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RESUMO  

Paisagem Sonora é um conceito que surgiu na década de 1970, e desde então é abordado em diversos 

estudos por todo o mundo. Ela vai além do controle de sons indesejados, onde o ruído é considerado um 

recurso, através de abordagem multidisciplinar que leva em consideração o contexto no qual se insere o 

ambiente e como as pessoas interpretam os sons presentes nele. 

Daí a importância de saber a relação entre a qualidade dos espaços públicos e a Paisagem Sonora 

presente. Os espaços públicos são considerados fundamentais na estrutura e paisagem urbana, por ser 

um espaço de uso comum, oferece aos cidadãos a oportunidade de encontros e trocas. Eles são 

responsáveis pela melhoria do ambiente urbano, e são capazes de proporcionar bem-estar aos utentes. 

Para a avaliação da qualidade do espaço público são utilizados como indicadores: familiaridade; 

legibilidade; apropriação visual; permeabilidade; acessibilidade; conforto; segurança; variedade; 

robustez; riqueza; personalização e ruído. Assim, foram escolhidos dois estudos de casos na cidade do 

Porto: a Rua das Flores e o Jardim de João Chagas, popularizado como Jardim da Cordoaria. Os quais 

foram avaliados como espaços públicos de boa qualidade, e apresentam características distintas como 

espaço público. 

A avaliação da Paisagem Sonora destes estudos de casos fez-se com base na literatura estudada, a qual 

indica a realização de análise objetiva e subjetiva. A análise subjetiva foi desenvolvida através de um 

inquérito, realizado com base nos indicadores: fontes de som dominantes; fundo sonoro a partir dos 

eventos acústicos existentes; e avaliação das fontes sonoras. Na análise objetiva, a partir do indicador 

‘intensidade do nível sonoro’, foram realizadas gravações de vídeo e medições de nível sonoro.  

Com base nos dados recolhidos fez-se a caracterização acústica dos estudos de casos. Onde a Rua das 

Flores apresentou resultados insatisfatórios, principalmente pelo excesso de ruído gerado pelas obras 

em edifícios na envolvente. A qual também é marcada pela presença de artistas de rua e pela a grande 

concentração de pessoas que utilizam a via. Já o Jardim da Cordoaria apresentou resultados satisfatórios 

quanto à paisagem sonora; onde a presença de grande massa vegetativa atrai animais, e ajuda a reduzir 

os ruídos do tráfego das vias circundantes. 

A partir destas análises e de comparação com estudos internacionais, foram encontradas relações de 

causa e efeito; onde as características físicas que definem o espaço interferem na sua Paisagem Sonora. 

Concluiu-se que alguns fatores interferem diretamente na percepção sonora do ambiente; seja na 

produção de sons ou na forma com eles se propagam no ambiente, são eles: os usos, a configuração e 

composição do espaço e da envolvente, e os edifícios existentes. Estas relações possibilitaram a 

definição de ações aplicáveis na Paisagem Sonora, com a busca por melhorias acústicas no ambiente, e 

a valorização de aspectos considerados adequados ao bem-estar e saúde de quem vivencia o local. 

 

PALAVRAS-CHAVE: paisagem sonora, espaços públicos, ambiente acústico, fontes sonoras, qualidade 

sonora. 
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ABSTRACT  

 

 

Soundscape is a concept that emerged in the 70's, since then it has been used in several studies around 

the world. The Soundscape goes beyond the control of unwanted sounds, where noise is considered a 

feature, through a multidisciplinary approach that takes into consideration the context in which the 

environment is inserted and how people understand the sounds present in it. 

Hence the importance of knowing the relationship between the quality of public spaces and the 

soundscape present in them. Public spaces are considered fundamental in the structure and urban 

landscape, as it is a space of common use and offers citizens the opportunity to meet and exchange. 

These spaces are responsible for improving the urban environment, and are capable of providing 

wellness to users. 

To evaluate the quality of public space, some indicators are used: familiarity; legibility; visual 

appropriation; permeability; accessibility; comfort; safety; variety; robustness; wealth; customization 

and noise. Thus, two case studies were chosen in Porto: Rua das Flores and Jardim de João Chagas, as 

known as Jardim da Cordoaria, which were evaluated as good public spaces that have distinct 

characteristics. 

The evaluation of the soundscape of these case studies was based on the literature review, which 

indicates the making of objective and subjective analysis. Subjective analysis was developed through a 

survey, based on the indicators: dominant sound sources; background sound from existing acoustic 

events; and evaluation of sound sources. In the objective analysis, from the “sound level intensity” 

indicator, video recordings and sound level measurements were taken. 

From the data collected in these experiments, the acoustic characterization of the case studies was made. 

Rua das Flores presented unsatisfactory results, mainly due to the excess noise generated by the 

construction works in surrounding buildings. The soundscape of the street is also marked by massive 

presence of street performers and large concentration of people who use the street. The Jardim da 

Cordoaria presented satisfactory results regarding the soundscape; where the presence of large 

vegetative mass attracts animals, and also helps to reduce the sounds of surrounding road traffic. 

From these analyzes and comparison with international studies, cause and effect relationships were 

found; where the physical characteristics that define space interfere with its soundscape. It was 

concluded that some factors directly interfere in the sound perception of the environment, whether in 

sounds production or in the way they propagate in the environment: the uses, the configuration and 

composition of space and surroundings, and the existing buildings. These relationships allowed the 

definition of applicable actions in soundscape, with the search for acoustic improvements in the 

environment, and the appreciation of aspects considered appropriate to the wellness and health of those 

who experience the place. 

 

 

KEYWORDS: soundscape, public spaces, acoustic environment, sound sources, sound quality. 
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1  
INTRODUÇÃO  

 

 

1.1 Enquadramento 

Na atualidade tem-se vindo a assistir a um acentuado desenvolvimento urbano que se espelha não só no 

crescimento das cidades, como no aumento das atividades económicas que aí se instalam e no 

incremento da utilização dos diferentes modos de transportes. 

Com esse desenvolvimento, a presença de elevados níveis sonoros/ruído tornou-se um grave problema 

enfrentado pela população urbana, uma vez que pode ser responsável por diversos danos na saúde das 

pessoas, destacando-se, entre outros, a perda de audição,  a incomodidade sonora, o acentuar de situações 

de estresse causadas pela exposição a sons repetitivos e/ou de alta intensidade, a dificuldades de 

concentração e/ou de conciliação do sono, a maior probabilidade de ocorrência de acidentes laborais ou 

mesmo, em casos extremos, de problemas cardíacos e morte.  

No contexto anteriormente referido, o som/ruído tanto pode ser considerado um resíduo e, como tal, 

deve ser controlado ou eliminado, como pode ser considerado um recurso, quando associado a 

características específicas de um local, uma cidade, uma região ou mesmo um país, onde o contexto e 

as percepções humanas são fundamentais para a compreensão do ambiente urbano.  

Associado a esta segunda classificação surgiu o conceito de Paisagem Sonora, na década de 70, com o 

músico e compositor canadense M. Schafer; o qual definiu que “Paisagem Sonora é qualquer campo 

acústico de estudo, a qual pode corresponder a uma composição musical, um programa de rádio ou um 

ambiente acústico”. Ainda segundo o autor: “para analisar determinado ambiente acústico é necessário 

estudar as características que compõem sua paisagem, isoladamente” [tradução livre de (Schafer, 

1993)]. 

Já em 2014, foi publicada a normalização da terminologia ‘Paisagem Sonora’, que é definida como 

“ambiente sonoro conforme percebido ou experimentado e/ou compreendido, no seu contexto, por uma 

pessoa ou pessoas”. Este documento foi desenvolvido devido à necessidade de padronização do conceito 

e da abordagem em estudos de casos. Outros conceitos relevantes ao tema são apresentados, como por 

exemplo: Fontes Sonoras: “sons gerados pela natureza ou pela atividade humana”; e Ambiente 

Sonoro: “som no receptor proveniente de todas as fontes sonoras conforme modificado pelo ambiente” 

(Instituto Português da Qualidade (IPQ), 2016). 

A motivação para o tema surgiu a partir de conversas com professores brasileiros, que têm desenvolvido 

a pesquisa “Paisagem Sonora, Memória e Cultura Urbana” elaborada no Programa de Pós-Graduação 

em Arquitetura (ProArq) da FAU/UFRJ no Brasil, coordenada pela professora Andréa Queiroz Rego. 

Onde analisam as características sonoras de espaços públicos da cidade do Rio de Janeiro, com o intuito 
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de criar uma memória sonora da cidade, através de gravações realizadas em diferentes ambientes e 

momentos. 

Ao longo dos últimos anos têm vindo a ser desenvolvidos estudos, em diversas partes do mundo, além 

do caso brasileiro citado acima, que utilizam a Paisagem Sonora, e os conceitos que dela derivam, como 

instrumento para avaliar a “qualidade” em espaços públicos das cidades; a partir de diversas 

metodologias de abordagem e indicadores capazes de analisar o ambiente sonoro através das 

características deles e das pessoas que o experimentam.  

O conceito de “qualidade de espaços públicos” apresenta diversas leituras consoante o domínio de 

atividade exercida. No contexto desta dissertação abordar-se-á este conceito no que respeita à sua 

dualidade, ou seja, com uma abordagem quantitativa e a subjetiva. 

Genericamente, o ambiente urbano pode ser estudado através de vários aspectos, entre os quais se 

incluem as percepções humanas. A audição, sendo um dos cinco sentidos sensoriais humanos, também 

pode ser utilizada nestas análises, constituindo o som/ruído o elemento principal dessa avaliação. Assim, 

a “qualidade dos espaços públicos”, no contexto da Paisagem Sonora, leva em consideração os sons 

existentes nesse ambiente, no qual alguns fatores relevantes interferem com a percepção destes sons. 

Salientam-se, em particular, os associados aos diferentes tipos de fontes de som dominantes; ao estado 

de espírito momentâneo das pessoas que o utilizam; além das características físicas que configuram esse 

mesmo espaço público.  

Segundo Schulte-Fortkamp (2018, p. 2446): 

O conceito de paisagem sonora proporciona uma abordagem holística para o ambiente acústico, 

que está além do ruído, e seu efeito sobre a qualidade de vida. A paisagem sonora sugere avaliar 

todos os sons percebidos em um ambiente ao considerar toda a sua complexidade. Para fazer 

isso, estudos da paisagem sonora utilizam uma variedade de métodos de recolha de dados de 

medição, que são relacionados com a percepção humana, o ambiente sonoro e o contexto, o qual 

é conhecido como ‘triangulação’. Desta forma, aumenta a eficácia do estudo e reduz a incerteza 

que pode ser gerada nas medições, em comparação com depender de um único método. Destaca-

se a importância de o estudo sonoro basear-se principalmente na percepção humana, e apenas 

em seguida, atentar-se para a medição física. [tradução livre da autora] 

Portanto, o estudo de um ambiente sonoro, na perspectiva da Paisagem Sonora, deve ser realizado 

através de uma abordagem interdisciplinar. Ressalta-se que a Paisagem Sonora vai muito além do 

controle dos sons indesejados. Seja através de experimentos in situ ou em laboratórios, seja com 

aplicação de inquéritos realizados com escalas variadas ou entrevistas narrativas, ou com gravações de 

áudio e de vídeo, ou ainda através de medições fisiológicas, muitas têm sido as abordagens ao tema que, 

mesmo assim, continua a suscitar e incitar múltiplas investigações. 

Tem-se, portanto, como cerne desta investigação os espaços públicos e a paisagem sonora existente 

neles. Estes espaços são fundamentais no cotidiano dos cidadãos, os quais podem usufruir de benefícios 

como: promoção de interação com oportunidades de contato e proximidade entre os indivíduos; 

promoção de atividades e usos diversos; fornecimento de bem-estar e conforto; promoção de atividades 

económicas; além dos benefícios ambientais quando providos de vegetação (Francis, Giles-Corti, Wood, 

& Knuiman, 2012). 

Neste domínio cabe salientar que o estudo da Paisagem Sonora é uma possível ferramenta a ser utilizada 

no planejamento urbano, em busca de ambientes que proporcionem experiências sonoras agradáveis aos 

utentes, principalmente à população que os frequenta, estimulada através de experiências sensoriais 

condicionadas pela sua configuração física e acústica. 
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Nesta dissertação considera-se que, no planejamento urbano, a avaliação da qualidade dos espaços 

públicos é fundamental e que a Paisagem Sonora se constitui como um elemento de decisão de suma 

importância. A partir deste conceito e dos resultados obtidos podem ser propostas melhorias para os 

ambientes já existentes e recomendações para projetos de novos espaços que irão surgir, as quais se 

constituirão como boas práticas a seguir. 

 

1.2 Objetivo 

Atendendo à contextualização realizada, constata-se que como objetivos desta pesquisa se incluem: 

 a caracterização da Paisagem Sonora de espaços públicos; 

 a avaliação da relação entre a qualidade dos espaços públicos e a Paisagem Sonora, e; 

 a proposta de medidas de melhoria da qualidade da Paisagem Sonora desse tipo de espaços. 

Para tal serão selecionados alguns espaços públicos da cidade do Porto que, segundo o entendimento da 

autora, apresentam diferentes aspetos associados à qualidade intrínseca dos espaços públicos e à 

natureza da respetiva Paisagem Sonora.  

Posteriormente, serão caracterizados esses espaços e analisados alguns indicadores que representam a 

Paisagem Sonora de cada um desses locais. 

Finalmente, serão propostas medidas que pretendem melhorar a resposta sensorial dos utilizadores na 

perspectiva da Paisagem Sonora e do conforto de utilização dos mesmos. 

A abordagem a adotar incluirá uma avaliação que se pretende quantitativa em termos de Qualidade 

Acústica (análise objetiva) e qualitativa, relativa à Percepção Sonora (análise subjetiva), ou seja o 

entendimento que o indivíduo que frequenta esses espaços públicos na cidade do Porto tem dos mesmos.  

 

1.3 Metodologia 

A metodologia utilizada para esta investigação está associada ao necessário enquadramento da autora 

nas temáticas associadas, como pode ser observado na Figura 1.  

A primeira parte é composta pelo estudo sobre a temática abordada, onde é realizada uma vasta pesquisa 

do referencial teórico que aborda os principais conceitos sobre os espaços públicos e a avaliação de sua 

qualidade na dinâmica urbana, prossegue com a imersão no tema da Paisagem Sonora, os seus conceitos 

e avaliação da mesma através de uma seleção de descritores e indicadores que se consideram de suprema 

relevância para o cruzamento dos dois temas. 

A segunda parte é composta pelos estudos de casos, sendo identificados diversos potenciais casos de 

estudo na cidade do Porto. Em seguida são apresentados os critérios de seleção dos casos de estudo que 

serão abordados nesta dissertação, procedendo-se à caracterização e justificação da sua relevância para 

os objetivos da mesma. Também é apresentada a metodologia utilizada nos estudos de casos 

selecionados e uma descrição e justificação dos experimentos realizados in situ (passeios sonoros com 

aplicação de inquéritos, e realização de gravações de vídeo e medições). 

A terceira e última parte é composta pela análise dos resultados e a proposta de ações. Através da 

avaliação dos resultados da análise subjetiva e da análise objetiva realizadas; bem como a realização da 

avaliação das relações entre as características físicas e as características acústicas dos espaços, com 

comparações com estudos internacionais que apresentam similaridades. E para finalizar, são ressaltadas 

as considerações, recomendações e propostas futuras no que diz respeito à pesquisa realizada. 
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Figura 1: Sequência com a metodologia utilizada na investigação.  

 

1.4 Estrutura do documento 

O presente trabalho foi estruturado em cinco capítulos, além dos subcapítulos contidos nestes; para o 

desenvolvimento de uma pesquisa coerente e fundamentada. 

O primeiro e presente capítulo (Introdução) está dividido em quatro tópicos: Enquadramento (onde são 

expostas as motivações para escolha do tema em questão e sua relevância para a atualidade); Objetivo 

(onde está descrito o objetivo central deste trabalho); Metodologia (onde está explicada a metodologia 

do estudo realizado); e Estrutura do Documento (onde está explicado o conteúdo de cada capítulo). 

O segundo capítulo (Estado da Arte) é composto pela síntese das principais investigações associadas 

aos domínios científicos analisados nesta dissertação. Para isso faz-se necessária a confirmação da 

importância do Espaço Público na dinâmica urbana, por se tratar do estudo de caso do presente trabalho. 

É exposta sua definição e demonstrado o seu papel crucial no tecido urbano e no desenvolvimento 

humano. Em sequência são demonstrados aspectos importantes para a avaliação da qualidade dos 

espaços públicos urbanos através das percepções humanas. Para fundamentar o tema em questão, é 

apresentado um estudo dos conceitos e definições da Paisagem Sonora desde o surgimento do termo; de 

sua importância como temática urbana atual; e as formas de utilizá-la na avaliação da qualidade dos 

espaços, através de um amplo estudo da literatura. 

No terceiro capítulo (Estudos de casos) são apresentadas as justificativas de escolha dos estudos de casos 

na cidade do Porto, a partir da análise da qualidade como espaço público. Em seguida, é demonstrada a 

metodologia aplicada nesses estudos de casos, para demonstrar como foram aplicados e avaliados os 

experimentos, e como foram recolhidos os dados através dos inquéritos, medições e gravações. 
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No quarto capítulo (Resultados e Discussões) são demonstrados os resultados obtidos nos exercícios 

aplicados na análise subjetiva e na análise objetiva; de forma a validar a investigação proposta. Em 

sequência são apresentados os ambientes acústicos estudados a partir da síntese das análises; as relações 

encontradas entre os espaços públicos e a Paisagem Sonora; e as propostas de melhorias da mesma. 

No quinto e último capítulo (Conclusão) são apresentadas as conclusões desta pesquisa, a fim de 

demonstrar a relação da qualidade do espaço com a Paisagem Sonora. E são apresentadas as 

recomendações a serem aplicadas em futuros estudos a partir da temática acústica em espaços públicos. 
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2  
ESTADO DA ARTE  

 

 

2.1 Introdução 

No contexto desta dissertação considerou-se que era indispensável reunir um conjunto de conhecimentos 

associados tanto ao tema da Paisagem Sonora como em relação aos Espaços Públicos e à avaliação da 

sua qualidade. Estes conceitos estão relacionados e futuramente serão aplicados aos casos de estudo do 

presente trabalho. 

Portanto, faz-se necessária a apresentação do conceito de espaço de uso público, a fim de demonstrar 

sua importância na dinâmica urbana, bem como sua influência no cotidiano dos cidadãos. Seguidamente, 

são introduzidos os indicadores utilizados na avaliação destes espaços, onde a “qualidade” de um lugar 

é definida através de fatores relacionados com as experiências das pessoas. 

Como já mencionado, a apresentação do conceito de Paisagem Sonora faz parte deste capítulo, desde o 

surgimento do termo, na década de 1970, até sua normalização, em 2014. Esses conceitos, assim como 

outros relevantes ao tema, serão demonstrados e analisados a partir de diversos estudos realizados pelo 

mundo. Também serão expostas as formas de ‘medir’ e avaliar a Paisagem Sonora, através de 

metodologias de estudo encontradas na revisão bibliográfica efetuada; salientando-se os principais 

descritores e indicadores aplicáveis na avaliação de casos de estudo.  

A conjugação destes dois temas, que se apresentam nos pontos seguintes do presente capítulo, pretende 

justificar a importância e relevância do(s) ambiente(s) sonoro(s) na dinâmica urbana e na vivência dos 

utentes dos espaços públicos. 

 

2.2 Espaço Público 

2.2.1 CONCEITOS BASE 

Para se compreender a problemática associada aos espaços públicos é necessário perceber o seu 

enquadramento funcional e espacial no espaço urbano. 

Genericamente, o espaço urbano está associado às áreas urbanas e é formado por diversos tipos e classes 

de espaços. Assim, pode-se considerar que contempla os espaços já edificados e espaços expectantes 

em termos construtivos, mas ainda vazios. Em termos de titularidade, podem-se encontrar espaços de 

uso privados e espaços de uso público. Quanto ao tipo de ocupação, podem-se observar áreas com 

mistura de usos e funções e outros espaços dedicados a usos específicos. No entanto, cada um desses 

espaços possui particularidades que os distinguem e que configuram uma paisagem urbana, uma vez 
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que possuem características únicas que podem ser experimentadas de formas variadas pelos utilizadores. 

Salienta-se, porém, que é a junção destas experiências que determinam a identidade do lugar.  

Dos espaços anteriormente enunciados, chama-se particular atenção para o Espaço Público, como 

aquele que é fruído por toda a população, tanto a população dessa área urbana como a que aí vem 

trabalhar, estudar, procurar serviços específicos ou simplesmente em lazer. Assim, o espaço público é 

um elemento fundamental na estrutura urbana e na paisagem urbana, por ser o espaço de uso comum e 

onde ocorrem os encontros dos cidadãos, as atividades coletivas e as atividades comerciais.  

Atendendo às funções que aí ocorrem, o espaço público pode contribuir para a melhoria do ambiente 

urbano e para o cotidiano humano. O espaço público tem o potencial de valorizar o sentido de “bem 

público”, ou seja, senso de comunidade, o que remete à identidade e pertinência deste local no tecido 

urbano.  

Este tipo de espaços deve ser considerado como um local acessível a todos os tipos de pessoas, o que 

proporciona a liberdade de ação, a reivindicação temporária e a apropriação. Pode ser definido como 

um “terceiro lugar”, por ser um local de reunião fora de casa e do local de trabalho; que promove 

interação e proporciona oportunidades de contato e proximidade. Ele deve ser solidário, democrático, 

conter significado, e atender às necessidades dos utentes. Para que um projeto de espaço público tenha 

alta qualidade é necessário abordar questões relativas à acessibilidade, às atividades e usos, ao conforto 

e imagem, além da sociabilidade que pode proporcionar (Francis et al., 2012). 

Também deve ser provido de boa gestão e manutenção, para qualificar as áreas urbanas consolidadas, e 

garantir o envolvimento da população na sua dinâmica cotidiana. São exemplos de espaços públicos: 

ruas, avenidas, largos, praças, pátios, jardins e parques. 

