão protegidos das fontes de ruído.  
 
Os baixos níveis sonoros encontrados no interior da quadra demostram que os moradores 
dos edifícios ali localizados estão cotidianamente menos expostos ao ruído (Figura 8).  
 

 
Figura 8 Detalhe de edifícios localizados em trechos mais expostos (próximo à 

comercial) e menos expostos ao ruído (interior da quadra) 
Fonte: Autores, 2016 

 
Isso em parte explica porque, apesar de não quantificado na simulação, o barulho das 
pessoas que circulam pela quadra e do violão na praça incomodam tanto alguns moradores: 
há grande contraste entre o ambiente sonoro característico do lugar e tais fontes sonoras.  
 
4  CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Diferente de outras grandes metrópoles brasileiras, o desenho do Plano Piloto é 
caracterizado por áreas predominantemente abertas, com edifícios residenciais em pilotis, 
gerando permeabilidades que favorecem a dissipação do som. A cidade apresenta uma 
configuração semelhante à do campo livre, visto que não há grande quantidade de barreiras 
edificadas e o térreo dos edifícios residenciais é livre. A descontinuidade na malha, devido 
à distribuição espaçada dos edifícios, faz da distância o principal elemento redutor da 
intensidade sonora. Há, assim, um significativo impacto das atividades geradoras de ruído 
sobre atividades sensíveis, quando localizadas muito próximas. Além disso, níveis 
elevados podem ser encontrados no espaço exterior, quando a emissões na fonte estão 
muito elevadas.  
 
Buscando-se aprofundar a análise da paisagem sonora considerando sua amplitude e 
complexidade, incorporou-se à caracterização dos ruídos não apenas sua quantificação, 
mas também as preferências subjetivas dos indivíduos e os aspectos histórico-culturais e 
sociais envolvidos, identificados nas entrevistas informais com os moradores.  
 
Os dados foram analisados considerando-se a morfologia da SQN 410 e suas relações com 
as fontes sonoras existentes no local. Os resultados demonstraram que há contrastes 
significativos na paisagem sonora, não só entre os períodos diurno e noturno, mas também 



entre as áreas mais externas e internas à superquadra. Observou-se que a configuração dos 
edifícios e a forma de ocupação da área externa das lojas comerciais, no caso específico da 
SQN 410, potencializam o problema e desfavorecem ainda mais o conforto sonoro dos 
moradores. 
 
Como possíveis soluções, poderia ser repensada a forma de ocupação das áreas abertas das 
lojas, voltando as mesas predominantemente para a via de acesso à entrequadra comercial. 
Alguns donos de bares desta quadra já adotaram tal solução e tiveram um bom resultado. 
Tratando-se de espaços abertos, não é possível isolar completamente o som, mas acredita-
se que soluções acústicas móveis – barreiras acústicas – poderiam ser incorporadas às áreas 
de mesas, atenuando dos ruídos gerados pela conversação. 
 
Além disso, acredita-se ser necessário fomentar  a ampla discussão e esclarecimento da 
população, com programas de conscientização e controle do ruído, com maior foco nas 
áreas em que a atividade comercial noturna e o uso residencial coexistem de maneira mais 
próxima. Ao invés de proibir determinadas atividades ou restringir o uso da cidade, podem 
ser encontrados caminhos para uma convivência mais pacífica entre os diferentes grupos e 
parcelas da população, de forma a garantir tanto o o direito sossego quanto ao amplo 
usufruto da cidade.  
 
A experiência desta pesquisa permitiu-nos identificar alguns desafios e possibilidades para 
a pesquisa de doutorado em desenvolvimento. Em estudos posteriores, pretende-se ampliar 
medições in loco, com medições contínuas no interior e na fachada das residências, além 
da aplicação de questionários e entrevistas estruturadas, para identificação do real nível de 
incômodo dos moradores. Para caracterizar a paisagem sonora a partir de diferentes olhares 
– e escutas – pretende-se ampliar as entrevistas e outros métodos de pesquisa qualitativa 
incluindo, além dos moradores, comerciantes e usuários dos bares, artistas e produtores 
culturais, entre outros. 
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