É no espaço público que acontece a vida nas cidades. As vias de ligação (becos, ruas, avenidas) são 

vitais para o funcionamento dos locais, são onde se localizam os diversos tipos de edifícios (comércios, 

serviços, residências, instituições), e por onde as pessoas transitam (a pé, de bicicleta, em transportes 

públicos ou particulares). São também os caminhos que conectam os espaços livres públicos, ou seja, se 

caracterizam pela passagem, porém também podem servir como locais de permanência, a depender do 

mobiliário existente. Estes espaços públicos devem ser providos de equilíbrio entre os diversos tipos de 

utentes (peões, ciclistas, e pessoas em veículos motores), para que a vida pública, econômica e cultural 

urbana aconteça de forma adequada (Carmona, Gabrieli, Hickman, Laopoulou, & Livingstone, 2018). 

Os espaços livres públicos são os locais públicos livres de edificações, os quais podem apresentar 

vegetação e solos permeáveis - o que os definem como espaços verdes. São espaços abertos ao público 

que proporcionam benefícios ambientais (quando há presença de vegetação), económicos e sociais. As 

praças beneficiam tanto a população, quanto o ambiente urbano; através da interação, circulação, lazer, 

recreação e relaxamento promovidos; assim como a redução da poluição e os efeitos de calor. Elas são 

compartilhadas pela população que busca o lazer, o encontro, a vida comunitária, e/ou as expressões 

culturais ali praticadas. A discussão sobre estes espaços é de suma importância no planejamento urbano, 

por visar às necessidades da sociedade e evitar o declínio na qualidade de vida; daí a dificuldade em 

qualificá-los corretamente no âmbito multidisciplinar - ambiental, estético, social e financeiro 

(Benchimol, Lamano-Ferreira, Ferreira, Cortese, & Ramos, 2017). 

Os espaços verdes públicos compreendidos por parques, jardins, reservas naturais e florestas urbanas, 

tem papel importante na promoção da atividade física e na melhoria da saúde da população; através do 

contato com a natureza e pela interação social. A presença desse tipo de espaço beneficia a saúde mental, 

com o alívio do estresse e melhoria do bem-estar; a interação social também é importante para a saúde 

mental, pelo fortalecimento dos laços sociais. Também se destaca a capacidade, destes espaços, em 
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reduzir as desigualdades na saúde dos indivíduos que pertencem a quadros socioeconómicos distintos 

(Sugiyamai, Carver, Koohsari, & Veitch, 2018)  

Os espaços verdes públicos oferecem uma variedade de funções para as áreas urbanas, por esta razão 

requer esforços multidimensionais. Eles são importantes por proporcionar diversidade ambiental; por 

contribuir com a manutenção de um clima equilibrado às cidades; por afetar as concentrações e 

distribuição de poluentes no ar. Além de contribuir com a manutenção e conservação de propriedades 

ecológicas locais, com o convívio social e com a recreação da população (Daniels et al., 2018).  

O espaço público urbano tem um papel vasto no contexto da cidade, para além das funções nele 

desempenhadas e do valor de satisfação associado ao espaço, ele se insere nos termos de sustentabilidade 

por seu papel ecológico no tecido urbano (Alves, 2003). Sustentabilidade é um conceito bastante 

abordado na atualidade na busca de soluções para melhorar a qualidade de vida da população urbana; o 

que reforça a importância de ter espaços públicos considerados adequados. 

Um espaço urbano, seja público ou privado, é composto por características diversas que configuram 

uma determinada paisagem. As características presentes nos espaços são perceptíveis aos seres humanos 

através dos seus cinco sentidos (visão, audição, olfato, paladar e o tato). E através destas percepções 

humanas também é possível avaliar a qualidade presente em determinada paisagem; onde ‘qualidade’ é 

considerada uma propriedade que define a essência de algum lugar.  

O conceito de ‘qualidade’ é composto por uma dualidade, com abordagem quantitativa e qualitativa 

(subjetiva). Na abordagem quantitativa, qualidade pode ser avaliada a partir de normas, princípios e 

indicadores. Já a abordagem subjetiva é realizada através das interpretações das pessoas que 

experimentam o que está a ser avaliado; sendo essa interpretação momentânea, em função da experiência 

do momento e, ainda, abrangente, fruto de todas as experiências já vividas no local por cada utilizador. 

A avaliação dos espaços públicos, na vertente da sua qualidade intrínseca, é fundamental para o 

desenvolvimento de temas como planejamento, gestão, desenho e políticas urbanas.  

 

2.2.2 AVALIAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO 

O ambiente urbano pode ser analisado por diversos fatores, sendo estes: naturais, humanos ou 

regulamentares. Como o espaço público tem papel fundamental na dinâmica urban. Sendo um local de 

convívio mútuo, um espaço coletivo e pertencente a todos onde ocorre e se manifesta a vivência da 

cidade, um local de experiências, trocas e encontros entre indivíduos, ou seja, um polo de dinamização 

social, a avaliação de sua qualidade tem grande importância e é fundamental para o entendimento do 

todo urbano. 

A análise de um espaço público pode ser realizada pela sua morfologia e sua estrutura. O espaço público 

é fonte de benefícios para a sociedade em geral, que não se limitam aos critérios naturais ou estéticos. 

A interação social alivia as rotinas diárias, intensificam o senso de pertencimento e ajudam na formação 

de laços (sentido de comunidade). Por ser considerado um componente ativo do ambiente urbano, a 

análise do espaço através de seu desenho e composição é capaz de diagnosticar os problemas existentes 

e serem encontradas propostas suficientes para resolver estes problemas.  

Segundo Alves (2003, p.121): 

A qualidade do espaço público depende, naturalmente, da qualidade da arquitetura do edificado 

que com ele confina e, em particular, da riqueza e plasticidade das suas fachadas e da íntima 

articulação dos pisos ao espaço exterior imediato. Tais fatores ocupam um lugar prioritário 

naquilo que nos é dado a observar e perceber a partir do espaço público; as qualidades desses 
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passam pelas dimensões física, funcional, sociocultural e sensorial que envolvem as diferentes 

experiências do homem no domínio público. 

 

Diversos autores têm proposto indicadores que permitem aferir o que consideram ser a qualidade de um 

espaço público, como por exemplo Burton & Mitchell (2006) e Bently et al., (1996). Dentre os 

indicadores mencionados por esses autores se salientam: 

 Familiaridade; 

 Legibilidade; 

 Apropriação visual; 

 Permeabilidade; 

 Acessibilidade; 

 Conforto; 

 Segurança; 

 Variedade ou distinção; 

 Robustez; 

 Riqueza; 

 Personalização. 

Um importante aspecto é a Familiaridade, segundo Burton & Mitchell (2006) este é um conceito 

relacionado com a facilidade de compreensão do espaço pelas pessoas, onde podem reconhecer a 

composição das ruas, dos espaços abertos e do edificado, suas formas e materialidade. Quando as 

composições são familiares, ajudam na independência das pessoas com maiores dificuldades, as quais 

utilizam sua memória espacial e visual para percorrer os trajetos, daí a importância da existência de 

marcos e referências ao longo dos percursos. 

Outro indicador é a Legibilidade, que tem um papel importante na compreensão das cidades, na 

facilidade de leitura destas, ou seja, o quão fácil é perceber o desenvolvimento da cidade e a localização 

dos seus espaços mais marcantes. É um aspecto importante que retrata a forma física (morfologia) e 

também a funcionalidade cuja combinação é fundamental para uma boa legibilidade. Por esta razão, as 

cidades tradicionais são mais facilmente compreendidas que as cidades modernas, pois os edifícios de 

maior importância se destacam e têm forte relação com o espaço público  (Bently et al., 1996). Neste 

indicador se destacam os cinco elementos físicos chave na estrutura urbana que, segundo Lynch (1990) 

incluem: 

 nós (que são os cruzamentos, pontos focais, ou junções);  

 limites ou orlas (são elementos lineares e contínuos que delimitam e separam);  

 caminhos ou trilhos (que são os canais de movimento, as vias);  

 quadras ou distritos (que são as seções da cidade que apresentam elementos de comum 

identificação), e; 

 marcos (que são os pontos de referência).  

Segundo Bently et al. (1996), uma boa legibilidade pode ser alcançada com a combinação destes cinco 

elementos. Para isso, os caminhos devem ser legíveis e com caráter marcante; as ruas de ligação devem 

direcionar aos nós através da sua funcionalidade; além da importância dos marcos sequenciais que 

facilitam a percepção dos utentes e permite a sensação de confiança e bem-estar a eles. 

Apropriação visual é um indicador associado ao significado do lugar, que tem capacidade de responder 

às expectativas das pessoas. Ele pode ser apropriado visualmente; ou seja, quando as pessoas conseguem 

interpretar o que ocorre no local apenas ao olhar para ele. Este é um requisito chave para os espaços 
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públicos. O ideal é que apropriação seja realizada por todos os tipos de pessoas, sem restrições; e são os 

edifícios envolventes que determinam, em grande parte, o aspecto destes espaços. São fatores 

importantes na interpretação que as pessoas dão aos lugares: quando os detalhes dos edifícios 

influenciam na legibilidade local e na sua interpretação visual; quando as características externas dos 

edifícios demonstram a função interior e permitem a identificação dos usos destes; e quando os espaços 

interiores são atrativos às pessoas de diferentes estilos de vida. Portanto, a interpretação das pessoas tem 

papel importante na concepção dos lugares e na sua ocupação (Bently et al., 1996). 

Permeabilidade é um indicador que avalia a capacidade de um lugar ser acessível, é o quanto este 

permite ao utilizador a escolha de percursos variados para acessá-lo, segundo Bently et al., (1996), sendo 

importante que tenha boa visibilidade entre os espaços e facilidade de acesso. A transição entre o espaço 

público e o privado também deve ser dotada de permeabilidade, através de uma interface enriquecida 

com elementos e aberturas (janelas e portas). Para garantir uma boa qualidade através deste aspecto, os 

percursos alternativos devem sempre ser visíveis, por esta razão, quarteirões de dimensões menores são 

mais favoráveis que os grandes, por oferecerem escolhas de caminhos e ser mais fácil ver as interseções.  

A Acessibilidade, um indicador bastante relacionado ao anterior, é importante para a avaliação dos 

espaços públicos, pois seu conceito é relacionado com a capacidade de os percursos permitirem que 

todos circulem, utilizem e cheguem aos lugares desejados; por isso é fundamental considerar a 

distribuição de serviços ao longo das vias, a presença de obstáculos físicos e a inclinação dos trajetos.  

Outro aspecto relacionado com a permeabilidade é o Conforto, onde se avalia a capacidade de os 

espaços permitirem às pessoas visitarem lugares de sua escolha sem experimentar perturbações físicas 

ou mentais, oferecendo uma experiência agradável de estar fora de casa.  

A Segurança  avalia a capacidade de oferecer percursos sem sensação de medo ou perigo, seja o medo 

de ser surpreendido por outras pessoas, medo do tráfego motor, ou medo de quedas (Burton & Mitchell, 

2006). 

Variedade, ou distinção está associada à capacidade que os espaços têm em oferecer escolhas de 

experiências, e à identidade do lugar, o carácter transmitido por ele. A variedade não está relacionada 

somente à mobilidade, mas também aos usos, formas e significados. De acordo com Bently et al., (1996), 

espaços monofuncionais afetam diretamente a variedade do lugar; diferentemente, um local que oferece 

maior gama de atividades atrai pessoas em vários horários ao longo do dia, o que gera competitividade 

e interação. Para garantir uma boa variedade, os usos devem dar suporte uns aos outros. 

Robustez ou polivalência é a capacidade que faz de um lugar maleável ou adaptável, é quando ele 

oferece uma gama de finalidades mais variada. A especialização dos espaços é uma tendência; porém 

nos espaços públicos essa compartimentação é prejudicial no que diz respeito à robustez, pois as 

atividades que ocorrem simultaneamente geram atratividade, e por consequência outras atividades. A 

robustez dos edifícios afeta diretamente a robustez dos espaços públicos que envolvem. Em larga escala, 

a robustez dos edifícios está relacionada com a habilidade de mudar seu uso, o que contribui para a 

diversidade dos espaços exteriores. Em pequena escala, se relaciona com a habilidade dos espaços 

internos serem usados de formas diferentes, além da relação entre altura, profundidade e acessos dos 

edifícios. Nos espaços públicos, os limites são os espaços mais utilizados, por isso devem ser dotados 

de atrativos, além de pensar na variedade de usos que coexistem no todo (Bently et al., 1996).  

Riqueza é o aspecto que exprime a capacidade de um espaço oferecer diversificadas experiências 

sensoriais aos utentes. No sentido do movimento, a possibilidade de ter formas variadas de deslocamento 

é um fator importante nos espaços públicos. No sentido do olfato, a experiência sensorial só pode ser 

realizada com a aproximação ou afastamento das fontes, sendo possível em grandes espaços públicos. 
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No sentido da audição, o controlo do que se ouve é limitado, porém com concentração podem ser 

filtrados os sons de maior interesse; nos grandes espaços os sons podem ser trabalhados de forma mais 

eficaz, ao permitir a escolha das pessoas por diversas experiências auditivas. O sentido do tato pode 

ser voluntário ou involuntário, sejam em detalhes construtivos que despertam o interesse ao toque, ou 

em locais onde pode-se sentir o vento e temperaturas variadas. O sentido da visão é um dos mais 

importantes e o mais facilmente controlável, pois pode-se desviar o olhar de algo que é considerado 

desagradável. Neste sentido a monotonia visual é algo que enfraquece, a qual necessita de contrastes 

nas superfícies e elementos nas fachadas para aumentar a riqueza visual. Por esta razão, deve-se 

considerar a distância de visualização, ou seja, se a riqueza sensorial é em grande ou pequena escala; 

além do tempo de visualização, onde a riqueza deve ser capaz de atrair os olhares pelo máximo de tempo. 

Também deve-se levar em consideração o custo, a partir de soluções economicamente eficientes com 

técnicas e materiais adequados (Bently et al., 1996). 

Outro aspecto é a Personalização, ou seja, quando um espaço ou edifício permite aos seus usuários 

personalizarem o seu ambiente, expondo seu gosto pessoal e seus valores. É quando as pessoas se 

apropriam do espaço e deixam suas marcas nele. Pode ser feito através de intervenções artísticas, 

instalações temporárias ou permanentes, é quando o espaço oferece a oportunidade de mudanças. O 

Shopping Via Catarina no Porto é um exemplo de edifício que oferece a oportunidade de personalização, 

com a realização de concursos para instalações artísticas em sua fachada principal.  

 Este aspecto pode contribuir para a legibilidade local, ao tornar mais claro o padrão de atividades 

desenvolvidas nele, principalmente em espaços e edifícios robustos. O surgimento de materiais e 

revestimentos mais flexíveis e de fácil aplicação é uma tendência que contribui para a personalização 

dos espaços, cabendo ao projetista controlar e/ou orientar esse processo. Alguns fatores afetam 

diretamente este aspecto, são eles: o tipo de ocupação, o tipo de edifício ou espaço público, e a tecnologia 

de construção e/ou de concepção. A personalização pode ocorrer de forma privada ou pública. A privada 

diz respeito ao que ocorre dentro das edificações. Já a pública é realizada na parte externa, e influenciam 

o espaço público; pode ser através das interfaces, fronteiras, limites entre o espaço público e o privado. 

A personalização é um processo previsível e não aleatório, nele é refletido o tipo de ocupação que ocorre 

no espaço, desta forma, os projetos devem contemplar margens para que a personalização aconteça sem 

prejudicar a riqueza e a apropriação visual dos espaços (Bently et al., 1996). 

A partir destes indicadores de qualidade do espaço público, são considerados lugares símbolos da 

identidade das cidades, entendidos como fatores de desenvolvimento económico local, como promotores 

de equilíbrio ambiental e como palcos para eventos culturais. O que afirma a importância da concepção 

destes espaços, os quais precisam ser servidos de locais de permanência (áreas de estar); locais propícios 

a encontros; entradas bem definidas e espaços acessíveis visualmente; diversidade de funções e 

atividades; percursos bem pensados e projetados; preferência para os peões; envolvente atrativa; e 

proximidade com as paragens de transporte público.  

Destaca-se a importância da voz ativa de todos os responsáveis pelo espaço; onde é fundamental a 

participação dos utilizadores do espaço na tomada de decisões, seja para definir o programa de 

necessidades de um local a ser criado, seja na confirmação de uma identidade para o lugar, seja na 

manutenção e gestão deste espaço. 

Como se pode observar, há muitas formas de avaliar os espaços públicos e a sua qualidade. 

Nomeadamente, através de indicadores que têm relação com a interpretação e vivência das pessoas que 

com eles contatam.  

Para o presente estudo, será avaliada a qualidade dos espaços públicos selecionados para esta 

dissertação, na fronteira com as suas características sonoras, que também serão avaliadas e analisadas 
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para que seja possível identificar como a Paisagem Sonora de um espaço pode interferir na percepção 

dos utentes desse espaço. 

 

2.3 Paisagem Sonora 

2.3.1 O SOM E O RUÍDO 

A abordagem da Paisagem Sonora como um instrumento de planejamento na atualidade surge como um 

ramo de especialização da Acústica, a ciência no âmbito da qual se estudam os fenómenos do som/ruído.  

A audição é um dos sentidos humanos mais sensíveis. Como demonstra a Figura 2, os sons são captados 

pelas orelhas e encaminhados até o cérebro através de receptores nervosos, para que sejam 

transformados em interpretações sonoras, ou seja, é a percepção dos sons. Entende-se ‘som’ como um 

movimento vibratório de um corpo sonoro, que é propagado de forma circuncêntrica por um ambiente 

e captado pelos ouvidos, os quais tem capacidade de interpretar os de frequência entre 20 Hz e 20.000 

Hz (Mundo Educação, 2019). O som é fundamental para a comunicação entre as pessoas, e sua 

percepção pode ser transformada em informações sobre o ambiente em que o ouvinte está inserido, daí 

sua importância no estudo de ambientes urbanos. 

 

 

Figura 2: Anatomia do ouvido humano e percurso do som, desde a recepção à interpretação. Fonte: InovaSom, 

2019. 

 

A terminologia associada à utilização das designações como som e ruído tem estado associada à 

interpretação que o ouvinte tem das ondas sonoras que recebe. Assim, o ruído tem vindo a ser associado 

a aspetos nefastos para as pessoas, seja porque os elevados níveis de ruído ambiente constituem um 

elemento intrusivo na sua vida cotidiana, seja por se revelarem estímulos sonoros sem interesse e 

agressivos sensorialmente para o mesmo.  

No caso dos elevados níveis de ruído ambiente, estes têm sido identificados como uma questão de saúde 

pública, uma vez que representam não só uma grave invasão da vida cotidiana, que se tem vindo a 

acentuar com o crescimento das cidades, com a expansão significativa do volume de tráfego (rodoviário, 
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aéreo e ferroviário) e com a invasão de turistas que tem alterado a forma de estar e vivenciar as cidades, 

como um fenómeno com efeitos físicos na saúde da população.  

Segundo Fowler (2013) a preocupação com os ruídos urbanos cresceu na segunda metade do século XX, 

com a rápida industrialização e o acelerado crescimento das cidades após a Segunda Guerra Mundial. 

Fatores que afetaram, significativamente, a população com questões referentes aos sons urbanos e a 

poluição sonora; e que fizeram os especialistas atentarem-se na definição de estratégias para atenuar ou 

melhorar os problemas gerados pelas fontes sonoras. 

Porém a preocupação com os sons na paisagem urbana é bastante antiga, há registros antigos de leis 

romanas, que datam de 40 AC, onde carros de bois eram impedidos de circularem em algumas ruas para 

evitar barulhos indevidos. Desde então, são encontrados registros sobre intervenções e sugestões para 

reduzir os ruídos e seus efeitos negativos para as pessoas em todo o mundo (Aletta, Kang, & Axelsson, 

2016).  

Como já mencionado, o nível excessivo de ruído ambiente é responsável por gerar diversos problemas 

na saúde das pessoas, sejam problemas físicos e/ou mentais, como mostra a Figura 3. Destacando-se o 

estresse resultado da exposição prolongada aos ruídos causados por fontes sonoras complexas, o qual 

tem forte ligação com outras doenças como: pressão sanguínea elevada, diabetes e fibrilação auricular. 

A exposição a curto prazo pode causar ansiedade, perturbação, afetar a qualidade do sono e os hábitos 

de vida (Di et al., 2018). 

 

 

Figura 3: Potenciais efeitos do ruído no Homem. Fonte: Babisch, 2002. 

 

Em 2011, a Organização Mundial da Saúde (OMS) em conjunto com o Centro Investigação Conjunta 

(Joint Research Centre – JRC) publicou um relatório sobre as doenças resultantes do excessivo ruído 

ambiental, como por exemplo: doença cardíaca isquêmica (que tem forte ligação com a exposição aos 

ruídos de tráfego rodoviário e das aeronaves, que aumentam o risco de pressão alta); deficiências 

cognitivas em crianças (onde a capacidade cognitiva em crianças em idade escolar é reduzida quando a 

exposição ao ruído persiste por algum tempo); distúrbios do sono (os quais são medidos através do relato 

das pessoas que sofrem com esse problema); zumbido (que é uma sensação de escutar um som mesmo 

com a ausência de fontes de som, o qual tem forte ligação com os distúrbios do sono, problemas 

cognitivos, ansiedade, sofrimento psicológico, depressão, problemas de comunicação, frustação, 

irritabilidade, tensão, incapacidade de trabalhar, e redução da vida social); além do estresse (onde o 
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aborrecimento causado pelo alto nível de incômodo proveniente do ruído é considerado como doença) 

(World Health Organization (WHO), 2011). 

Também neste relatório, foram quantificados os anos de vida saudável perdidos, a partir de um cálculo 

com o ajuste dos anos vividos com incapacidades provenientes das doenças relatadas anteriormente 

(denominado DALY - Disability-Adjusted Life Year). Assim, estima-se que foram perdidos 61.000 anos 

para a doença cardíaca isquêmica; 45.000 anos para deficiências cognitivas em crianças; 903.000 anos 

para distúrbios do sono; 22.000 anos para zumbido e 654.000 anos para estresse. Ou seja, todos os anos 

são perdidos pelo menos um milhão de anos de vida saudável por conta do excessivo ruído ambiental 

na Europa Ocidental (World Health Organization (WHO), 2011). 

Neste contexto, é natural que a poluição sonora seja considerada um dos principais problemas 

enfrentados pela população urbana. Segundo dados da OMS, ela perde apenas para a poluição 

atmosférica (World Health Organization (WHO), 2018). A poluição sonora é causada pelo nível 

excessivo de ruído ambiente, que afeta diretamente a saúde das pessoas, como explicitado anteriormente, 

ou seja, é a sobreposição excessiva de sons indesejáveis que provocam perturbação e desconforto.  

As principais fontes de ruído nas cidades são: o tráfego, principalmente o rodoviário, as indústrias e 

atividades económicas e as atividades de lazer. Estas últimas têm assumido alguma preponderância com 

o incremento das movimentações turísticas nos principais centros urbanos. 

Os indicadores de avaliação do nível de ruído ambiente têm vindo a evoluir ao longo do tempo. Para 

efeitos de avaliação e imposições de limites legais, atualmente, em Portugal, estão em utilização os 

seguintes: 

 LAeq – indicador de ruído contínuo equivalente ponderado A, medido em decibel, a partir de 

determinado período de tempo (onde o período de referência para avaliação do ruído ambiente 

e do ruído residual é de um mês, seja no período diurno, entardecer ou noturno); 

 Lden – indicador de ruído diurno-entardecer-noturno equivalente, expresso em dB(A), é 

determinado a partir de uma série de períodos diurnos, de entardecer e noturnos, representativos 

de um ano. Este indicador é resultado da equação: 

              

 Ld – indicador de ruído diurno, expresso em dB(A), determinado durante os períodos do dia 

(entre 7:00 e 20:00), representativos de um ano; 

 Le – indicador de ruído do entardecer, expresso em dB(A), determinado durante os períodos de 

entardecer (entre 20:00 e 23:00), representativo de um ano; 

 Ln – indicador de ruído noturno, expresso em dB(A), determinado durante os períodos noturnos 

(entre 23:00 e 07:00), representativo de um ano.  

 

Segundo o indicado pela OMS (World Health Organization (WHO), 2018), o nível de ruído nos centros 

urbanos, para o indicador Lden, não deve exceder um máximo de 50 dB(A), acima deste valor o som/ruído 

é considerado nocivo para a saúde humana. Estima-se que um a cada cinco europeus é regularmente 

exposto a níveis de ruído superiores ao admitido no período noturno.  São cerca de 100 milhões de 

europeus expostos diariamente a níveis superiores a 55 dB(A) gerados principalmente pela circulação 

de veículos automotores.  

Equação 1 
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Em busca de melhorias dos problemas gerados pela poluição sonora, muitas cidades têm incorporado 

políticas urbanas para o combate ao nível excessivo de ruído ambiente. Na União Europeia, foi aprovada 

a Diretiva do Ruído Ambiente (DRA), transposta para o corpo legal português com o Decreto-Lei 

n.º146/2006 que, no caso de grandes aglomerações ou de grandes infraestruturas de transporte (GIT), 

prevê a elaboração de Mapas Estratégicos de Ruído e de Planos de Ação com uma periodicidade 

quinquenal.  

Adicionalmente. em Portugal, para todos os municípios nacionais, o Regulamento Geral do Ruído 

(RGR, 2007) define que têm de ser elaborados Mapas de Ruído (MR), para o período das 24h do dia 

(Lden) e para o período noturno (Ln), que devem acompanhar a elaboração do respetivo Plano Diretor 

Municipal (PDM). No caso do Porto, o Mapa de Ruído apresentado no respetivo sítio da internet e 

reportado na Figura 4 e Figura 5, respectivamente, para os indicadores Lden (indicador de ruído diurno-

entardecer-noturno) e Ln (indicador de ruído noturno), divulga essa informação sob a forma de isófonas, 

que expressam valores em dB(A). 

Adicionalmente, deverão ser definidas as Zonas Mistas e as Zonas Sensíveis de cada um dos municípios 

e esse elemento gráfico, a Carta de Classificação de Zonas ou Carta de Zonamento Acústico, deverá 

integrar o próprio PDM. O confronto do Zonamento Acústico com o Mapa de Ruído permite perceber 

onde se localizam as Zonas de Conflito (ZC) para as quais é necessário tomar medidas de redução do 

nível de ruído ambiente que devem constar do respetivo Plano Municipal de Redução de Ruído (PMRR). 

 

Figura 4: Mapa de Ruído para o indicador de ruído diurno-entardecer-noturno (Lden) da cidade do Porto. Fonte: 

CMP/FEUP, 2019. 
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Figura 5: Mapa de Ruído para o indicador de ruído noturno (Ln) da cidade do Porto. Fonte: CMP/FEUP, 2019. 

 

Como se pode observar pelo atrás exposto, toda a atuação nacional e internacional de proteção da 

população em relação ao ruído ambiente tem procurado assentar na redução do nível de ruído ambiente. 

Salienta-se, novamente, que esta abordagem implica a consideração do ruído como resíduo, ou seja, 

algo a ser controlado ou eliminado, a partir de um processo de abordagem quantitativa.  

Contudo, a mera redução dos níveis sonoros não necessariamente resulta em ambientes acústicos de 

qualidade. Surge, assim, a preocupação com a Paisagem Sonora, a qual aborda a presença dos 

sons/ruídos num determinado espaço na perspectiva agregada da presença de sons característicos, mas 

mantendo a preocupação com a saúde pública no que respeita a eventuais danos à saúde da população. 

Portanto, o ruído também pode ser considerado um recurso, numa abordagem mista quantitativa e 

qualitativa, de caráter multidisciplinar que pretende evidenciar as características peculiares de um dado 

local sem descurar o Homem. Na Paisagem Sonora o ruído é considerado como recurso, ao levar em 

consideração o contexto onde está inserido e as variáveis humanas envolvidas. O conceito, as suas 

características, os indicadores e metodologias de avaliação serão mais explanados nos pontos que a 

seguir se apesentam. 

 

2.3.2 O CONCEITO DE PAISAGEM SONORA 

Segundo Zhang, Ba, Kang, & Meng (2018), vários estudos foram realizados na busca pela prevenção 

dos ruídos em espaços públicos, porém, poucos foram os estudos que focaram na melhoria da qualidade 

sonora do ambiente urbano. A qualidade sonora é uma das características fundamentais para a Paisagem 

Sonora, pois envolve a percepção das pessoas em relação ao ambiente em que estão inseridas, e é 

influenciada por vários fatores, como: 

 Físicos e psicológicos - pois tudo o que se relaciona com os sons afeta diretamente a saúde física 

e mental das pessoas, podendo proporcionar experiências valorosas ou traumáticas; 

 Sociais - dado que a forma como as pessoas relacionam-se é consequência direta do ambiente 

em que estão, pois este pode proporcionar a aproximação ou o isolamento, seja pela sua 

composição física que proporciona o relacionamento entre os indivíduos, ou através dos sons 

presentes que podem incentivar ou inibir o contato entre as pessoas; 
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 Culturais – as manifestações culturais que ocorrem no ambiente podem influenciar as 

interpretações das pessoas com relação ao local em que estão, seja de maneira permanente (na 

forma de identidade) ou temporária (na forma de memória). 

 Arquitetônicas – a morfologia dos espaços tem forte influência nos sons urbanos, seja pela sua 

forma ou materialidade, a arquitetura pode refletir, absorver, ou modificar os sons ou a maneira 

como chegam aos ouvidos das pessoas. 

 

Segundo Dunbavin (2018), a Paisagem Sonora representa uma mudança de paradigma em relação às 

políticas de controle do ruído. Como já mencionado, por se tratar de uma abordagem multidisciplinar, 

envolve as medições acústicas, os seres humanos e a sua percepção sobre o que os rodeia e sobre as suas 

sensações, e as ciências sociais que demonstram como as pessoas experimentam o ambiente acústico.  

É, assim, essencial a exposição do conceito da Paisagem Sonora, e da evolução deste mesmo conceito 

desde sua primeira definição até a atualidade, com base em estudos internacionais que, por todo o 

mundo, buscam avaliar a qualidade do ambiente sonoro integrando a componente sensorial do ser 

humano. 

O conceito de Paisagem Sonora (soundscape) foi abordado pela primeira vez na década de 70, e sua 

definição foi consolidada e divulgada através do compositor e teórico canadense R. Murray Schafer, em 

1977, no seu livro “The Soundscape: Our Sonic Environment and the Turning of the World”. Onde 

Schafer (1977, p. 4) descreve que o estudo da Paisagem Sonora surge do:  

… meio termo entre ciência, sociedade e artes. De acústica e psicoacústica aprende-se sobre as 

propriedades físicas do som e como o som é interpretado pelo cérebro humano. Da sociedade 

aprende-se como o homem se comporta com sons e como eles afetam e mudam seu 

comportamento. De artes, particularmente da música, aprende-se como o homem cria paisagens 

sonoras ideais para a vida, a vida da imaginação e da reflexão psíquica. A partir desses estudos, 

são estabelecidas as bases de uma nova interdisciplinaridade: projeto acústico [tradução livre da 

autora]. 

Onde ‘projeto acústico’ é definido como: “interdisciplina que envolve cientistas, profissionais da área 

social, artistas, e profissionais do planejamento acústico; na busca pelas melhorias acústicas de um 

ambiente. Para isso, destaca-se a necessidade de conceber a paisagem sonora como uma composição 

musical, na busca pela riqueza e diversidade que não sejam destrutivas à saúde e ao bem-estar 

humano”. Segundo Schafer, projeto acústico inclui a eliminação ou restrição de certos sons, o teste de 

novos sons antes de serem liberados no ambiente, a preservação de sons, e a utilização criativa dos sons 

para criar ambientes acústicos atraentes e estimulantes (Schafer, 1993). 

Schafer definiu que: “Paisagem Sonora é qualquer campo acústico de estudo, a qual pode corresponder 

a uma composição musical, um programa de rádio ou um ambiente acústico”. Segundo o autor: “para 

analisar determinado ambiente acústico é necessário estudar as características que compõem sua 

paisagem, isoladamente” (Schafer, 1993). 

Schafer foi um dos fundadores da “World Soundscape Project”, projeto que surgiu em 1971, na 

Universidade Simon Fraser em Vancouver, Canadá. O projeto tinha como objetivo principal realizar 

estudos sobre o ambiente acústico através da percepção auditiva das pessoas, com base na interdisciplina 

‘projeto urbano’, citada anteriormente (Geraldes, 2014). Os estudos e gravações realizados por este 

grupo deram origem a diversas publicações: The Book of Noise; The Music of the Environment; The 

Vancouver Soundscape; Five Village Soundscape; uma pesquisa sobre Regulamentos de Ruído no 

Canadá; um dicionário de ecologia acústica; além de diversas composições musicais (Schafer, 1993).  
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Truax (2001), que foi um dos participantes do projeto, em 1978, também escreveu sobre a Paisagem 

Sonora e, segundo o mencionado por Fowler, afirmou a importância de destacar o potencial que o 

ambiente tem de transmitir informações acústicas às pessoas, ou seja, os sons presentes num dado 

ambiente proporcionam experiências significativas aos ouvintes, o que influencia a forma como eles se 

relacionam com o espaço onde estão (Fowler, 2013).  

Segundo Aletta, Kang, & Axelsson (2016), para Schafer e seu grupo de investigadores, a paisagem 

sonora é composta por: “um ambiente sonoro com ênfase na forma como é percebido e entendido por 

uma pessoa ou uma sociedade”.  

Desde o surgimento deste conceito, os pesquisadores entenderam a importância dos ambientes sonoros 

na qualidade percebida dos espaços, e destacaram o potencial da consideração dos sons no planejamento 

e desenho urbano, para uma melhor fruição do espaço urbano, em geral, e do espaço público, em 

particular. 

Após a definição de soundscape por Schafer e pelo grupo de pesquisadores do “World Soundscape 

Project”, muitos foram os estudos que utilizaram este conceito na identificação das características 

sonoras de múltiplos espaços em diversas cidades do mundo. Alguns estudos focaram na classificação 

das fontes sonoras no ambiente, e outros na classificação das paisagens sonoras existentes no ambiente. 

Os autores dos estudos utilizaram diversos e distintos indicadores na avaliação da qualidade sonora dos 

ambientes, consoante os objetivos que tinham para o seu estudo e que serão descritos com maior ênfase 

posteriormente neste trabalho. 

De acordo com Davies et al. (2013), o conceito de Paisagem Sonora corresponde “a totalidade de sons 

presentes em um local, com ênfase na relação entre a percepção, compreensão e interação de um 

indivíduo ou sociedade com o ambiente sonoro”. Esta definição é uma preliminar do conceito 

padronizado pela ISO na normalização da Paisagem Sonora, explicada a diante. 

Para Payne (2013), Paisagem Sonora tem uma definição similar à anterior e também à definição original 

de Schafer: “ junção de todos os sons encontrados em um local, com ênfase na relação da percepção 

do indivíduo ou da sociedade com o ambiente sonoro”. O que reforça a abordagem holística da 

Paisagem Sonora, que vai além de considerar os efeitos negativos dos sons indesejados nas pessoas; 

onde os sons do ambiente se traduzem em eventos que proporcionam emoções diversas nas pessoas. Ou 

seja, o conceito de Paisagem Sonora incorpora a componente subjetiva, que é a forma como este 

ambiente é compreendido por quem o utiliza.  

Cain, Jennings, & Poxon (2013) também destacam a necessidade de considerar o contexto da paisagem 

sonora, não somente avaliar as diferentes qualidades acústicas presentes. Pelo enunciado, constata-se 

que o conceito de Paisagem Sonora proporciona uma abordagem ampla do ambiente sonoro (Schulte-

Fortkamp, 2018). É um conceito utilizado para avaliar os sons percebidos em um ambiente, a partir de 

toda a complexidade que o envolve: os sons presentes, as pessoas com o seu estado de espírito específico 

e correspondentes respostas sensoriais, além da configuração dos próprios espaços. Daí a necessidade 

de uma metodologia específica para a sua avaliação, que deve comportar cada uma dessas componentes: 

a percepção humana, o contexto e as características mensuráveis do ambiente sonoro.  

 

2.3.3 A CLASSIFICAÇÃO DOS SONS NUMA PAISAGEM SONORA: 

De acordo com Schafer (1993), para analisar uma Paisagem Sonora é preciso descobrir as suas principais 

características, com o reconhecimento dos sons que são importantes nesse ambiente, seja pela sua 

individualidade, pela numerosidade ou através da sua dominância. Para isso, classificou os sons de 

qualquer ambiente em três tipos: 
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 soundmarks (“sons marcantes”); 

 keynote sounds (“sons chave”), e; 

 sound signals (“sinais sonoros”).  

 

Os soundsmarks são os sons considerados culturalmente significativos por uma comunidade, aqueles 

que marcam o local e ajudam na sua preservação, como exemplos: os tradicionais sinos das igrejas e os 

relógios urbanos - como é o caso do Relógio das Galerias Palladium, atual loja da FNAC na Rua de 

Santa Catarina no Porto, ou o Relógio Astronómico de Praga, os quais atraem tanto locais como 

visitantes e se tornaram marcos históricos em suas cidades (Figura 6).  

 

   

Figura 6: Relógio das Galerias Palladium (atual FNAC de Santa Catarina) e Relógio Astronómico de Praga. 

Fonte: Oliveira, 2015; e Soares, 2014, respectivamente. 

Os keynote sounds, termo musical utilizado para identificar a chave ou tonalidade de uma composição 

que, quando se trata da Paisagem Sonora (sounsdscape), se referem aos sons presentes continuamente 

nos locais e que conformam um fundo sonoro (ruído de fundo) – como exemplos: os sons de motores, 

o ruído do trânsito, o ruído de fontes naturais como quedas de água ou o mar).  

Já os sound signals representam os sons que se destacam em primeiro plano numa paisagem sonora, ou 

seja, os que direcionam a atenção. Eles se contrastam com os keynote sounds da mesma forma que, na 

percepção visual, uma figura se contrasta do fundo. São responsáveis por gerar dinâmica nos ambientes; 

eles podem ser os próprios soundmarks locais ou gerados por meios eletroacústicos.  

Schafer utilizou esta classificação para ajudar na compreensão das experiências sensoriais, desta forma 

conectando o ouvinte ao local (Fowler, 2013).  

 

2.3.4 O ENQUADRAMENTO NORMATIVO DA PAISAGEM SONORA 

Foi a partir da perspectiva ampla sobre Paisagem Sonora que, em 2009, houve a necessidade de chegar 

a um consenso sobre o seu conceito. Como dito anteriormente, um grupo de pesquisadores e 

profissionais de diversas áreas foi reunido para uma definição padrão do termo e para a concepção de 

um quadro conceitual, a qual foi publicada pela International Organization for Standardization (ISO) 
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como ISO 12913, dividida em duas partes: ISO 12913-1:2014, “Acoustics – Soundscape – Part 1:  

Definition and conceptual framework”; e ISO/TS 12913-2:2018, “Acoustics – Soundscape – Part 2: 

Data Collection and Reporting Requirements”. 

A primeira parte da norma, publicada em 2014, ISO 12913-1, tem como objetivo principal a definição 

do termo, mas também demonstra os fatores relevantes que são quantificados em estudos do tema, além 

de abordar os elementos necessários no planejamento, projeto e gestão. Segundo esta Norma 

Internacional, a Paisagem Sonora é definida como “ambiente sonoro conforme percebido ou 

experimentado e/ou compreendido, no seu contexto, por uma pessoa ou pessoas”.  

Outro termo definido nesta norma é o de Fontes Sonoras: “sons gerados pela natureza ou pela atividade 

humana”; a Paisagem Sonora é resultado das fontes sonoras existentes e da sua distribuição no local e 

no tempo. Também é definido o termo Ambiente Sonoro: “som no receptor proveniente de todas as 

fontes sonoras conforme modificado pelo ambiente”; onde este ambiente pode ser real ou simulado, 

interior ou exterior, experimentado ou presente na memória; as modificações pelo ambiente incluem os 

efeitos de propagação do som, que são resultados das condições meteorológicas, da absorção, da 

difração, da reverberação e da reflexão (Instituto Português da Qualidade (IPQ), 2016). Segundo Aletta 

et al., (2016), faz-se necessária a diferenciação entre Ambiente Sonoro e Ambiente Acústico, onde o 

primeiro é resultado da percepção, e o segundo é um fenômeno físico. 

 

 

Figura 7: Elementos do construto percetual da Paisagem Sonora. Fonte:  IPQ, 2016. 

 

A Figura 7, presente na norma, representa o processo associado à avaliação da Paisagem Sonora, que é 

através da percepção, experiência e/ou compreensão das pessoas sobre um ambiente sonoro. Este 

processo retrata que a Paisagem Sonora é fruto da percepção ou da experiência e/ou compreensão das 

pessoas sobre um ambiente sonoro; onde as aplicações práticas tendem a enfatizar a gestão ou a alteração 

das fontes sonoras e do ambiente sonoro.  

Nota-se, então, a importância das percepções dos envolvidos no local, os quais são tão importantes 

quanto os parâmetros físicos presentes para a medição e análise dos ambientes acústicos (Brooks & 

Schulte-Fortkamp, 2016). 

A Paisagem Sonora se forma através das fontes sonoras presentes em determinado ambiente, que podem 

ser percebidas pelas pessoas, consoante o contexto físico da presença das fontes e emocional do ouvinte 

na sua relação com esse conjunto sonoro. Nota-se então a importância do contexto na definição de 

soundscape, pois nele estão incluídas as relações entre as pessoas, as atividades realizadas e os lugares 

em que estão, seja em função do espaço e do tempo. Também pode-se observar na Figura 7, que a partir 

do contexto derivam-se três fatores:  
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 A sensação auditiva; 

 A interpretação da sensação auditiva; e 

 As respostas ao ambiente sonoro.  

 

O primeiro fator (sensação auditiva) é uma função dos processos neurológicos iniciada no momento em 

que o estímulo auditivo atinge os receptores do ouvido; este processo pode ser influenciado pelas 

condições meteorológicas, pelas deficiências auditivas, ou pela necessidade de utilização de aparelhos 

auditivos que adequam os sons ao ouvinte.  

O segundo fator (interpretação da sensação auditiva) corresponde ao processamento do sinal auditivo 

que leva à compreensão do estímulo sonoro; como exemplos:  

 Fatores sensoriais, 

 Experiências e expectativas, e 

 A atitude perante a fonte sonora e sua origem.  

E o terceiro fator (respostas ao ambiente sonoro) compreende a reação a curto prazo e as emoções, assim 

como os comportamentos que podem alterar o contexto, como por exemplo:  

 Hora do dia, luminosidade, condições climáticas,  

 Estado emocional, psicológico e fisiológico das pessoas,  

 Capacidade de lidar com a exposição ao ruído, e as atividades realizadas.  

 

Os resultados, que constam na Figura 7, são a consequência global, a longo prazo, do ambiente sonoro, 

seja esta facilitada ou permitida por ele. Podem incluir por exemplo: atitudes, crenças, julgamentos, 

hábitos, experiências, a saúde, o bem-estar e a qualidade de vida do utente do espaço analisado. (Instituto 

Português da Qualidade (IPQ), 2016). 

A segunda parte da norma, a ISO 12913-2, publicada em 2018 e ainda não integrada no corpo normativo 

português com versão própria, tem como objetivo principal sistematizar o modo como se devem  obter 

dados de percepção do ambiente sonoro, para que desta forma as ferramentas de projeto e as propostas 

de melhoria do ambiente sonoro percebido sejam possíveis em vários contextos distintos (Brooks & 

Schulte-fortkamp, 2016).  

Ao permitir a comparação entre diversos estudos sobre Paisagem Sonora realizados por pesquisadores 

e profissionais em todo o mundo a partir de um padrão, é possível enriquecer o estudo sobre o tema; 

proporcionar trocas de experiências; surgir parcerias entre governos distintos na busca por ações que 

interferem qualidade sonora; e como consequência, despertar o interesse de novos pesquisadores e 

profissionais para a área. 

Esta parte da norma (ISO, 2018) apresenta a definição de outros termos relevantes em estudos da 

Paisagem Sonora, alguns destes serão apresentados com mais profundidade no restante do capítulo. Os 

termos são:  

 ruído de fundo, ou som de fundo (background sound): definido como som ouvido 

continuamente ou com frequência suficiente para formar um fundo que contrasta com os outros 

sons percebidos;  

 som dominante, ou som de primeiro plano (foreground sound): definido como som em que a 

atenção de um ouvinte é particularmente dirigida e pode ser associado com uma fonte específica; 
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 totalidade dos sons (total sound): que abrange a totalidade de sons existentes em dada situação 

e momento, a qual pode ser composta por sons gerados por fontes próximas ou distantes; 

 ruído (noise): definido como o som considerado desagradável, inesperado, indesejado ou 

prejudicial; 

 descritor (descriptor): que é o termo usado para descrever a percepção de qualquer ambiente 

acústico; 

 indicador (indicator): que é o termo usado para prever um descritor, ou uma parte dele. 

 

 

Figura 8: Taxonomia do ambiente acústico. Fonte: traduzido de Dunbavin, 2018.  

 



Paisagem Sonora nos Espaços Públicos. Estudo de casos na cidade do Porto 

 

24 

Nessa segunda parte da norma é definida uma taxonomia para as fontes de som, como pode-se observar 

na Figura 8, que Dunbavin (2018) afirma auxiliar na classificação dos tipos de som. Nesta Quadro o 

ambiente acústico é dividido em “ao ar livre” e “ambiente fechado”; e a partir daí são classificados em 

relação ao local e a forma como são gerados. Nesta imagem, são demonstrados com maior profundidade 

apenas os sons de ambientes urbanos; os quais são classificados em sons gerados por atividades humanas 

ou não. 

Ainda a partir das classificações desta imagem, os sons que não são gerados pela atividade humana são 

divididos em sons naturais (que são os sons da vida selvagem, sons de vento, de água, trovões, e de 

movimentações da terra e de gelo), ou sons provenientes de animais domesticados. Já os sons gerados 

pela atividade humana podem ser classificados em: sons de transporte motorizado (a partir de vários 

tipos de meios de transporte); sons dos movimentos humanos (como por exemplo os passos); sons 

eletromecânicos (a partir de equipamentos mecânicos); sons de vozes ou instrumentos; sons sociais e 

comunitários (que são os sinos, relógios, alarmes, entre outros); e ainda podem ser encontrados outros 

sons humanos que não estão descritos na figura. 

O restante da norma explica métodos de recolha de dados para estudos de casos, através de soundwalks 

(passeios sonoros), e questionários a serem aplicados com escalas e métricas definidas. Também são 

expostas formas de medições físicas e as maneiras para se alcançar resultados adequados. Esta parte de 

como medir a Paisagem sonora, os descritores e indicadores, bem como os métodos recomendados para 

os estudos serão apresentados no próximo tópico deste trabalho a partir da revisão da literatura, onde 

são aplicados métodos em diversos casos de estudo em países distintos. 

 

2.3.5 A AVALIAÇÃO DA PAISAGEM SONORA 

2.3.5.1 Introdução  

Como pode ser observado no tópico anterior sobre o conceito de Soundscape, uma abordagem 

interdisciplinar é considerada necessária. Para a sua avaliação, deve-se levar em conta as 

particularidades encontradas em cada local. Os aspectos físicos, naturais ou culturais, as atividades 

realizadas e as fontes sonoras, ou seja, cada característica que compõe um ambiente acústico é relevante 

na percepção humana deste. São estas particularidades que definem as ferramentas adequadas para 

estudar determinada Paisagem Sonora, estas devem ser compatíveis com os objetivos da análise 

(Schulte-Fortkamp, 2018). 

Muitas são as metodologias encontradas na literatura para a avaliação da Paisagem Sonora. Grande parte 

dos estudos converge para um modelo baseado em três passos, como mostra a Figura 9 (Aletta et al., 

2016):  

 caracterização do ambiente acústico; 

 recolha de dados; e 

 criação de um modelo da relação entre as propriedades da percepção e das características do 

ambiente analisado. 
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Figura 9: Quadro conceptual para o desenvolvimento de modelos em estudos da Paisagem Sonora - Fonte: 

traduzido de Aletta et al., 2016.  

 

2.3.5.2 Caracterização do Ambiente Acústico 

A caracterização do ambiente acústico é possível através de indicadores capazes de avaliar cada tipo de 

estudo. Eles devem ser escolhidos com base nos objetivos estabelecidos para o estudo, e são utilizados 

na análise para se alcançar os resultados. A segunda parte da norma recomenda que a escolha dos 

indicadores deve depender do tipo de paisagem sonora ser investigada, pois os indicadores devem 

refletir a situação e o contexto que definem o ambiente acústico (ISO, 2018).  

Ou seja, para a medição de determinada Paisagem Sonora é necessária a definição de descritores e 

indicadores; bem como as escalas e métricas a serem utilizadas na avaliação. A seguir serão expostos 

descritores e indicadores encontrados na literatura, onde os descritores são “as medidas da percepção 

humana de determinado ambiente acústico”; e os indicadores são “as medidas utilizadas para prever 

os valores de um descritor a partir de instrumentos” (ISO, 2018). Destaca-se a importância de a escolha 

dos descritores preceder a dos indicadores, já que os descritores irão determinar o que será analisado 

pela percepção humana, e os indicadores mostrarão como pode-se quantificar (Aletta et al., 2016). 

Também em acordo com a norma ISO 12913-2, a escolha de descritores e indicadores deve ser apoiada 

em alguns requisitos  (ISO, 2018), como: 

 Avaliação acústica: a partir da distinção acústica da variedade de paisagens sonoras existes; 

 Avaliação psico-fisiológica: a partir da avaliação do grau e tipo de estimulação neurofisiológica 

transmitida para os utentes; 

 Avaliação do contexto: a partir da avaliação das interações entre a pessoa e o ambiente, seja 

pelas expectativas dos visitantes, seja pela relação com os fatores sensoriais existentes, ou como 

as características do espaço interferem nas interpretações; 

 Projeto de ação ou reparação: a partir da avaliação do potencial do lugar, ao considerar as opções 

implementáveis para dar novo significado, transmitir emoções, ou criar novas oportunidades de 

interações sociais. 

 

Descritores 

Para Aletta et al. (2016), um descritor deve ser capaz de medir pelo menos um dos aspectos importantes 

na Paisagem Sonora: a percepção, a experiência ou o entendimento das pessoas sobre o ambiente 

acústico em questão. Para a escolha adequada de qual descritor utilizar, antes, é preciso saber qual a 

finalidade do estudo que se pretende desenvolver. Os descritores podem respeitar às fontes de sons 

percebidas (por exemplo, os sons gerados por motores ou tráfego, pelos seres humanos ou pela 



Paisagem Sonora nos Espaços Públicos. Estudo de casos na cidade do Porto 

 

26 

natureza) ou podem ter relação com a sensação de som (como o volume, a intensidade, ou como as 

sensações de conforto). O ideal é que o descritor se traduza em uma medida numérica através dos 

indicadores utilizados, para que possa ser interpretado e adaptado às questões de planejamento e desenho 

urbano.  

Ainda segundo uma revisão da literatura efetuada por estes autores, podem-se identificar oito tipos 

potenciais de descritores de Paisagem Sonora: 

 Incomodidade sonora (noise annoyance): é um conceito que advém da avaliação de impacto 

ambiental do som sobre uma comunidade; representa uma abordagem multidisciplinar, por 

conter desde os efeitos comportamentais imediatos nas pessoas, até os aspectos de avaliação 

dos ruídos urbanos. A partir de pesquisas realizadas com este descritor é possível demonstrar 

que grande parte das pessoas que reporta uma sensação de incomodidade, o faz devido a 

excessiva exposição aos ruídos. Algumas pesquisas, como é o caso de Fiebig, Guidati, Goehrke, 

& Gmbh (2009), enfatizam, na política atual, que o som é um produto residual da sociedade. 

 

 Satisfação (pleasantness): este descritor está relacionado com o valor hedônico do som, ou 

seja, ele é percebido como agradável ou desagradável. Ele se difere substancialmente de 

incomodidade sonora, pois alarga o âmbito para além das fontes de sons indesejados. Lavandier 

& Defréville (2014) utilizaram esse descritor para avaliar Paisagens Sonoras de ruas de Paris, 

através de experiências de escuta para obter respostas individuais a fontes sonoras distintas. 

 

 Sossego ou tranquilidade (quietness or tranquility): este descritor foi introduzido na gestão 

do ambiente acústico, através de uma perspectiva qualitativa. Na União Europeia, os Estados-

membros são aconselhados a proteger as chamadas “zonas tranquilas/quiet areas”, o que 

introduz uma perspectiva qualitativa na gestão do ambiente acústico. A Classificação de 

Tranquilidade (TR) é um descritor utilizado em políticas urbanas no Reino Unido, onde são 

utilizados indicadores acústicos em conjunto com análise das características físicas do local para 

avaliar a tranquilidade percebida neste. Em um estudo realizado por Memoli, Bloomfield, & 

Dixon (2008) a métrica Slope foi desenvolvida e utilizada para definir as ‘zonas tranquilas’ em 

parques urbanos de Londres. Pheasant, Watts, & Horoshenkov (2009) também utilizaram este 

descritor em um estudo realizado no Reino Unido, com o objetivo de medir ‘espaços de 

tranquilidade’, através das características acústicas e visuais dos locais. 

 

 Semelhança musical (music-likeness): este descritor tem relação direta com a filosofia original 

da paisagem sonora (estudos de Schafer), em que se propunha avaliar as suas semelhanças com 

música. Os estudos realizados através deste descritor revelam que a paisagem sonora pode ser 

constituída por musicalidade; por sons que associados tornam o ambiente interessante e não 

caótico; como é o caso do estudo realizado por Botteldooren, Coensel, & Muer (2006), que 

através de gravações de som fizeram experimentos laboratoriais a fim de identificar 

semelhanças entre a paisagem sonora de um dado local e peças musicais conhecidas. 

 

 Qualidade afetiva percebida (perceived affective quality): este descritor foi desenvolvido a 

partir de um modelo bidimensional, onde foram dispostos quatro fatores de avaliação, 

distribuídos em dois eixos o primeiro constituído por agradabilidade e factualidade (ou 

vibração), e o segundo por calma e excitação (Figura 10). Axelsson, Nilsson, & Berglund (2010) 

fizeram experimentos laboratoriais a partir de gravações realizadas em Londres e Estocolmo, 

utilizando este modelo bidimensional para avaliação da paisagem sonora destes locais. Além 

destes autores, Cain et al. (2013) realizaram experimentos laboratoriais, com o objetivo de 
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avaliar as emoções dos utentes de determinados ambientes a partir de estímulos sonoros e 

visuais. 

 

Figura 10: Modelo bidimensional a partir dos eixos ‘calma’ e ‘vibração’. Fonte: Cain et al., 2013. 

 

 Recuperação (restorativeness): esta avaliação foi desenvolvida a partir de uma escala chamada 

‘Escala de Percepção de Recuperação através da Paisagem Sonora’ (Perceived Restorativeness 

Sounsdcape Scale - PRSS). A partir desta escala é possível diferenciar níveis de recuperação 

que as paisagens sonoras de ambientes distintos podem induzir no ouvinte, pois mede a 

qualidade percebida de um ambiente a partir dos quatro componentes (fascínio, afastamento, 

compatibilidade e extensão), os quais são necessários para proporcionar um ambiente e uma 

experiência restaurativa ao visitante (Payne & Guastavino, 2018). 

Onde fascínio é a capacidade de um estímulo ter propriedades de reter atenção, sem que o 

indivíduo se concentre no estímulo, ou seja, é uma atenção involuntária. Afastamento é a 

capacidade física ou mental que envolve mudança, onde pode-se alterar de local físico ou 

pensamentos para que as estruturas cognitivas cansadas consigam descansar. Compatibilidade 

é quando o ambiente atende às expectativas e necessidades dos indivíduos, sendo o ambiente 

sensível ao comportamento das pessoas e às demandas; o ambiente pode proporcionar 

recuperação quando há alta correspondência com o utente. E extensão é quando o ambiente é 

rico e coerente o suficiente para fornecer uma realidade diferente. Esta componente é composta 

por dois subcomponentes: coerência (relacionada com a forma como os elementos do ambiente 

se compõem, sua estrutura e organização), e escopo (relativo à forma como o ambiente é 

experimentado – no físico ou imaginário - e como os atributos presentes no ambiente se 

envolvem com o utente) (Payne & Guastavino, 2018).  
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No estudo realizado por Payne (2013), esta escala foi utilizada em experimentos laboratoriais 

com gravações realizadas no Reino Unido; onde os quatro componentes foram avaliados. 

 

 Qualidade sonora (soundscape quality): este descritor é a tentativa de alcançar um padrão para 

avaliar a qualidade da paisagem sonora, se esta é boa (que proporciona bem-estar e momentos 

agradáveis) ou ruim (que carece de intervenções e melhorias), através da percepção geral do 

ambiente acústico e das avaliações das pessoas que utilizam o espaço. Para este faz-se necessária 

a medição dos níveis sonoros, bem como a coleta de dados perceptivos através de indicadores 

(como descrito mais adiante). Ricciardi, Delaitre, Lavandier, & Torchia (2015) desenvolveram 

um estudo para testar uma aplicação desenvolvida para telemóveis, onde foram coletados dados 

através de questionários realizados aos utentes de alguns locais definidos em Paris, tendo sido 

realizadas medições de som por estes utentes. Outro estudo que utilizou esse descritor foi o de 

García Pérez et al. (2012) em Bilbao na Espanha, com dados coletados in situ, a paisagem 

sonora foi definida como adequada ou não para cada local analisado, a partir de indicadores 

distintos do estudo anterior. 

 

 Adequação (appropriateness): este foi desenvolvido para a implementação do tema no 

planejamento e desenho urbano, a fim de avaliar se uma paisagem sonora é ou não apropriada 

a determinado lugar, a depender as expectativas dos utentes para o local. Desta maneira, é 

aconselhável investigar quais são os sons ouvidos neste lugar e se eles são adequados a este. 

Axelsson (2015) realizou experimentos audiovisuais com este descritor, e definiu que algumas 

paisagens sonoras não eram adequadas a alguns locais analisados em Londres. 

 

O principal objetivo dos descritores é descrever a qualidade das Paisagens Sonoras para, serem avaliadas 

por indicadores, e alteradas conforme necessidade, para, posteriormente, serem classificadas como 

agraváveis, calmas, tranquilas, restauradoras, e menos irritantes. Pretendendo-se obter uma maior 

qualidade para um dado lugar com relação aos sons que podem ser percebidos neste, com a utilização 

desses descritores será possível avaliar se a Paisagem Sonora é apropriada ou não ao local onde está 

inserida, na perspectiva de quem vivencia o espaço (Aletta et al., 2016). 

 

Indicadores 

Como dito anteriormente, os indicadores são “as medidas utilizadas para prever os valores de um 

descritor”, ou seja, são o meio de tornar um descritor mensurável. Existe uma vasta listagem de possíveis 

indicadores a serem utilizados em estudos da Paisagem Sonora; o que define quais devem ser utilizados 

são os objetivos do estudo, bem como o(s) descritor(es) escolhido(s). Existem estudos que não possuem 

um descritor específico, porém a escolha dos indicadores é fundamental para que a avaliação de 

determinada paisagem sonora seja realizada. 

Durante o estudo da literatura, alguns indicadores foram listados e estudados, para que seja 

fundamentada a escolha dos indicadores utilizados nesta pesquisa. Desta forma, a Quadro 1 (ver Quadro 

completa no ANEXO I) foi desenvolvida, a fim de demonstrar como podem ser utilizados os diferentes 

indicadores, em que circunstâncias, contextos e tipos de estudo; qual a metodologia aplicada aos estudos 

realizados. Para cada indicador identificado, além das escalas utilizadas, é apresentada a métrica de cada 

um.  
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Destaca-se que foram encontrados estudos em que os mesmos indicadores são aplicados para descritores 

diferentes ou objetivos de estudo diferentes; bem como estudos variados com indicadores distintos para 

um mesmo descritor.  

Quadro 1: Resumo dos Descritores e Indicadores da Paisagem Sonora identificados na bibliografia consultada.  

Fonte Descritores 
outras 
fontes 

Indicadores 
Contexto de 

utilização 
Quantificação  Escalas usadas 

J.Y. Jeon, 
J.Y. Hong 
(2015) - 

estudo de 
caso: 3 
parques 

urbanos em 
Seul, Coréia 

do Sul 

_ _ 

Intensidade do 
som (sound 

strength) 

para descrever a 
paisagem sonora 

nos parques 

urbanos analisados 

Através da medição 
de LAeq, LA10, 
LA50 e LA90 

Para relacionar a 
paisagem sonora 

com as 

características 
físicas, foram 

identificadas as 

fontes de som, e 
classificadas por 

atributos adjetivos 

(escala de 8 
pontos); 

ambientes visuais 

avaliados com 
atributos adjetivos 

(escala de 10 

pontos).  

conteúdo 
espectral 

(spectral 
content) 

para quantificar as 
características 

físicas dos parques 
urbanos analisados 

Através de 
indicadores físicos: 

centróide espectral 
(log G), nitidez e 

LCeq-LAeq 

estrutura 
temporal 

(temporal 
structure) 

para explicar a 
paisagem sonora 

dos parques 
urbanos analisados 

Através de 
indicadores 

acústicos: força 

flutuação, LA10-
LA90, semelhança 
músical e fator de 

crista. 

X. Zhang et 
al. (2018) - 

estudo de 
caso: praça 
em Dalian, 

China 

conforto 
acústico 

_ 

relaxamento 

(relaxation) 

utilizado para medir 
se a paisagem 

sonora é tranquila e 
agradável 

Através dos 

inquéritos. 

Os indicadores 
foram avaliados 

em uma escala de 

5 (muito 
desconfortável a 

muito confortável) 
com relação ao 

descritor 

comunicação 
(comunication) 

 utilizado para medir 

a paisagem sonora 
quanto às relações 
sociais dos utentes 

Através de 

inquéritos e 
medições de nível 

do som. 

espacialidade 

(spatiality) 

utilizado para medir 
as características 

físicas do ambiente 

Através de 
inquéritos e 

medições de nível 
sonoro. 

dinâmica 
(dynamics) 

utilizado para medir 

a paisagem com 
relação à variedade 

de atividades 

Através de 

inquéritos e 
medições de nível 

sonoro. 

J. Liu et al. 

(2014) - 

estudo de 
caso: 5 
parques 

urbanos em 
Xiamen, 

China (1, 2 e 
3); J. Liu et 
al. (2017) - 

estudo de 

caso: 4 
parques 

urbanos em  

Rostock, 
Alemanha 
(1, 2 e 4) 

_ _ 

1) intensidade 
percebida dos 

sons 

individuais 
(PLS - 

Perceived 

loudness of 
individual 

sound)  

para analisar os 

efeitos das 
características 

físicas na percepção 

da paisagem sonora,  
e as experiências a 

longo prazo dos 

utentes no ambiente  

calculado a partir da 
média das 

pontuações da 
percepção da 

sonoridade de 7 

observadores  +  
inquérito 

escala de 5 (muito 
calma a muito alta) 

no estudo 1; e 
escala de 3 (quieto 
a alto)  para as 5 

categorias de som 
no estudo 2 

2) ocorrências 
percebidas dos 

sons 

individuais 
(POS - 

Perceived 

occurrences of 
individual 

sound) 

obtido pelas 

ocorrências de um 
determinado som, 

gravado em 10 

passos de tempo +  
inquérito  

 escala de 3 
(nunca a 

frequente)  

3) índice de 
diversidade 

sonora (SDI - 
Soundscape 

diversity index) 

utilizado para 
quantificar a 

biodiversidade de 
um habitat em 

ecologia 

a partir de amostra 
de sons individuais 

selecionados 2 a 2 
(com fórmula  
específica) 

Fórmula de SDI: 
resultados entre 0 
e 1 (quanto maior 

o valor, mais 
diversificado o 

ambiente sonoro) 
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Fonte Descritores 
outras 

fontes 
Indicadores 

Contexto de 

utilização 
Quantificação  Escalas usadas 

4) preferência 

por diferentes 
sons (PEDS - 
preference for 

each different 
sound)  

para analisar as 

experiências dos 
utentes e suas 

preferências quanto 

aos sons individuais 
e sons gerais 

dividida em 

preferência por sons 
individuais e 

preferências gerais, 

obtidos a partir de 
inquérito  

sons individuais: 

escala de 3 
(negativa a 

positiva); sons 

gerais: e escala de 
5 (péssima a muito 

bom) 

F. Aletta et 
al. (2016) - 

estudo de 
vários 

artigos sobre 

Paisagem 
Sonora 

Incomodidade 

sonora (Noise 
annoyance) 

Fiebig, A., 

Guidati, S., 
& Goehrke, 
A. (2009) 

sonoridade 
(loudness) 

utilizados para 
prever o 

comportamento de 
um grupo de 

indivíduos frente ao 

ruído existente 

Inquéritos com 

resultados 
analisados por 

regressão linear 

múltipla. Os 
indicadores juntos 

formaram a equação 

de Índice de 
Avaliação Final (EI). 

escala de 1 (sem 

incomodidade) a 9 
(muito 

incomodativo) 

nitidez 

(sharpness) 

aspereza 
(roughness) 

impulsividade 
(impulsive-

ness) 

abordagem 
relativa 

(relative 
approach) 

Satisfação 
(Pleasantness) 

Terhardt, E., 

& Stoll, G. 
(1981) 

intensidade 

(loudness) 
utilizados para 

prever o 
comportamento de 

um grupo de 
indivíduos, para 

além das fontes de 

som indesejados 

experimento com 
comparação de sons 

emparelhados 

(aspirador de pó, 
serra elétrica, vozes 

humanas, e 

músicas) 

A partir dos 
indicadores, a 

paisagem sonora 

foi classificada em 
agradável e 

desagradável 

nitidez 
(sharpness) 

aspereza 
(roughness) 

tonalidade 
(tonality) 

Lavandier, 

C., & 
Defréville, B. 

(2006) - 

estudo de 
caso: ruas 
de Paris  

todos os 

indicadores 
anteriores 

utilizados para 

avaliar a paisagem 
sonora quando as 

fontes sonoras 

podem ser 
reconhecidas 

calculados a partir 

de um software de 
análise de som 

_ 

nível sonoro 

(sound levels) 
medições LAeq  _ 

duração 
relativa das 

fontes sonoras 
(relative 

duration of 

categories of 
sound sources) 

analisado por 

regressão linear 
múltipla, através das 
fontes sonoras e de 

dados dos eventos 
sonoros 

escala de 1 (não 

muito 
proeminente) a 10 
(muito importante) 

para as fontes 
sonoras 

Sossego ou 

tranquilidade 
(Quietness or 
tranquillity) 

 Memoli, G., 

Bloomfield, 
A., & Dixon, 
M. (2008) - 

estudo de 
caso: 2 

parques de 

Londres  

métrica Slope: 
indicador 

relacionado 

com a 
percepção do 

usuário 

Utilizado para definir 
as "zonas tranquilas" 

na gestão do 
ambiente acústico.. 

analisado através de 

questionários, o 
resultado é 

relacionado com  a 

evolução temporal 
do nível sonoro para 

quantificar os 

eventos acústicos. 

cálculo próprio 

Pheasant, 

R.., Watts, 
G., & 

Horoshenko

v, K. (2009) - 
estudo de 

caso: 1 

parque rural, 
1 parque 
urbano e 

arredores de 
1 igreja no 

Reino Unido 

nível sonoro 
(sound levels) 

utilizados para medir 

a "tranquilidade de 
um espaço" , a partir 
das características 

acústicas e visuais 
dos locais 

Análise subjetiva: 

experimentos 
audiovisuais e 

inquérito. Análise 

objetiva: medição de 
níveis sonoros.  

escala de 10, onde 
0 é não tranquilo e 
10 muito tranquilo 

percentual de 

recursos 
naturais 

(percentage of 

natural 
features) 

Cálculo de 

percentual de 
recursos naturais 

presentes. 

Analisados por 
regressão linear 

múltipla. 

escala de 
porcentagem, com 
locais analisados 

entre 20 a 100% 
naturais 

Semelhança 

musical (Music-
likeness) 

Boteeldoore
n, D., De 

Coensel, B., 
& De Muer, 
T. (2006) 

espectro de 
flutuações de 
intensidade 

(spectrum os 
loudness 

fluctuations) 

proposto para 
avaliar a 

semelhança da 
paisagem sonora 

com a música 

para ser 
considerada música 
a estrutura temporal 

dos ambientes, o 
espectro tem que 
mostrar uma linha 

reta em uma escala 

escala de 3 
(semelhança com 

música, monotonia 
e caótico) 
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Fonte Descritores 
outras 

fontes 
Indicadores 

Contexto de 

utilização 
Quantificação  Escalas usadas 

log-log, com 
inclinação de 1 

Qualidade 
afetiva 

percebida 

(Perceived 
affective 
quality) 

Axelsson, 
O., et al. 

(2010) -
estudo de 

caso: 

gravações 
em Londres 
e Estocolmo 

116 adjetivos 

considerados 
aplicáveis à 
paisagem 

sonora 

para avaliar a 
qualidade percebida 

em determinado 

ambiente acústico 

os adjetivos foram 
fornecidos em uma 

escala analógica 
visual; analisados 

com modelo 

bidimensional com 2 
eixos ortogonais 

escala de 

porcentagem, 
onde 0% é não 

aplicável, e 100% 

é aplicável 

Cain, R., 
Jennings, P., 
& Poxon, J. 

(2013) - 
estudo de 

caso: 

gravações 
de som 
variadas 

Indicadores 
'emocionais': 

calma/relaxame

nto; conforto/ 
segurança; 
vibração/ 

excitação; 
intromissão e 

auto senso 

para avaliar as 

emoções dos 
utentes em 

determinado 

ambiente sonoro 

os indicadores foram 
fornecidos em uma 

escala analógica 
visual; analisados 

com modelo 

bidimensional com 2 
eixos ortogonais  

 escala de 9 para 
os indicadores 

emocionais 

recuperação 
(Restorativenes

s) 

Payne, S. R. 
(2013) - 

estudo de 
caso: um 

local urbano, 

um parque 
urbano e um 

rural no 

Reino Unido 

Escala de 
Percepção da 
capacidade de 

recuperação a 
partir de uma 

paisagem 

sonora 
(Perceived 

Restorative-

ness 
Soundscape 

Scale - PRSS) 

para analisar as 

diferentes formas de 
potenciar a 

recuperação do 

ouvinte a partir de 
diversas paisagens 

sonoras 

Através de 

inquéritos, para 
medir os 4 

componentes da 

escala desenvolvida; 
além de medição de 

nível sonoro 

escala de 1 (alta 
qualidade de 

recuperação) até 7 

(baixa  qualidade 
de recuperação) 

F. Aletta et 
al. (2016) - 

estudo de 
vários 

artigos sobre 

Paisagem 
Sonora 

Qualidade 

sonora 
(Soundscape 

quality) 

Ricciardi, P.,  
et al. (2015) 

- estudo de 
caso: em 

Paris 

níveis sonoros 
(sound levels) 

tentativa de 
padronizar um 

descritor que aborda 
a percepção geral 

do ambiente 

acústico, sendo boa 
ou ruim 

medições de nível 
sonoro através dos 

telemóveis dos 

participantes 
escala semântica 

bipolar de 11 
pontos 

variabilidade 
temporal 

(temporal 
variability) 

através de 

questionários 

Garcia 

Perez, I., et 
al (2012) - 
estudo de 

caso: 2 sítios 
de Bilbao, 
Espanha  

intensidade de 
nível sonoro 

para quantificar a 

energia acústica 
percebida em um 

ambiente 

medições de LAeq 

Através de cálculo 

próprio, os 
resultados podem 
variar de 0 a 12. 

Onde 0  é não 
adequado e a 12 

excelente 

adequação. Entre 
0 e 5: modificar. 

Entre 5 e 10: 

melhorar. Entre 10 
e 12: preservar. 

fontes sonoras 

dominantes  

 para saber as 
fontes sonoras que 

geram uma 
atmosfera acústica 

quantificados 
através de 

questionários 
realizados in situ, e 
transformados em 

cálculo específico 

eventos 

acústicos 
(fundo sonoro) 

para quantificar os 

eventos acústicos 
relevantes ao nível 
de ruído de fundo 

avaliação 
subjetiva das 

fontes de som 

para saber se as 
fontes de som são 
percebidas como 

agradável ou não, e 
se são o esperado  

Adequação 
(Appropriatene

ss) 

Axelsson, O. 

(2015) - 
estudo de 

caso: 

gravações e 
fotos em 
Londres 

indicadores 
perceptivos do 

ambiente 
urbano 

utilizado para avaliar 
se a paisagem 

sonora é adequada 
ou não a um lugar 

analisado por 
regressão linear 

múltipla 

escala de boa 
(100%) a ruim 

(0%) para a 
paisagem sonora 

 

Os indicadores ‘intensidade do som, conteúdo espectral e estrutura temporal’ foram utilizados por 

Jeon & Hong (2015)  para dar valor a atributos físicos e psicológicos, com o objetivo de classificar os 

ambientes acústicos de três parques urbanos de Seul, Coréia do Sul, com base nas percepções de 
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paisagens sonoras. O primeiro indicador é utilizado para descrever a paisagem sonora, ele pode ser 

medido através dos níveis de pressão sonora encontrados, os quais quantificam a intensidade do som. O 

segundo é utilizado para quantificar as características físicas presentes na paisagem sonora em análise, 

através de indicadores físicos como: centroide espectral, nitidez, e frequência dos sons. E o terceiro 

indicador, utilizado para explicar essa paisagem sonora, pode ser analisado através de indicadores 

acústicos, como por exemplo: flutuação, componente temporal, semelhança musical e fator de crista. 

Foram utilizadas três escalas para avaliar a paisagem sonora analisada por estes indicadores: escala de 

5 pontos para a identificação das fontes de som; escala de 8 pontos para a classificação da paisagem 

sonora por atributos adjetivos; e escala de 10 pontos para avaliar os ambientes visuais. 

Os indicadores ‘relaxamento, comunicação, espacialidade e dinâmica’ foram utilizados por Zhang et 

al., (2018) a fim de descobrir como estes influenciam na percepção de conforto acústico em espaços 

públicos de Dalian na China. O primeiro indicador é utilizado para medir se uma paisagem sonora é 

tranquila e agradável aos utentes; ela pode ser avaliada a partir de inquéritos que demonstram os sons 

percebidos e sua capacidade de gerar ou não tranquilidade. O segundo indicador é utilizado para medir 

a paisagem sonora a partir das relações sociais que ocorrem com os indivíduos inseridos nesse ambiente; 

este também pode ser avaliado segundo inquéritos aplicados, com o intuito de descobrir o quanto a 

comunicação é afetada pela frequência e intensidade de sons existentes. O terceiro, utilizado para medir 

as características físicas presentes no ambiente, que podem influenciar na percepção dos sons; este pode 

ser avaliado por inquéritos e por medições de nível sonoro. E o quarto indicador, utilizado para saber a 

relação entre a diversidade de atividades encontradas com o conforto acústico; também pode ser 

analisado segundo inquéritos e medições. A avaliação para todos estes indicadores pode variar de muito 

desagradável a muito agradável, segundo uma escala de cinco pontos. 

Os indicadores ‘intensidade percebida dos sons individuais (Perceived Loudness of individual 

Sound - PLS), e ocorrências percebidas dos sons individuais (Perceived Occurrences of individual 

Sound - POS)’ foram encontrados em dois estudos diferentes Liu, Kang, Behm, & Luo (2014); e Liu, 

Wang, Zimmer, Kang, & Yu (2017). No primeiro foi acrescido o indicador ‘índice de diversidade da 

paisagem sonora (Soundscape Diversity Index, SDI) ’, e no segundo ‘preferência por diferentes 

sons (Preference for Each Different Sound, PEDS) ’. No primeiro estudo o objetivo era analisar os 

efeitos das características físicas da paisagem visual na percepção da paisagem sonora em cinco parques 

urbanos da China; e o segundo estudo com o objetivo de examinar as relações entre as motivações dos 

utentes e os fatores visuais na percepção da paisagem sonora.  

O PLS é calculado a partir de uma média de pontuações da percepção da sonoridade de cada categoria 

de som (biológico, geofísico, humano, mecânico e tráfego) com resultados através de inquéritos numa 

escala de 5 pontos (entre muito calma e muito alta) ou de 3 pontos (de quieto a alto). O POS é obtido 

através de ocorrências de um determinado som, e pode ser avaliado por inquérito numa escala de 3 

pontos (nunca, pouco e muito frequente) também para as cinco categorias de som. 

O indicador SDI é frequentemente utilizado para quantificar a biodiversidade de um local, e possui uma 

fórmula específica para sua avaliação, através de diferentes tipos de sons individuais; o resultado obtido 

nesta fórmula pode variar de 0 a 1, onde o maior valor indica que o ambiente é mais diversificado. Já o 

indicador PEDS é mais específico quanto às experiências dos utentes e suas preferências quando a sons 

individuais ou gerais; pode ser avaliada por inquéritos aplicados com escala de 3 pontos (negativa, neutra 

e positiva) para sons individuais, e escala sobre a experiência pessoas de 5 pontos (de péssima a muito 

boa) para sons gerais. 

Os indicadores ‘sonoridade, nitidez e aspereza’ são encontrados em estudos com descritores 

diferentes. Para o descritor ‘Incomodidade Sonora’ são acrescidos a estes indicadores ‘impulsividade e 
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abordagem subjetiva’. Estes indicadores foram utilizados por Fiebig, Guidati, Goehrke, & Gmbh 

(2009) com o objetivo de prever o comportamento de um grupo de pessoas frente aos sons existes nos 

estudos de casos. São indicadores analisados por regressão linear múltipla, através de uma equação que 

permite descobrir o Índice de Avaliação Final. Os dados são recolhidos por inquéritos que classificam 

os sons segundo a incomodidade que provocam, numa escala de 9 pontos (quanto maior o valor, mais 

irritante é considerado). Para o descritor ‘Satisfação’, aos indicadores ‘sonoridade, nitidez e aspereza’ 

é acrescida a ‘tonalidade do som’, também para prever o comportamento das pessoas frente aos sons 

existentes, como é o caso do estudo realizado por Terhardt & Stoll (1981) que realizaram experimentos 

através de sons emparelhados (gravações de sons variados apresentadas em simultâneo, sons como: 

aspiradores de pó, serras elétricas, vozes humanas e músicas); neste experimento os sons foram 

classificados entre agradáveis e desagradáveis. Este experimento foi considerado limitado pelos autores, 

por não retratar um ambiente existe. 

O descritor ‘Satisfação’ também pode ser medido através dos indicadores ‘níveis sonoros’ e ‘duração 

relativa das categorias de fontes de som’; estes foram utilizados por Lavandier & Defréville (2014)  

para avaliar a paisagem sonora em ruas de Paris, quando as fontes de som podem ser reconhecidas. Os 

níveis sonoros são avaliados segundo medições de nível sonoro; e a duração relativa das categorias de 

fontes de som através de regressão linear múltipla, com a identificação das fontes de som e os dados 

estatísticos dos eventos sonoros conseguidos através de inquéritos com escala de 10 pontos, onde o valor 

0 corresponde às fontes de som consideradas não proeminente (ou seja, que não se destaca) e o valor 10 

corresponde às fontes de som proeminentes. 

O descritor ‘Tranquilidade’ pode ser avaliado segundo a métrica Slope, que possui uma equação própria 

para avaliar a percepção do utente. Esta métrica foi desenvolvida para uma política pública do Reino 

Unido, onde indicadores numéricos estão relacionados com a percepção dos utentes. Estes indicadores 

são: evolução temporal do nível sonoro e a frequência dos eventos acústicos. Através desta métrica as 

‘zonas tranquilas’ podem ser definidas para a gestão do ambiente acústico, como foi o caso do estudo 

realizado por Memoli, Bloomfield, & Dixon (2008); onde inquéritos foram aplicados no intuito de saber 

a percepção das pessoas. 

Este descritor também pode ser avaliado por outros indicadores, como por exemplo ‘níveis sonoros’ e 

‘percentual de recursos naturais’. Pheasant, Watts, & Horoshenkov (2009) utilizaram estes 

indicadores para medir a ‘tranquilidade de espaços’ a partir de características acústicas e visuais em três 

estudos de casos no Reino Unido. O estudo é composto por análise subjetiva em experimentos 

laboratoriais, através de inquéritos com escala de 10 pontos (entre não tranquilo e muito tranquilo) para 

avaliar a relação dos recursos naturais com a paisagem sonora; além de análise objetiva com medições 

de nível sonoro. O indicador ‘percentual de recursos naturais’ foi avaliado por análise objetiva, 

através do cálculo de percentual de recursos naturais presentes no espaço, onde os valores representam 

a quantidade de flora, água e recursos geológicos presentes nas fotografias retiradas do espaço (quanto 

maior a percentagem, mais recursos naturais são encontrados nas imagens do local). 

O indicador ‘espectro de flutuações de intensidade’ foi encontrado no estudo de Botteldooren, 

Coensel, & Muer (2006) em que o objetivo era avaliar a semelhança da paisagem sonora com música. 

A estrutura temporal dos ambientes que constituem a paisagem sonora em avaliação, para ser 

considerada música, ou considerada com carácter agradável, tem que mostrar uma linha reta em um 

gráfico que apresenta inclinação de 1. A escala utilizada para esse indicador é de 3 pontos, que avalia 

como agradável (semelhança com efeitos provocados por música), monótono ou caótico. 

O descritor ‘Qualidade Afetiva Percebida’ pode ser medido através de vários aspectos, os quais são 

analisados por um modelo bidimensional de dois eixos ortogonais. No estudo realizado por Axelsson, 
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Nilsson, & Berglund (2010) foram utilizados mais de cem adjetivos aplicáveis à paisagem sonora, 

através de uma escala analógica visual; que resulta em uma escala de porcentagem, onde 0% é 

considerado não aplicável e 100% é considerado um adjetivo totalmente aplicável para a paisagem 

sonora; onde os valores resultavam em atributos agradáveis, emocionantes e familiares. No estudo 

realizado por Cain et al. (2013) os indicadores utilizados têm dimensões emocionais 

(calma/relaxamento; conforto/segurança; vibração/excitação), pois o objetivo do estudo era avaliar as 

emoções dos utentes em paisagens sonoras do Reino Unido. O modelo bidimensional utilizado para 

estes indicadores é composto pelo eixo Calma e pelo eixo Vibração, através de uma escala de 9 pontos 

para os dois eixos. 

Ainda é possível avaliar a Paisagem Sonora através da Escala de Percepção de Recuperação através 

da Paisagem Sonora (Perceived Restorativeness Soundscape Scale - PRSS), que é composta por 

quatro componentes: fascínio, afastamento, compatibilidade e extensão. Como relatado anteriormente, 

Payne (2013) realizou um estudo com esta escala, em diferentes paisagens sonoras do Reino Unido, a 

fim de valorizar os benefícios aí encontrados. Os resultados foram obtidos através de inquéritos 

realizados em experimentos laboratoriais, com escala de 7 pontos (que varia entre 1 - alta qualidade de 

recuperação, e 7 - baixa qualidade de recuperação) para cada um dos componentes da escala. 

Os indicadores ‘nível sonoro’, acrescido de ‘componente temporal’, podem ser utilizados para 

mensurar o descritor ‘Qualidade Sonora’; a qual é avaliada como boa ou ruim, onde os efeitos positivos 

da paisagem sonora a classificam como boa, e os negativos como ruim. Os níveis sonoros são avaliados 

por medições. No caso do estudo realizado por Ricciardi, Delaitre, Lavandier, & Torchia (2015), as 

medições foram realizadas através de aplicação desenvolvida para telemóveis e a componente temporal 

(que avalia as diferentes fontes sonoras existente em horários distintos do dia) através de inquéritos 

aplicados aos utilizadores da aplicação. 

O mesmo descritor (Qualidade Sonora) foi avaliado através dos indicadores ‘intensidade sonora’, 

‘fontes sonoras dominantes’, ‘ruído de fundo composto pelos eventos acústicos’ e ‘avaliação das 

fontes sonoras’ no estudo de García Pérez et al. (2012). O primeiro indicador é utilizado para quantificar 

a energia acústica de um ambiente acústico. O segundo, para saber as fontes sonoras que geram esse 

ambiente acústico. O terceiro para quantificar os eventos acústicos relevantes para o nível de ruído de 

fundo. E o quarto para saber se as fontes sonoras são percebidas como agradáveis ou não, e se estas são 

congruentes, ou seja, se o que é esperado corresponde ao que é ouvido. Todos estes indicadores podem 

ser quantificados através de inquéritos e por medições sonoras; e a escala aplicada é de 12 pontos (entre 

paisagem sonora não adequada, a excelente paisagem sonora); onde os valores de 0 a 5 significam que 

o ambiente sonoro estudado não é adequado para a área; valores entre 5 e 10 é o limiar entre os efeitos 

da poluição sonora e a inclusão de conceitos relativos à paisagem sonora (benefícios para os utentes); e 

entre 10 e 12 que são valores considerados bons, onde a paisagem sonora deve ser preservada. 

Indicadores de percepção sonora também são utilizados na avaliação de paisagens sonoras. A 

percepção está relacionada com os tipos de som existentes no ambiente urbano, os sons do tráfego e os 

sons individuais encontrados. Estes indicadores foram utilizados para avaliar o descritor ‘Adequação’ 

no estudo de Axelsson (2015), onde foram analisados segundo regressão linear múltipla, com uma escala 

bipolar (boa/ruim), onde os resultados são apresentados por percentagem, sendo 0% nem um pouco 

adequado e 100% perfeitamente adequado. 

A partir desta exposição da variada gama de possíveis indicadores para a avaliação da Paisagem Sonora, 

é reforçada a afirmação que: para cada objetivo de estudo devem-se definir um descritor e os indicadores 

que melhor quantificam os aspectos a serem estudados. 
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De acordo com a norma ISO 12913-2, para a escolha de descritores e indicadores, deve-se levar em 

consideração os componentes-chave: pessoas, ambiente acústico e contexto. Ao considerar as pessoas, 

os pontos de vista dos participantes devem ser obtidos através de questionários e/ou entrevistas, além 

de dados recolhidos por observações. Ao considerar o ambiente acústico, este pode ser um ambiente 

real, gravado ou virtual, e pode ser experimentado em laboratório ou em campo; e pode-se utilizar 

indicadores acústicos combinados à indicadores psicoacústicos para a caracterização do ambiente  (ISO, 

2018). Estas formas de obter informações da paisagem sonora analisada, bem como métodos de recolha 

de dados, serão apresentadas a seguir. 

 

2.3.5.3 Coleta de Dados 

Para a análise de determinada Paisagem Sonora, destaca-se a importância da recolha de dados, para 

quantificar o descritor pretendido, a partir dos indicadores pré-definidos a cada tipo de estudo. Segundo 

Aletta et al. (2016), para a coleta de dados é importante considerar que a percepção de determinado 

ambiente acústico pode ser investigada de três maneiras distintas: 

 A partir de um ambiente acústico experimentado in situ: o ambiente acústico experimentado 

diretamente, onde o mundo exterior se apresenta da forma mais realista possível. Há uma 

limitação para esta avaliação, no que se refere ao controle experimental, pois o ambiente é 

experimentado em um determinado momento, onde as condições físicas são únicas e não podem 

ser repetidas em outro instante. 

 A partir de um ambiente acústico simulado ou reproduzido: estes estudos são realizados 

através de gravações do ambiente acústico real que são reproduzidas em laboratórios. Permitem 

o controle dos estímulos acústicos apresentados aos indivíduos, o que o difere do primeiro em 

que cada experiência é única – a menos que sejam diversas pessoas a passar simultaneamente 

pela mesma experiência. Desta forma, possibilita a investigação da causa e efeito, 

consequentemente, contribui para o desenvolvimento de teorias particulares. Porém, é 

recomendado analisar também os resultados in situ, para uma análise mais completa. 

 A partir de um ambiente recuperado na memória do ouvinte: esta é uma forma bastante 

indireta de experimentar um ambiente acústico, pois ele está presente na mente das pessoas. 

Esse tipo de avaliação é afetado pela capacidade das pessoas de se lembrarem e de recordar, e 

também é filtrada por cada pessoa de maneira distinta. Ela é uma forma de avaliação interessante 

quando se trabalha com os residentes e pessoas familiarizadas com o ambiente acústico 

analisado. 

A norma ISO 12913-2 recomenda que a investigação seja realizada por técnicas que integram a 

experiência pessoal e as necessidades de grupos, para que a Paisagem Sonora seja uma ferramenta no 

planejamento e projeto urbano. Deve-se utilizar estratégias, ao considerar as pessoas, o ambiente 

acústico e contexto, através de métodos de investigação diferentes; pois cada situação sonora precisa ser 

analisada sob vários pontos de vista. Isso requer a realização de passeios sonoros, com aplicação de 

inquéritos, entrevistas e/ou medições ambiente  (ISO, 2018). 

Como pode-se observar na Figura 11, de modo esquemático e sintético, são diversos métodos de recolha 

de dados encontrados na literatura, destacando-se quatro: (1) passeios sonoros (soundwalks); (2) 

experimentos laboratoriais; (3) entrevistas narrativas e (4) observações comportamentais. A estes 

métodos são associadas ferramentas como questionários, escalas semânticas, medições fisiológicas, 

protocolos de entrevistas e protocolos de observação (Aletta et al., 2016). Os quais serão apresentados 

de forma mais detalhada. 
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Figura 11: Quadro esquemático das relações entre os métodos de recolha de dados e os instrumentos utilizados 

nos estudos do ambiente acústico. Fonte: traduzido de Aletta et al., 2016.  

 

Passeios Sonoros (Soundwalks) 

Passeios sonoros são experimentos feitos in situ. Onde é realizada uma caminhada em silêncio pelo 

espaço a ser analisado, com determinado número de participantes, e com o intuito de atentar-se aos sons. 

São estabelecidos, previamente, o trajeto e os locais de parada, onde os participantes são convidados a 

responder inquéritos ou dar entrevistas sobre suas impressões do local (Aletta et al., 2016). De acordo 

com Fowler (2013), o passeio sonoro é um tipo de excursão, que tem como objetivo principal ouvir o 

ambiente acústico, onde os ouvidos, protagonistas neste experimento, estão expostos aos sons existentes. 

Definições em acordo com a norma ISO 12913-2.  

De acordo com Dunbavin (2018, p .56), o método do passeio sonoro consiste em: 

um método empírico para a identificação de uma sonoridade e seus componentes; e é o método 

mais frequentemente utilizado para recolher dados para explorar áreas da resposta humana a um 

ambiente acústico. O propósito essencial de um passeio sonoro é encorajar os participantes a 

ouvir discriminadamente e fazer julgamentos sobre os sons ouvidos [tradução livre da autora]. 

Esse método é de grande importância no que se relaciona com o desenho urbano, pois através dele os 

especialistas (planejadores, engenheiros e arquitetos) podem compreender os ambientes acústicos, e 

assim tomar decisões compatíveis às particularidades do local, no que diz respeito à concepção urbana 

(Aletta et al., 2016). 

Para os passeios sonoros, a norma ISO 12913-2 indica que seja pré-definida a área de estudo, onde as 

rotas e paradas são definidas de acordo com cada investigador e objetivos da pesquisa. Tanto o 
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moderador quanto os participantes devem ser conhecedores do local, ou seja, devem participar pessoas 

que vivenciam o espaço. E recomenda-se que as informações sejam documentadas através de 

questionários, entrevistas, e gravações (Chousa & Uribarri, 2018). 

Durante a realização dos passeios sonoros, comumente, são realizados questionários (inquéritos) com 

os participantes ou com os visitantes presentes no local, onde são utilizadas escalas semânticas. Além 

disto, devem ser feitas gravações de áudio e vídeo, e medições acústicas que caracterizam o ambiente; 

as quais, posteriormente, podem ser utilizadas em experiências laboratoriais para validar os dados 

recolhidos durante o passeio. 

A partir do estudo da literatura, foi desenvolvida a Quadro 2, com os estudos realizados através de 

passeios sonoros, onde se pode observar que não tem havido um padrão para a realização deste método. 

Porém, indica-se que sejam realizados em dias e horários de maior utilização do ambiente acústico a ser 

estudado, sendo dependente da realidade particular de cada local. Foram encontrados estudos realizados 

tanto nos dias de semana, como aos finais de semana; além de horários variados.  

Pôde-se notar que, em cada local escolhido para estudo, os trajetos são divididos em trechos, ou 

Unidades Homogêneas de Análise (UHA), definidas pelas características físicas que são observadas no 

espaço. Nestas UHA são demarcadas paragens para a realização dos questionários, gravações e 

medições. Nos estudos analisados o tempo de permanência nas paragens varia bastante – de 90 segundos 

a 30 minutos - a depender se os inquéritos são aplicados ali ou ao final do passeio.  

 

Quadro 2: Estudos da revisão bibliográfica que utilizaram o Método de Passeio Sonoro.  

 

 

Quanto aos participantes que realizam os passeios, estes podem ser os utentes do espaço, ou pessoas 

pré-selecionadas que passam por treinamento, ou pessoas que sejam especialistas na área. Nos passeios 

sonoros, podem ser selecionados aleatoriamente utentes do espaço em cada UHA para responder aos 

inquéritos. Os estudos apresentam uma média de 30 pessoas por estudo de caso (como pode-se observar 

no Quadro 2, o número variou de 10 a 245 pessoas). A norma ISO 12913-2 apresenta um mínimo de 20 

participantes por estudo de caso, com o mínimo de 5 pessoas por passeio (Chousa & Uribarri, 2018). 

Estudos realizados com utentes dos espaços a avaliar tendem a utilizar números superiores de elementos 

que os que são realizados com participantes pré-selecionados. A idade média dos participantes, nos 

estudos apontados no quadro acima, se mantém na faixa dos 28 anos, e o número de mulheres era quase 
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igual ao de homens. Em todos estes estudos foram realizados questionários, medições de nível sono e 

gravações de áudio.  

Da bibliografia analisada podem-se sintetizar alguns dados relativos aos questionários e escalas que são 

utilizadas ao longo de passeios sonoros. 

 

 

Questionários e Escalas Semânticas 

Ao longo da revisão da literatura sobre Paisagens Sonoras, é possível verificar que todos os estudos 

incluíam questionários (inquéritos) com as seguintes variantes: utentes desses locais ou a pessoas pré-

selecionadas; durante ou ao final dos passeios sonoros, in situ ou durante experimentos laboratoriais.  

O questionário é uma ferramenta onde os dados são recolhidos, com intenção de permitir alcançar os 

objetivos do estudo que, uma vez quantificados e analisados, determinam os resultados do mesmo. São 

realizados questionários tanto com questões discursivas, como objetivas; porém o mais comum é o uso 

de questões objetivas a partir de escalas definidas para cada indicador utilizado na pesquisa.  

Segundo Cain et al. (2013), a Paisagem Sonora é um sistema complexo e abrangente, pois tem relação 

com os fatores físicos, psicológicos e sociais; assim, é importante que em sua análise sejam identificados 

os principais fatores que caracterizam o ambiente. Por esta razão o uso de escalas semânticas na pesquisa 

dessa temática é uma ferramenta eficaz; onde são consideradas as experiências das pessoas nos locais 

estudados. 

As escalas semânticas são utilizadas nos inquéritos para investigar até que ponto os indicadores 

escolhidos são capazes de descrever a percepção do ambiente acústico. A grande vantagem de utilizar 

estas escalas e não questões abertas (discursivas), é que elas dão resultados numéricos, e desta forma, 

possibilitam as análises estatísticas. A limitação destas escalas é que os resultados vão depender sempre 

das respostas contidas nos questionários, por isso devem ser feitos cuidadosamente. Também podem ter 

questões relativas ao perfil dos utentes nos inquéritos, bem como a experiência dele no local. Estas 

questões apresentam informações da relação do utente com o espaço (Aletta et al., 2016).  

O valor da escala utilizada não tem sido padronizado, fica ao critério dos objetivos a serem alcançados, 

bem como dos descritores e indicadores utilizados para a pesquisa; também não tem sido padronizado 

o número de perguntas realizadas por inquérito. Alguns estudos utilizam questionários com informações 

específicas sobre as características relativas ao ambiente sonoro; outros apresentam questões 

relacionadas com os utentes, como por exemplo: frequência que visita o local; tempo de permanência; 

motivações da visita; entre outras questões sobre o utente, porém o assunto sempre depende do objetivo 

traçado no início do estudo.  

Quando o questionário é aplicado ao longo passeio sonoro, as questões são mais específicas em cada 

paragem realizada, ou seja, antes de se fazer o passeio sonoro com os participantes, o percurso é 

devidamente preparado, com a necessária recolha de dados para que sejam realizadas questões com as 

particularidades daquele espaço. Os pesquisadores, usualmente, fazem uma análise in situ e recolhem 

as informações sobre o local, como as principais fontes sonoras ou a intensidade como são percebidas 

nos diversos locais, o que possibilita a definição do passeio sonoro, com paragens específicas para 

avaliar algumas características particulares que deverão ser evidenciadas no questionário aplicado. 

Posteriormente, os dados recolhidos nos inquéritos, respeitantes a indicadores com escalas associadas, 

podem analisados estatisticamente, e assim, permitem a identificação e/ou validação das características 

dos espaços investigados.  
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Pode-se utilizar questões abertas em conjunto com as fechadas, onde são recolhidas informações 

variadas e novas descobertas podem surgir a partir de observações dos entrevistados, não atentadas antes 

pelos pesquisadores. A participação das pessoas nesses estudos é de grande importância para essa 

temática, pois ela estuda exatamente a percepção das pessoas, ou seja, de quem utiliza o espaço. 

 

Experimentos Laboratoriais 

Alguns estudos realizam experimentos laboratoriais. Estas experiências são possíveis a partir de dados 

recolhidos anteriormente (inquéritos, gravações e medições), ao longo dos passeios sonoros. Estes 

experimentos darão resultados que podem ser diferentes dos encontrados em experimentos no local, 

porém, se realizados em conjunto podem enriquecer o estudo realizado. 

A Quadro 3 foi desenvolvida a partir dos estudos da revisão bibliográfica que utilizaram o Método dos 

Experimentos Laboratoriais para a análise dos estudos de casos. Através desta Quadro é possível 

observar que nesses experimentos são reproduzidas gravações de ambientes reais e, noutros casos de 

ambientes simulados, ou seja, a partir de fragmentos de gravações que são editados para se transformar 

em um cenário de estudo. Também pode ser observado no Quadro que o tipo de gravação varia conforme 

o objetivo de cada estudo, sendo feitas tanto gravações de áudio, como audiovisuais, com equipamentos 

adequados, que serão apresentados adiante no presente trabalho. 

Quanto aos participantes dos experimentos, também variam entre pessoas escolhidas aleatoriamente, ou 

pessoas especializadas nesta área científica (técnicos de som, engenheiros, arquitetos, urbanistas, ou 

estudantes da área). Não se observam padrões quanto ao número de participantes, nem quanto à idade 

destes, apenas são avaliadas suas capacidades auditivas para garantir resultados adequados.  

 

Quadro 3: Estudos da revisão bibliográfica que realizaram o Método de Experimentos Laboratoriais.  

 

Nos estudos aqui reportados, o número de estímulos apresentados aos participantes variou de 3 a 50 

estímulos, com duração mínima de 15 segundos e máxima de 2,5 minutos, ou seja, uma média de 34 

segundos de gravação para cada estímulo. Alguns estudos, como por exemplo o de Pheasant, Watts, & 

Horoshenkov (2009), os estímulos de áudio e de imagem foram apresentados inicialmente em separado 

(primeiro só os áudios, posteriormente só as imagens), apenas sem seguida foram apresentados em 



Paisagem Sonora nos Espaços Públicos. Estudo de casos na cidade do Porto 

 

40 

conjunto. Em alguns casos, os estímulos foram repetidos inúmeras vezes conforme a necessidade 

apresentada ao longo da experiência, onde os participantes tiveram dificuldades em perceber 

determinados sons. E em todos os estudos foram realizados inquéritos, com a finalidade de recolher as 

percepções dos participantes quanto ao ambiente analisado. 

Existem estudos que combinam os dois métodos apresentados: o passeio sonoro e os experimentos 

laboratoriais, por exemplo os estudos de Lavandier & Defréville (2014) e de Payne (2013); desta forma 

a pesquisa pode conter mais informações, e possuir maior volume de dados para os resultados 

alcançados. Por se tratarem de experimentos diferentes, onde os participantes podem ter percepções 

distintas quando realizam experimentos no local, ou experimentos em laboratórios a partir de gravações. 

 

Gravações e medições 

 Gravações de áudio e vídeo 

Em laboratório é possível reproduzir ou simular os ambientes sonoros, através das gravações que são 

realizadas. Para as gravações de áudio, há recomendações nas literaturas estudadas sobre o tipo de 

tecnologia adequada a ser utilizada. Grande parte dos autores defende o uso de tecnologias de medição 

binaural, por ser a que mais se assemelha com o sistema auditivo humano. Também há esta 

recomendação na Norma ISO 12913-2, sobre a utilização da medição binaural que, em contraste com 

as gravações mononaurais, permite que o som seja captado de forma mais realista para que, 

posteriormente, o ouvinte se possa sentir imerso no ambiente ‘real’ (Chousa & Uribarri, 2018). 

Jeon & Hong (2015, p. 103) afirmam que: 

O uso de tecnologias de medição binaural é essencial na gravação de sons para o estudo de uma 

paisagem sonora, porque os seres humanos possuem um sistema auditivo binaural. Técnicas de 

gravação binaural são cópias do ambiente sonoro, o qual será captado o mais semelhantemente 

possível à percepção auditiva do ser humano [tradução livre da autora].  

 

Quadro 4: Estudos da revisão bibliográfica que realizaram Gravações.  
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Alguns estudos utilizaram outros tipos de aparelhos para as gravações de áudio, como por exemplo o 

microfone estéreo, como se evidencia no Quadro 4. Segundo Fowler (2013), é importante a formação 

de técnicos para a utilização adequada de microfones estéreos, em vez da utilização de aparelhos com 

formato mp3, que não são os mais adequados. Desta forma, pessoas capacitadas para gravar e utilizar o 

som estéreo podem digitalizar os sons e aplicar técnicas de edição simples através de programas 

informáticos, com o objetivo de facilitar a análise acústica. 

Gravações de vídeo e fotografias também são comuns em estudos sobre a Paisagem Sonora, 

principalmente quando o objetivo do estudo é sobre a adequação do que pode ser percebido pelos 

ouvidos com o que pode ser visto, ou quando são relacionadas as características físicas com as acústicas. 

Para essas gravações de vídeo e fotografias são utilizadas câmeras de boa qualidade, onde as imagens 

podem ser captadas de forma mais fiel possível à realidade. 

 

 Medições de nível sonoro 

Muitos estudos utilizam medições do nível sonoro, para complementar os estudos, ou reforçar algum 

indicador utilizado. Para essa medição são utilizados sonómetros, sendo que, atualmente são mais 

utilizados os digitais (como os da Figura 12), pela facilidade de transmissão dos resultados obtidos, 

apresentados em decibéis. Esses equipamentos medem o nível médio para um determinado intervalo de 

tempo, conhecido como nível de pressão sonora contínuo equivalente, ponderado A (LAeq).  

 

Figura 12: Modelos de sonômetros digitais. Fonte: PCM Indicadores, 2019. 

 

As técnicas a serem aplicadas durante a medição são encontradas na norma NP ISO 1996: 2011 

“Descrição, medição e avaliação do ruído ambiente”, a qual é dividida em duas partes: a primeira aborda 

as “Grandezas fundamentais e métodos de avaliação” (Instituto Português da Qualidade (IPQ), 2011a) 

e a segunda a “Determinação dos níveis de pressão sonora” (Instituto Português da Qualidade (IPQ), 

2011b). 

Nelas constam recomendações sobre os equipamentos adequados; os procedimentos para medição 

(exemplo de assuntos apresentados: funcionamento da fonte; condições meteorológicas; localização do 

microfone); o tratamento de resultados a partir de cálculos e o conteúdo que deve constar em ensaios 

acústicos (Agência Portuguesa do Ambiente, 2011); posteriormente serão apresentadas as 

recomendações consideradas para o presente estudo. 

Nos estudos sobre a Paisagem Sonora, quando as medições são realizadas ao longo de um passeio 

sonoro, o ideal é fazê-las nas paragens definidas, a fim de possibilitar uma análise comparativa. Em 
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quase todos os estudos analisados foram realizadas medições, a depender dos indicadores utilizados para 

a análise. 

 

Entrevistas Narrativas 

As entrevistas narrativas, também chamadas de qualitativas, são utilizadas pelos pesquisadores no 

intuito de conhecer melhor o ambiente a ser estudado. Por esta razão é indicada que seja feita no início 

do estudo, para que sejam colhidos informações e aspectos relevantes da Paisagem Sonora em questão. 

Estas entrevistas fornecem informações detalhadas sobre a experiência humana e sua compreensão do 

espaço (Aletta et al., 2016).  

Este tipo de entrevista tem uma limitação no que se refere aos resultados obtidos, os quais não podem 

ser traduzidos em números, como é o caso dos inquéritos realizados com escalas. Desta forma não são 

dados transformados em estatísticas, e dependem do entrevistador e do entrevistado, podendo gerar 

resultados individuais. 

Segundo Dunbavin (2018), as entrevistas podem conter informações mais gerais, a depender do objetivo 

de cada estudo, que podem ser sobre: a satisfação com o espaço; as experiências em relação aos sons 

diários presentes nele; as rotinas diárias; a identificação espacial dos efeitos sonoros nas residências do 

entorno estudado; a avaliação dos diferentes sons a qual as pessoas são expostas e as sugestões de 

melhorias. 

 

 

Figura 13: Exemplo de entrevista narrativa realizada durante um passeio sonoro. Fonte: traduzida de Davies et 

al., 2013. 

 

Para exemplificar tipos de entrevistas narrativas possíveis no estudo da Paisagem Sonora, tem-se o 

estudo realizado por Davies et al., (2013). Neste foram realizadas entrevistas narrativas em dois 

experimentos distintos: passeio sonoro e grupos focais. No passeio sonoro a entrevista foi realizada nos 

pontos de paragem escolhidos; e as perguntas consistiam em avaliar como os participantes percebiam o 

ambiente sonoro, e suas características, como pode ser observado na Figura 13. No segundo 
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experimentos, dos grupos focais, foram selecionadas pessoas para participar de uma conversa específica 

sobre Paisagem Sonora com o pesquisador; como pode ser observado na Figura 14, o intuito desta 

entrevista é saber até que ponto essa temática é conhecida, se as pessoas conseguem distinguir uma 

paisagem sonora positiva de uma negativa, e os conhecimentos sobre como ela pode ser avaliada 

 

 

Figura 14: Exemplo de entrevista narrativa realizada durante conversa sobre o tema. Fonte: traduzida de Davies 

et al., 2013. 

.  

Como resultado destas entrevistas, os autores definiram que quatro fatores são importantes na avaliação 

de uma Paisagem Sonora: comportamento, atenção, informação e diferenças individuais. Quanto às 

respostas psicológicas, são importantes outros três fatores: as reações psicológicas, a consciência da 

percepção dos sons, e as características emocionais. E quanto a ter uma paisagem sonora positiva, 

destaca-se: a presença de sons naturais; a intensidade dos sons humanos; e se as paisagens sonoras são 

capazes de gerar estados emocionais positivos e relaxamento nos utentes.  

As entrevistas narrativas podem ser combinadas com outras ferramentas, como por exemplo o ‘diário 

sonoro’. Este consiste em anotações pessoais dos sons escutados pelos participantes, ao longo de um 

determinado período de tempo, onde são expostas experiências pessoais com o ambiente acústico. Esse 

exercício permite o desenvolvimento da sensibilidade no ouvir, para que os sons possam ser 

transformados em linguagem escrita (Fowler, 2013). Pode-se notar que a entrevista narrativa é uma 

ferramenta de abordagem ampla, e que pode ser aplicada em diversos experimentos, combinados ou não 

com outras ferramentas de estudo. 

 

Observações Comportamentais 

As observações comportamentais consistem em, como o nome diz, observar o comportamento das 

pessoas no ambiente acústico estudado. Este exercício pode ser realizado no mesmo instante que um 

passeio sonoro está sendo realizado, bem como nos momentos dos inquéritos, ou simplesmente, através 

de gravações de vídeo que relatam a dinâmica comum dos locais em dias diversos. 
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Estas observações não se limitam a consciência dos participantes ao ambiente acústico estudado, 

diferentemente das entrevistas, em que os participantes precisam estar atentos a ele. Assim, os resultados 

não são influenciados, e relatam a realidade encontrada. Mas há uma limitação no que consiste em 

controlar as condições experimentais quando são realizadas in situ, ou seja, não é um método indicado 

para o desenvolvimento de uma teoria, usada apenas como complemento de outros exercícios (Aletta et 

al., 2016). 

 

2.3.6 MODELO DE PREVISÃO PARA ALTERAÇÕES NA PAISAGEM SONORA 

A partir dos dados coletados (seja através de qualquer dos métodos e ferramentas apresentados), e da 

caracterização do ambiente acústico (pelos resultados obtidos através dos descritores e indicadores 

utilizados), pode-se desenvolver um modelo de previsão para as alterações na Paisagem Sonora, 

quando necessárias forem necessárias sugestões de melhorias. As indicações e recomendações a serem 

apresentadas no modelo desenvolvido, visão a obtenção de paisagens sonoras capazes de produzir 

resultados positivos aos utentes (com relação à saúde, emoções e sensações).  

Uma das razões para realizar um modelo, através das relações entre propriedades físicas e a percepção 

do ambiente acústico, é que este pode prever como as pessoas percebem o ambiente; e outra razão é que 

ele pode revelar as causas das propriedades percebidas. Este modelo pode ser usado na tomada de 

decisões com relação às mudanças que o ambiente precisa ter para alcançar uma boa qualidade (ou seja, 

que transmite resultados positivos aos utentes); seja através de melhorias aplicadas no que já existe, com 

o mascaramento de sons indesejados, realização de mudanças das características físicas que influenciam 

na percepção dos sons, ou até mesmo mudanças no ambiente analisado ou no seu entorno imediato. 

(Aletta et al., 2016). 

 

 

2.4 Notas Finais 

Para o presente trabalho, serão considerados os espaços públicos como estudos de casos. Estes serão 

avaliados quanto à sua qualidade como espaço urbano, com base nos indicadores descritos no início 

neste capítulo: familiaridade, legibilidade, apropriação visual, permeabilidade, acessibilidade, 

conforto, segurança, variedade, robustez, riqueza e personalização. Posteriormente, serão estudas 

as Paisagens Sonoras existentes nestes espaços públicos, a fim de conhecer a sua contribuição para que 

os espaços públicos sejam locais que promovem bem-estar aos utentes. 

Como se pôde observar, há muitos estudos realizados pelo mundo em relação à temática da Paisagem 

Sonora, principalmente na avaliação de espaços públicos. Foram expostos os conceitos e as diferentes 

metodologias para a avaliação, assim como os diversos descritores e diferentes indicadores aplicáveis 

em estudos de casos.  

Com base no relatado por Aletta et al. (2016), o estudo da paisagem sonora envolve três momentos: 

caracterização acústica dos ambientes; coleta de dados sobre o ambiente, sobre sua paisagem sonora e 

sobre as interpretações dos visitantes do espaço; e elaboração de recomendações para o local, 

considerando as intenções do autor do estudo quanto aos objetivos do mesmo. Para tal, será utilizado o 

descritor ‘Qualidade Sonora’, através dos indicadores ‘fontes de som dominantes, ruído de fundo 

dos eventos acústicos, avaliação das fontes sonoras, e intensidade de nível sonoro’, que permitem 

analisar, respectivamente, o ambiente acústico, o ruído de fundo, a percepção do ambiente acústico e a 
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energia acústica nos espaços (García Pérez et al., 2012). Através de métodos de recolha de dados 

recomendados por norma, e utilizados em estudos internacionais. 

Estes indicadores têm similaridades com outros indicadores citados no presente capítulo. Como por 

exemplo a relação dos indicadores ‘fontes de som dominantes’ e ‘ruído de fundo’, utilizados nos 

estudos de casos de García Pérez et al. (2012), com o indicador ‘duração relativa das categorias de 

fontes sonoras’ utilizado por Lavandier & Defréville (2014), pois através deste são identificadas as 

fontes sonoras existentes no ambiente e os eventos sonoros que compõem o fundo através de dados 

estatísticos.  

Também existem relações entre estes dois indicadores(‘fontes de som dominantes’ e ‘ruído de fundo’) 

utilizados por Pérez & Soloaga (2012) com  ‘intensidade percebida dos sons individuais (Perceived 

Loudness of individual Sound - PLS), e ocorrências percebidas dos sons individuais (Perceived 

Occurrences of individual Sound - POS)’ que foram indicadores utilizados em dois estudos diferentes: 

Liu, Kang, Behm, & Luo (2014); e Liu, Wang, Zimmer, Kang, & Yu (2017). Onde PLS e POS são 

obtidos através da percepção e da ocorrência das cinco categorias de som, ou tipos de fontes de som: 

biológico, geofísico, humano, mecânico e tráfego.  

Já o indicador ‘avaliação das fontes sonoras’ tem similaridades com o indicador ‘preferência por 

diferentes sons (Preference for Each Different Sound - PEDS)’, utilizado por  Liu, Wang, Zimmer, 

Kang, & Yu (2017), no que diz respeito às experiências dos utentes e suas preferências com relação aos 

sons dominantes e aos sons gerais, também através de análise subjetiva. 

E o indicador ‘intensidade sonora’, é semelhante ao indicador  ‘força do som’ utilizado por Jeon & 

Hong (2015), e ‘níveis sonoros’ utilizado em três estudos diferentes citados neste capítulo: Lavandier 

& Defréville (2014);  Pheasant, Watts, & Horoshenkov (2009); e Ricciardi, Delaitre, Lavandier, & 

Torchia (2015). Todos estes indicadores avaliam os níveis sonoros existentes no local através da 

medição do LAeq. 

Desta forma justificam-se os indicadores selecionados para os estudos de casos do presente documento 

(‘fontes de som dominantes, ruído de fundo dos eventos acústicos, avaliação das fontes sonoras, e 

intensidade de nível sonoro’), que são indicadores capazes de avaliar a paisagem sonora em espaços 

públicos, onde são analisadas as fontes sonoras existentes, a forma como as pessoas interpretam as fontes 

sonoras existentes, e a forma como os níveis sonoros interferem nas percepções.  

A análise será realizada de forma objetiva e subjetiva nos espaços através de experimentos, também 

utilizados nas literaturas citadas e indicados na norma: passeios sonoros com aplicação de inquérito, 

realização de gravações e medições de níveis sonoros, com metodologia de aplicação detalhada no 

seguinte capítulo. Assim, faz-se possível a caracterização dos ambientes acústicos analisados, a 

obtenção das relações entre as características físicas do espaço com a paisagem sonora, e posterior 

sugestão de melhorias e recomendações aplicáveis em espaços públicos que possuem características 

similares a alguns dos estudados neste capítulo (também demonstrados mais profundamente no seguinte 

capítulo).  
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3  
ESTUDOS DE CASOS 

 

3.1 Introdução 

Para a presente investigação, faz-se necessária a definição de estudos de casos. Assim, foram analisados 

diversos espaços públicos da cidade do Porto, em Portugal, e, considerando os critérios de seleção 

assumidos (expostos em ponto posterior nesta dissertação), selecionados dois espaços públicos 

localizados na área central da cidade do Porto: a Rua das Flores e o Jardim de João Chagas (mais 

conhecido como Jardim da Cordoaria).  

Os espaços públicos foram demonstrados, ao longo deste trabalho, como fundamentais na dinâmica da 

cidade, e no convívio dos seus habitantes. Como tal, as atividades que decorrem nesses espaços, as 

características dos mesmos e o potencial de alteração são indissociáveis da sua atratividade. No entanto, 

em múltiplas situações, a ocorrência de fenômenos exteriores a esses espaços condiciona a sua 

utilização. Nesta dissertação pretende-se compreender as relações dos espaços, com as atividades que 

incorporam e com a influência das ocorrências exteriores. O contexto de avaliação está associado à 

Paisagem Sonora que envolve todos estes fatores e ainda integra a percepção pessoal de cada utilizador.  

Grande parte dos estudos sobre a Paisagem Sonora, realizados pelo mundo e já amplamente descritos 

no capítulo anterior, utilizam os espaços públicos como casos de avaliação e análise, por exemplo: Jeon 

& Hong (2015) que analisaram a paisagem sonora de três parques urbanos em Seul na Coréia; Zhang et 

al. (2018) que estudaram uma praça de Dalian na China; Liu et al. (2014) que estudaram cinco parques 

urbanos em Xiamen na China; Liu et al. (2017) que estudaram quatro parques urbanos em Rostock na 

Alemanha; Memoli et al. (2008) que avaliaram dois jardins na área central de Londres; García Pérez et 

al. (2012) que escolheram duas praças em Bilbao para seu estudo; além de Lavandier & Defréville 

(2014) que estudou a paisagem sonora de ruas de Paris e Davies et al. (2013) em relação a várias ruas 

de Londres e Manchester. 

Em contexto similar, os estudos de casos selecionados visam a identificação de Paisagens Sonoras 

distintas da cidade do Porto, por se tratarem de tipos diferentes de espaços públicos: o primeiro, a Rua 

das Flores, é uma rua de uso pedestre com início num largo e terminação numa configuração triangular, 

do tipo praceta, que constitui um importante acesso à Estação de São Bento, e o segundo, o Jardim da 

Cordoaria, que é um jardim urbano. Salienta-se que a envolvente destes dois espaços também apresenta 

características muito diversas que influenciam o que se passa no interior de cada um deles. 

Como previamente mencionado, foram utilizados alguns critérios para a escolha destes estudos de casos, 

não apenas relacionados com a sua representatividade na cidade, mas ainda incorporando as 

similaridades encontradas com alguns casos internacionais citados acima que, posteriormente, 

possibilitem a comparação de resultados.  
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Neste capítulo também é apresentada a metodologia de recolha de informação aplicada no estudo. Desta 

forma são demonstrados os experimentos realizados (passeios sonoros com inquéritos, gravações 

audiovisuais e medições de nível sonoro), e a forma como foram executados. Estes experimentos foram 

baseados na literatura apresentada no capítulo anterior, que demonstra uma ampla gama de metodologias 

aplicáveis na análise do tema ‘Paisagem Sonora’ e a necessidade de abordagem interdisciplinar através 

da análise objetiva (que quantifica o ambiente através das características presentes) e na análise subjetiva 

(que apresenta os resultados das percepções das pessoas que vivem o ambiente). 

 

3.2 Justificativa de escolha 

Para a escolha dos estudos de casos do presente trabalho, foram listados e analisados 35 espaços públicos 

de relevância da cidade do Porto, a partir das tipologias definidas por Alves (2003) que se adequam à 

realidade portuense e ao estudo realizado. Na Figura 15 são demonstradas as três tipologias: Ruas (em 

vermelho), onde foram selecionadas as principais ruas exclusivamente de pedestres da área central da 

cidade; Praças (em amarelo), que é subdividida em praças/pracetas e largos; e Espaços Verdes (em 

verde), que é subdividido em parques, jardins, neighborhood park (parques de proximidade), e frentes 

marginais de rio ou de mar. 

 

Figura 15: Imagem do Porto com marcação dos espaços públicos selecionados para análise: ruas de pedestres 

em vermelho; praças em amarelo e espaços verdes em verde. Fonte: desenvolvida pela autora a partir de 

imagem satélite do Google Earth de 2015, 2019. 

 

Para a análise da qualidade destes locais como espaço público, foram utilizados os indicadores descritos 

no capítulo anterior: ‘familiaridade; legibilidade; apropriação visual; permeabilidade; 

acessibilidade; conforto; segurança; variedade; robustez; riqueza; e personalização’. Pode-se 

observar no Quadro 5, que demonstra de forma resumida o estudo realizado nos 35 espaços (ver Quadro 

completa no Anexo II, onde são descritas as características encontradas nos espaços que correspondem 

a cada indicador). Para esse quadro resumo que foi utilizada uma escala de 3 pontos para a avaliação 

dos indicadores, a partir das interpretações da Quadro em anexo, onde os espaços em verde representam 

os locais com resultados satisfatórios para os indicadores; em amarelo representam os resultados 

regulares, onde existem características do indicador, porém não são tão significativas no local; em 



Paisagem Sonora nos Espaços Públicos. Estudo de casos na cidade do Porto 

 

49 

vermelho os que apresentam resultados insatisfatórios; e os espaços em branco onde não há informação 

suficiente para a análise. Onde 14 espaços (destacados em azul no Quadro) foram avaliados como de 

boa qualidade através destes indicadores, pois apresentam resultados satisfatórios (em verde) em pelo 

menos nove dos indicadores. 

As ruas de uso pedestre avaliadas positivamente, por pelo menos nove dos onze critérios de avaliação, 

foram: Rua de Santa Catarina e Rua das Flores. Já as praças foram: Praça Mouzinho de Albuquerque 

(Rotunda da Boavista); Praça de Carlos Alberto; Praça de Lisboa; e Largo São Domingos. E os espaços 

verdes foram: Parque da Cidade; Parque de Serralves; Jardim do Palácio de Cristal; Jardim João Chagas 

(Jardim da Cordoaria); Jardim Passeio Alegre; Ribeira do Rio Douro; Foz do Douro e a Orla do mar. 

 

Quadro 5: Quadro resumo da avaliação da qualidade dos espaços públicos na cidade do Porto.  

TIPO SUBTIPO 
EXEMPLOS 
NO PORTO 

INDICADORES PARA AVALIAR A QUALIDADE DO ESPAÇO PÚBLICO 

Familia-
ridade 

Legibili-
dade 

Apro-
priação 
visual 

Permea-
bilidade 

Acessibi-
lidade 

Con-
forto 

Segu-
rança 

Varie-
dade 

Robus-
tez 

Rique-
za 

Persona-
lização 

RUAS 

Ruas 
exclusi-
vamente 
pedonais 

Rua de Santa 
Catarina 

                  _   

Rua de 
Cedofeita 

                  _   

Rua das 
Flores 

                  
 

  

PRAÇAS 
Praças / 
pracetas 
 

Praça  da 
Liberdade  

                      

Praça 
Mouzinho 
de 
Albuquerque  

                      

Praça da 
República 

                      

Praça de 
Gomes 
Teixeira 

                      

Praça do 
Cubo  

                  _   

Praça de 
Carlos 
Alberto 

                _     

Praça de 
Dom João I 

                      

Praça da 
Batalha 

                _     

Praça dos 
Poveiros 

                      

Praça de 
Lisboa 

                _     

Praça de 
Guilherme 
Gomes 
Fernandes 

                _     

Praça do 
Marquês de 
Pombal 

                      

Praça 
Velasquez 

                _     
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Largos 

Largo São 
Domingos 

                      

Largo Amor 
de Perdição 

                  _   

ESPAÇOS 
VERDES 

Parques 
urbanos 

Parque da 
Cidade 

                      

Parque de 
Serralves 

                      

Parque das 
Virtudes 

                _     

Parque do 
Covelo 

                _     

Parque São 
Roque 

                _     

Jardins 

Jardim do 
Palácio de 
Cristal 

                      

Jardim 
Botânico 

                _   _ 

Jardim João 
Chagas 

                      

Jardins 

Jardim 
Passeio 
Alegre 

                      

Jardim Arca 
d'Água 

                      

Jardim de 
São Lázaro 

                      

Jardim do 
Campo 24 
de Agosto 

                _     

Jardim Paulo 
Vallada  

                      

Neigh-
borhood 
park 

Alameda de 
Eça de 
Queirós 

                _   _ 

Frentes 
marginais 
de rio ou 
de mar 

Ribeira do 
Rio Douro 

                      

Foz do 
Douro 

                    _ 

Orla do mar                       

 

Após esta análise geral dos espaços públicos de maior relevância da cidade do Porto, foram escolhidos 

dois exemplares: a Rua das Flores (incluindo o Largo de São Domingos) e o Jardim da Cordoaria 

(na Figura 16 foram marcados de vermelho e verde, respectivamente, além dos edifícios da envolvente 

que se destacam e que são citados mais a diante). 

A escolha destes para serem os casos de estudo do presente trabalho é justificada pela sua importância 

histórica no contexto urbano e pela avaliação de sua qualidade como espaço de uso público (apresentada 

no tópico a seguir); onde ambos apresentam resultados satisfatórios em seu desenho, função e 

morfologia. Foram escolhidos dois exemplares de tipologias distintas: uma rua de uso pedestre com 

forte relação com as edificações de arquitetura típica portuense em sua envolvente imediata; e um espaço 

verde composto por jardim bastante arborizado que se contrasta com a envolvente construída 

consolidada em meio ao centro urbano. Desta forma, é possível encontrar Paisagens Sonoras diferentes 

e, assim, explorar uma gama maior de resultados obtidos nas análises quantitativas e qualitativas 

realizadas; além da possibilidade de comparação com alguns estudos internacionais. 
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Figura 16: Imagem do Porto com destaque para o Jardim da Cordoaria (assinalado a verde) e para a Rua das 

Flores (assinalada a vermelho), além dos edifícios de importância histórica na envolvente imediata. Fonte: 

desenvolvida pela autora a partir de imagem satélite do Google Earth de 2015, 2019. 

 

Como já mencionado, os espaços públicos são utilizados com grande frequência nos estudos sobre 

paisagem sonora urbana, os espaços públicos verdes são que foram mais encontrados como caso de 

estudo na bibliografia analisada. Por esta razão, um dos estudos de casos escolhido para esta pesquisa é 

um espaço verde (Jardim da Cordoaria), onde a abundância de vegetação é sua principal característica 

física. Esta característica contrasta como o entorno bastante consolidado, com muitas construções ao 

redor com usos variados; vias circundantes com grande concentração automotiva; e o alto fluxo de 

pessoas a transitar pela área histórica da cidade, sejam moradores, trabalhadores ou turistas.  

Dos estudos mencionados no capítulo 2, alguns apresentam características similares ao Jardim da 

Cordoaria, como por exemplo: os parques urbanos estudados por Liu et al. (2014) na China e Liu et al. 

(2017) na Alemanha, que apresentam abundante vegetação, e contrastam com o entorno urbanizado, 

porém diferem em relação à dimensão do Jardim da Cordoaria, uma vez que são superiores em área. Já 

os jardins londrinos estudados por Memoli et al. (2008), têm forte ligação com o entorno e possuem 

dimensões mais aproximadas ao Jardim da Cordoaria. A praça chinesa estudada por Zhang et al. (2018) 

e o Arenal Park estudado por García Pérez et al. (2012) na Espanha, se assemelham em função ao Jardim 

da Cordoaria, onde podem ser observados locais com usos diversos, no mesmo espaço público, para um 

leque de utilizadores variado: locais de permanência com banco ou mesas, locais de contemplação 

voltados para a água, área com mobiliário infantil e caminhos para passagem. 

Dos estudos apresentados na revisão bibliográfica, dois utilizam ruas como estudo de caso, são estes: 

Lavandier & Defréville (2014) com ruas de Paris, e Davies et al. (2013) com ruas de Londres e 
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Manchester. A Rua das Flores se difere dos dois estudos apresentados, pois é uma via de uso quase 

exclusivamente de pedestre, onde os veículos só podem circular em horários restritos, principalmente 

para carga e descarga de mercadoria para os comércios e restaurantes e de turistas que ficam em 

alojamentos nessa rua, contrastando com os estudos referidos, que utilizam vias com trânsito 

automotivo, e por isso, apresentam características bastante distintas à encontrada no caso de estudo do 

Porto. 

Porém, a Rua das Flores tem seu início no Largo de São Domingos, que se assemelha a uma praça 

envolta por edifícios e com pouca vegetação. García Pérez et al. (2012) utiliza uma praça típica 

espanhola em seu estudo em Bilbao, a Plaza Nueva, que é caracterizada pela relação direta com os 

edifícios da envolvente, os quais utilizam o espaço da praça com esplanadas e extensões dos comércios. 

Esta relação dos espaços privados com o espaço público é a principal característica deste tipo de praça, 

onde as interfaces dos edifícios interferem diretamente às interpretações que os utentes têm sobre o 

espaço. 

Desta forma, tem-se dois estudos de casos que possuem características similares a estudos 

internacionais, o que possibilita a comparação dos resultados encontrados ao longo da pesquisa. Além 

de reforçar a importância na escolha de tipos diferentes de estudos, que apresentarão ambientes acústicos 

e necessidades distintas. 

 

3.2.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DOS ESTUDOS DE CASOS 

Neste tópico serão expostas as características gerais encontradas nos estudos de casos em um breve 

descritivo da composição de cada um; suas características físicas divididas em elementos arquitetônicos, 

urbanísticos e paisagísticos; além da ‘avaliação da qualidade como espaço público’. Com isso, reafirma-

se a importância da escolha dos mesmos para estudos de casos, sendo uma amostra do que pode ser 

encontrado em espaços públicos na cidade do Porto. 

3.2.1.1 Rua das Flores 

 

Figura 17: Mapa da Rua das Flores. Fonte: adaptado de trecho de Planta Cadastral da cidade do Porto 

disponibilizada pela CMP-DU, 2018. 
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A Rua das Flores está localizada na área central da cidade do Porto, nas freguesias da Sé e Vitória, ela 

liga o Largo de São Domingos à Estação de São Bento. Denominada originalmente de Rua de Santa 

Catarina das Flores, foi uma via aberta entre 1521 a 1525, no reinado de D. Manuel I, onde havia terrenos 

de propriedade do Bispo, do Cabido e da Misericórdia, até então não urbanizados, apesar de estarem 

inseridos dentro dos limites da Muralha Fernandina; onde havia hortas, razão de sua denominação.  

A abertura desta via foi consequência do desenvolvimento urbano que ocorreu no século XVI, com a 

necessidade de criar eixos de crescimento para a cidade, dando conexão entre a cota baixa (Ribeira) e a 

cota alta, e onde foram dispostas habitações destinadas para a aristocracia urbana, o que concedeu à rua 

um caráter elitista na época. 

De acordo com Queirós (2014, p. 144): 

Com esta nova rua, além de permitir aliviar e facilitar a circulação entre a cota baixa e a cota 

alta da cidade, passaria a existir um novo espaço de expansão urbana rectilíneo e desafogado, 

introduzindo um cunho renascentista à velha estrutura medieval. Por outro lado, além de 

estabelecer uma nova referência na malha urbana, introduzia também uma regulamentação 

detalhada sobre o tipo de construção e o distanciamento entre os dois lados da rua, garantindo 

sempre a boa visibilidade do conjunto das fachadas, assim como do convento de Avé Maria, 

ainda em construção, que passaria a estar devidamente enquadrado e valorizado na perspectiva 

de quem subiria este novo eixo. Não menos importante, estabeleceu uma imagem de cidade 

mais moderna e organizada, e com isso capitalizou a burguesia que estava a crescer na época, e 

também a aristocracia, (...). 

 

 

Figura 18: Antes e depois da intervenção realizada na Rua das Flores em 2014. Fonte: Porto Vivo SRU, 2014. 

 

Em 2014, a rua foi alvo de um projeto de reabilitação urbana, denominado Eixo Mouzinho – Flores, a 

partir da Parceria para a Regeneração Urbana (PRU), uma iniciativa pública e privada com objetivo de 

valorizar, reabilitar e revitalizar o Centro Histórico do Porto. Foi neste projeto que a rua passou a ser 
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quase exclusivamente de pedestre, com controle dos veículos que podem transitar por ela, em horários 

específicos e principalmente com a finalidade de carga e descarga (Porto Vivo SRU, 2014). 

A partir desta transformação, a Rua das Flores reforçou seu potencial turístico, cultural e de lazer (Figura 

18). Existem diversas esplanadas ao longo da via (em especial no Largo de São Domingos), comércios, 

a Igreja e Museu da Misericórdia, além de edifícios com atividade hoteleira. No período em que decorreu 

esta dissertação ainda existiam muitos edifícios em obras, assim como pode ser observado em todo o 

centro histórico do Porto, que passa por intenso processo de transformação e reabilitação. É uma rua 

com bastante movimentação de pessoas ao longo do dia, e não apenas turistas, também as pessoas locais 

que vão para suas ocupações laborais ou estão apenas de passagem entre os diversos modos de transporte 

e os seus locais de destino (ocupação diária em trabalho ou estudo), além da presença de muitos artistas 

de rua, que atraem os olhares e a atenção de quem circula por lá. 

 

Caracterização física da Rua das Flores 

A Rua das Flores é caracterizada pelos edifícios de arquitetura típica portuguesa que são alinhados à 

via, com usos voltados aos turistas que utilizam a região histórica do Porto.  

 

 Elementos arquitetônicos: 

Os edifícios existentes na Rua das Flores ditam o ritmo da via através do desenho de suas fachadas (com 

largura média de 7 metros). Eles apresentam de 2 a 5 pisos além do rés-do-chão (a maioria com 3 pisos 

além do rés-do-chão), e são compostos por muitas aberturas (janelas e portas) na interface principal 

voltada à rua, onde está presente a relação entre o espaço privado e o espaço público.  

Estas características podem ser observadas na Figura 19, assim como a variedade de acabamentos das 

fachadas, as quais são principalmente revestidas por azulejos, também existem edifícios com pintura 

aplicada sobre reboco. O granito também é um material encontrado nos alçados da Rua das Flores, 

através da aplicação de ornamentos e/ou molduras nos vãos. No entanto a sua aplicação principal é ao 

nível do pavimento, inteiramente construído nesse material. As janelas e portas são constituídas, em 

maioria, por madeira e vidro. Outra característica comum destes edifícios são as varandas, as quais 

apresentam guardas em estrutura metálica; apesar de existir edifícios sem varandas, em menor 

quantidade. 

Dentre os edifícios existentes na rua, destaca-se a Igreja da Misericórdia. A construção original data de 

1590 com estilo renascentista, porém houve necessidade de reconstrução no século XVIII em estilo 

barroco. A fachada em pedra difere das demais existentes na rua, pela materialidade e por apresentar 

numerosos elementos decorativos nos dois andares, entre as três arcadas do piso inferior e das janelas 

do piso superior, por onde não é possível observar o interior da igreja, que é acessado apenas pelo Museu 

da Misericórdia. 

Com o aumento da procura turística na cidade do Porto, a Rua das Flores tornou-se uma rota bastante 

procurada, e com isso, muitos restaurantes e bares instalaram-se na via. Estes restaurantes e bares 

utilizam, principalmente, os pisos inferiores dos edifícios, e estendem-se para a via com a utilização de 

esplanadas, onde pode-se observar a instalação de toldos nos edifícios deste uso. 

Também em consequência ao aumento da demanda turística da cidade do Porto nos últimos anos, muitos 

edifícios na parte histórica passam por um processo de reabilitação. O que também ocorre na Rua das 

Flores, onde podem ser observadas várias obras ao longo de toda a via. Nestes edifícios são observados 

os painéis metálicos que demarcam os limites das obras, os andaimes e as telas de proteção sobre eles. 
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Figura 19: Representação esquemática da tipologia dos edifícios existentes na Rua das Flores.  

 

 Elementos urbanísticos e paisagísticos: 

A Rua das Flores, como descrito na contextualização do estudo de caso, foi uma via aberta a partir de 

um projeto de expansão da cidade que apresentava a necessidade de crescimento e ligação entre as cotas 

baixa e alta. Esta via foi criada a partir de uma nova referência na malha urbana do Porto na época, até 

então constituído pelas estreitas vias de caráter medieval. O tipo de construção e o distanciamento entre 

os dois lados da rua foram regulamentados, para garantir uma boa perspectiva das fachadas. 

Estas características permanecem até os dias atuais (como representa a Figura 20), onde pode-se obter 

uma medida média de 7 metros entre os dois lados da rua. Característica que se difere no Largo de São 

Domingos, onde o distanciamento entre os edifícios é maior: cerca de 37 metros no início do largo, e 23 

metros na parte central; e na parte final da rua que se abre em forma triangular e enquadra o edifício da 

estação de São Bento. 

Outra característica que interfere na percepção das pessoas que utilizam a via são os usos encontrados 

nos edifícios e como estes apropriam-se do espaço externo. Como já mencionado, a Rua das Flores é 

constituída por muitos bares e restaurantes que se expandem para o exterior através das esplanadas. 

Estes estabelecimentos acomodam mesas e cadeiras em parte do espaço de circulação da via. Tanto no 

início da via (Largo de São Domingos), como no final da via (próximo ao metro de São Bento) as 

esplanadas ocupam a maior parte da área disponível. No largo existem estruturas metálicas com piso em 

madeira, onde estão as mesas com sombreiros de alguns dos restaurantes do local. E na área final da rua 

estão algumas divisórias em acrílico entre esplanadas de restaurantes distintos. Estes usos atraem os 

músicos de rua, que se apresentam próximos aos estabelecimentos pela alta concentração de turistas, no 

intuito de receber maior reconhecimento destes. 

Existem também comércios que utilizam parte da via com expositores de produtos que vendem no 

interior da loja. Além dos artistas de rua que utilizam fachadas em situação de abandono como pano de 

fundo para expor suas obras.  
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Figura 20: Representação esquemática do perfil da Rua das Flores.  

 

Na Rua das Flores são poucos os elementos paisagísticos verdes presentes, os quais podem ser 

considerados quase irrelevantes na via. Só são encontrados três pequenos canteiros com pouca relva no 

Largo de São Domingos, os quais servem principalmente para demarcar os possíveis caminhos e 

delimitar esplanadas. Eles não apresentam influência significativa na percepção dos utentes do espaço, 

e carecem de manutenção e cuidado. 

Outro aspecto importante a ser mencionado é a pavimentação, a qual é constituída por pedra com 

pequeno desnível que marca o passeio e a via. Também faz parte da composição da rua o mobiliário 

urbano encontrado, o qual é composto por: postes de iluminação, lixeiras metálicas, dois bancos em 

madeira no largo, e as estruturas das esplanadas do largo já descritas.  

 

Quanto à avaliação da qualidade da Rua das Flores como espaço público, procurou-se sistematizar 

a informação em relação aos aspectos considerados de maior relevância para esta dissertação: 

 Familiaridade: 

A Rua das Flores está inserida no centro histórico do Porto, onde são encontrados edifícios de 

tipologias típicas da cidade, além dos comércios tradicionais que dão identidade ao espaço, ou seja, 

é uma via de caráter familiar aos visitantes e a quem vive nas proximidades. 

 Legibilidade: 

Esta rua é facilmente compreendida pelas pessoas, por não apresentar grande sinuosidade pode ser 

lida por qualquer pessoa, mesmo quem transita pela primeira vez. 

 Apropriação visual: 

Quanto a este aspecto, a via é dita apropriada visualmente pela presença de utentes variados em 

vários horários do dia, pelas funções estabelecidas na rua; onde os edifícios transmitem as funções 

de seu interior através da sua concepção e interface. 
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 Permeabilidade: 

Esta rua é facilmente acessada (a peões), seja pelo Largo de São Domingos, ou pelos cruzamentos 

ao longo da via; além de se conectar com outras partes da cidade através da grande oferta de 

transportes públicos próximos. Também é considerada adequada a relação entre os edifícios 

envolventes e o espaço público em si, através das interfaces destes que apresentam vitrines e 

esplanadas. 

 Acessibilidade: 

A via é apropriada para que todas as pessoas circulem sem dificuldades, mesmo ao apresentar uma 

pequena inclinação. 

 Conforto: 

A presença de muitas pessoas, principalmente turistas, justifica a sensação de conforto encontrada 

ao longo da via, mesmo que esta não esteja presente em todo o trecho. 

 Segurança: 

Não há sensação de medo ou perigo na via, o que a classifica como segura. 

 Variedade: 

A grande diversidade de usos faz com que os utentes tenham escolha de experiências. Esta variedade 

dá ao local uma identidade, sendo muito procurada pelos restaurantes e comércios presentes. 

 Robustez: 

Este aspecto não é tão visível na via, porém pode ser considerada uma via robusta, pois os edifícios 

presentes são adaptáveis; justificado pelo grande número de obras encontradas, onde os edifícios 

estão a se transformar em novos espaços com novos usos. 

 Riqueza: 

A Rua das Flores é uma via rica no que diz respeito a oferta de experiências sensoriais, através da 

diversidade de atividades que são encontradas na via, e por possibilitar o movimento das pessoas, 

por estimular o olfato através dos diversos restaurantes, a audição através dos músicos e artistas, e 

a visão pela riqueza encontrada na arquitetura da rua. 

 Personalização: 

A personalização da Rua das Flores pode ser vista através do grande número de artistas encontrados 

ao longo da via. Sejam os que expõem quadros, pinturas e desenhos fixados dos muros e edifícios 

em situação de abandono; sejam os músicos que se apropriam da via e realizam apresentações ao 

longo de todo o dia. 
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3.2.1.2 Jardim da Cordoaria 

 

O jardim foi fundado em 1866, com projeto do paisagista alemão Émile David, e foi bastante 

frequentado pela burguesia da época. No projeto foram reunidas diversas espécies de plantas, foi 

incorporado um lago central em seu desenho e uma avenida com grandes árvores (Figura 21). Em 2000, 

por consequência das obras de remodelação urbana da Capital Europeia da Cultura Porto 2001, foi 

totalmente redesenhado e recebeu a atual configuração. 

 

Figura 21: Imagens antigas do Jardim da Cordoaria. Fonte:  Arquivo Municipal do Porto, 1910. 

 

 

 

Figura 22: Mapa do Jardim da Cordoaria. Fonte: adaptada de Proap, 2001. 
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O Jardim de João Chagas, popularizado como Jardim da Cordoaria está localizado na região central do 

Porto, mais precisamente na freguesia de Vitória. Ele ocupa o antigo Campo dos Mártires da Pátria, nas 

proximidades está a Torre dos Clérigos, o Centro Português de Fotografia, o Hospital Geral de Santo 

António, o Palácio da Justiça e o edifício da Reitoria da Universidade do Porto (Figura 22). 

Como pode-se observar na Figura 22, este Jardim está conectado diretamente com sua envolvente, onde 

há a Reitoria e também bares que lotam os espaços no período noturno, principalmente aos finais de 

semana. Ao centro do jardim está localizado um lago com áreas de contemplação; a poente o Caminho 

das Araucárias; mais a sul existem os desníveis graduais que fazem a transição entre as diferentes cotas 

existentes; há uma área infantil com mobiliário adequado; além das várias áreas de permanência com 

bancos e mesas; e as áreas de passagem demarcadas pelo desenho dos caminhos.  

 

Caracterização física do Jardim da Cordoaria 

O Jardim da Cordoaria destaca-se da sua envolvente pela exuberante vegetação presente, que se 

contrasta com o centro bastante urbanizado da cidade do Porto. 

 

 Elementos arquitetônicos: 

Com relação à arquitetura, tem-se os edifícios da envolvente do jardim. Há um conjunto de edificações 

com características típicas portuenses, onde estão localizados os bares e restaurantes. Estes edifícios 

apresentam 2 ou 3 pisos além do rés-do-chão, fachadas com acabamento em azulejo ou pintura 

diretamente no reboco. A maior parte destes possui varandas com guardas metálicas, outros apenas 

janelas e portas, que são feitas em madeira e vidro. O rés-do-chão destes edifícios é ocupado por 

restaurantes que utilizam o espaço exterior para esplanadas (como representa a Figura 23). 

 

 

Figura 23: Representação esquemática do perfil do Jardim da Cordoaria.  

 

O edifício da Reitoria da Universidade do Porto tem influência direta na paisagem do Jardim da 

Cordoaria, apesar de estar voltado com as traseiras para o jardim. Destaca-se pela sua monumentalidade 

e projeto em estilo neoclássico. Outros edifícios da envolvente influenciam a paisagem do jardim, com 

menos relevância que o da Reitoria por questões referentes à proximidade; são o Palácio da Justiça 
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(projeto de 1961, com fachada em granito, e com entrada marcada pelo átrio com pilares enfileirados); 

o Hospital Santo Antônio (grande edifício com fachada em granito e com alguns elementos decorativos); 

o Centro Português de Fotografia (que ocupa uma antiga prisão no Largo Amor de Perdição); edifícios 

entre este e a Torre dos Clérigos (com arquitetura similar aos edifícios do centro histórico) e a própria 

Torre dos Clérigos (apensar de um pouco mais distante, pode ser vista em algumas perspectivas do 

jardim; ela data do século XVII e tem inspiração barroca). 

Atualmente não há edificações no interior do jardim, por isso, os elementos arquitetônicos apresentados 

são os da sua envolvente mais próxima, apesar de haver vias entre estes edifícios e o jardim. 

 

 Elementos urbanísticos e paisagísticos: 

Com relação aos elementos urbanísticos que compõe o Jardim da Cordoaria, destaca-se a sua localização 

em uma área central da cidade, com conexão direta para outros espaços públicos, como por exemplo: o 

Largo Amor de Perdição a sul, a Praça de Lisboa a nascente, e a Praça dos Leões a norte. 

As vias circundantes são de grande impacto na percepção dos utentes do espaço, pelo grande fluxo 

automotivo, e por ser rota de diversas linhas de autocarros, os quais apresentam paragens na Rua Campo 

dos Mártires da Pátria. 

Duas das linhas de Eléctrico do Porto passam pelo jardim. A linha 18 que liga Massarelos ao Carmo; e 

a linha 22 que liga o Carmo à Batalha. Os trilhos fazem caminhos, tanto nas áreas de vegetação 

exuberante, como na área lateral do edifício da Reitoria e das esplanadas (aspecto também representado 

na Figura 23). 

Com relação ao paisagismo: o Jardim da Cordoaria apresenta grande massa vegetativa, com diferentes 

espécies de plantas, desde grandes árvores, a arbustos e relva. Porém são as árvores de largas copas que 

fazem o local ser considerado confortável e convidativo pelos utentes (como pôde-se perceber através 

do inquérito realizado). O desenho paisagístico do jardim cria áreas de estar, caminhos, áreas de 

contemplação e áreas de usos específicos (como, por exemplo, a área infantil). 

O ‘Caminho das Araucárias’ é uma grande área do jardim onde estas grandiosas árvores enfileiradas 

foram um corredor de aspecto acolhedor (como representado na Figura 24). Este corredor forma uma 

barreira visual entre o jardim e a via circundante. 

O lago central do jardim é um elemento paisagístico de grande importância no local, pois define o 

desenho dos caminhos circundantes, as áreas de permanência envolventes e cria uma dinâmica diferente 

na área central em relação às áreas mais distantes que sofrem maior influência das vias circundantes e 

edifícios próximos. A área do lago atrai as pessoas que querem permanecer por maior tempo no jardim, 

e que procuram um local mais sossegado para relaxar. 

Dentre os elementos encontrados no interior do jardim, apresenta-se o mobiliário existente: bancos em 

pedra, ou em madeira; mesas em madeira; esculturas em pedra e em metal; coreto; postes de iluminação; 

lixeiras; e os brinquedos a área infantil. Outro aspecto que compõe o jardim é a diferença de 

pavimentação utilizada: passeio do limite e área de esplanadas em pedra; área ao redor da Reitoria 

também em pedra; pavimentação emborrachada na área infantil; caminhos interiores do jardim e 

‘Corredor das Araucárias’ em terra batida. 
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Figura 24: Representação esquemática do ‘Caminho das Araucárias’ do Jardim da Cordoaria.  

 

Quanto à avaliação da qualidade do Jardim da Cordoaria como espaço público, procurou-se 

sistematizar a informação em relação aos aspectos considerados de maior relevância para esta 

dissertação: 

 

 Familiaridade: 

O jardim está inserido em uma área bastante histórica; com presença de marcos: Centro Português 

de Fotografia, Palácio da Justiça, Hospital Santo António, Reitoria da UP, e esculturas; o que o 

transforma em um local familiar aos utentes. 

 Legibilidade: 

Está em acordo com este aspecto por apresentar os cinco elementos identificados como essenciais 

por Lynch (1990): nó, limites, caminhos, quadras e marcos. 

 Apropriação visual: 

Quanto a este aspecto, é dito apropriado visualmente pois seu significado como lugar é capaz de 

responder às expectativas dos utentes, através das atividades que disponibiliza, e das características 

físicas que são responsáveis por atrair pessoas variadas. 

 Permeabilidade: 

Além de ser um local facilmente acessado, ele permite que os utentes escolham percursos variados 

e tem boa visibilidade. Na parte dos bares é possível ver a boa relação entre o espaço público e o 

privado. 

 Acessibilidade: 

Apesar de apresentar grande desnível entre a parte norte e a sul do jardim, o jardim pode ser acessado 

por todos os tipos de pessoas, mesmo as com mobilidade reduzida, seja através dos desníveis 

graduais ou pelos passeios do limite com as vias circundantes. 

 Conforto: 
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É um dos aspectos que mais se destaca, apesar se estar inserido em uma parte bem consolidada da 

cidade, é considerado um oásis pelos utentes por conta da natureza presente no jardim. 

 Segurança: 

Não há sensação de medo ou perigo no jardim, o que o classifica como seguro. 

 Variedade: 

Os diferentes ambientes encontrados no jardim permitem que os utentes tenham escolha de 

experiências. A variedade também é notada pela diversidade de usos na envolvente. 

 Robustez: 

É um local adaptável, principalmente no ‘Corredor das Araucárias’, onde ocorrem eventos diversos. 

 Riqueza: 

Há riqueza no jardim através da grande oferta de experiências sensoriais, onde há muita vegetação, 

um lago central, caminhos em terra, caminhos pavimentados, locais de estar e de passagem. 

 Personalização: 

A personalização do Jardim da Cordoaria é notada pela forma como os visitantes utilizam o espaço, 

pois eles sentem-se à vontade para usufruir do jardim; sejam artistas que utilizam o espaço com suas 

manifestações artísticas, ou até mesmo as pessoas que utilizam o espaço para comemorações com a 

utilização temporária de decorações festivas. 

 

 

3.3 Metodologia da recolha de informação 

3.3.1 INTRODUÇÃO 

Nesta secção será apresentada a metodologia aplicada para a recolha de informações dos estudos de 

casos deste trabalho. Através da pesquisa bibliográfica realizada anteriormente, foi possível 

compreender que a avaliação de determinada Paisagem Sonora pode ser realizada através de uma variada 

gama de metodologias; por se tratar de uma temática de abordagem interdisciplinar. 

Em todas as metodologias apresentadas é necessária a caracterização acústica do ambiente em avaliação, 

a partir de indicadores pré-definidos que são capazes de quantificar e medir a qualidade sonora dos 

espaços. Para isso, faz-se necessária a recolha de dados no ambiente em questão a partir de experimentos 

adequados às análises subjetiva e objetiva, que se traduzem em resultados a serem discutidos e avaliados. 

E após esta etapa, são apresentadas as relações das características do espaço com a paisagem sonora, a 

fim de possibilitar recomendações para se alcançar espaços públicos com boa qualidade sonora; a qual 

seja capaz de proporcionar uma experiência agradável ao visitante, e contribuir com o seu bem-estar. 

Como dito anteriormente, para o presente trabalho foram selecionados dois espaços públicos na cidade 

do Porto como estudos de casos, devidamente apresentados no ponto anterior, onde foram aplicados os 

experimentos, assentes nos mesmos princípios e pressupostos dos estudos internacionais consultados 

sobre paisagem sonora de espaços públicos, com o intuito de coletar os dados acústicos do local, dados 

físicos e dados sobre a percepção da paisagem sonora através dos utentes, a fim de possibilitar a análise 

dos mesmos no contexto deste estudo. 
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Figura 25: Esquema com a sequência das operações.  

 

Como pode-se observar na Figura 25, primeiramente, o ambiente sonoro foi experimentado in situ. 

Assim, as características físicas e acústicas dos ambientes foram estudadas, permitindo definir os trajetos 

para os passeios sonoros, bem como realizar a divisão dos espaços em Unidades Homogéneas de Análise 

(UHA) e definir os locais adequados para a aplicação dos inquéritos, realização das medições e 

gravações. 

Posteriormente, foram recolhidos os dados a partir dos três passeios sonoros realizados, para aplicação 

de inquérito, para a realização de gravações audiovisuais e para realização de medições de nível sonoro. 

Assim, os estudos de casos foram experimentados em três momentos, para ser possível a recolha de 

informações variadas dos ambientes. 

Os resultados obtidos em cada espaço público e para cada unidade homogénea de análise foram 

analisados, interpretados e avaliados, possibilitando o estabelecimento das relações entre as 

características físicas e acústicas dos espaços e, em seguida, identificar algumas recomendações para 

cada paisagem sonora encontrada. 

A aplicação desta metodologia, para a obtenção das informações necessárias para o estudo dos espaços 

públicos selecionados no Porto, a partir das operações acima apresentadas é descrita no ponto seguinte. 

 

3.3.2 CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE ACÚSTICO 

Para a caracterização do Ambiente Acústico é necessária a escolha do descritor mais adequado e dos 

indicadores associados.  

O descritor escolhido para este estudo tem relação com o principal objetivo, que relaciona a qualidade 

do espaço público com a Paisagem Sonora. Desta forma, o descritor ‘Qualidade Sonora’ foi 
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selecionado, por ser uma medida da percepção humana capaz de descrever o ambiente a ser analisado. 

Assim, faz-se necessária a avaliação da Paisagem Sonora através de uma pesquisa quantitativa e 

qualitativa, onde será avaliada sua contribuição para a qualidade do espaço público em geral. 

Os indicadores utilizados para prever os valores do descritor selecionado, como já expostos no tópico 

2.4 do presente documento, são:  

 Intensidade sonora:  indicador para quantificar a energia acústica recebida no ambiente; 

analisado a partir de medições de nível sonoro. 

 Fontes sonoras dominantes: são os principais sons que geram o ambiente acústico, os que se 

destacam; indicador analisado a partir dos inquéritos, observações in situ e gravações;  

 Ruído de fundo proveniente dos eventos acústicos presentes: é o indicador utilizado para 

quantificar os eventos relevantes que formam o ruído de fundo a ser estudado; também é 

analisado pelos inquéritos, observações in situ e gravações;  

 Avaliação das fontes sonoras: indicador utilizado para saber como os utentes avaliam os sons 

percebidos no ambiente, e se correspondem às suas expectativas. Ele é analisado através dos 

resultados obtidos nos inquéritos.  

Estes indicadores possuem relação com outros indicadores utilizados nos estudos de casos analisados, 

que levam em consideração as fontes sonoras presentes, os eventos sonoros que formam o ruído de 

fundo e a avaliação da Paisagem Sonora do espaço, como apresentado na conclusão do capítulo anterior. 

 

3.3.3 PASSEIOS SONOROS 

Soundwalk ou passeio sonoro, como já mencionado anteriormente, é um experimento realizado a partir 

de um trajeto pré-definido no espaço em análise. Durante esse percurso são coletados dados através de 

algumas ferramentas de investigação, no caso: inquéritos, gravações audiovisuais e medições de nível 

sonoro. 

Para os estudos de casos deste trabalho foram definidos trajetos ao longo dos dois espaços públicos, os 

quais foram divididos em UHA, a partir do exercício de observação prévia in situ. As UHA são áreas 

ou trechos selecionados pelas suas características físicas semelhantes, as quais são capazes de definir 

variadas áreas de percepções acústicas ‘homogéneas’ em um mesmo estudo de caso. Seja pela presença 

de fontes sonoras diferentes; ou pela presença de elementos físicos que interferem na percepção dos 

sons; ou pela proximidade com vias de circulação de veículos; ou ainda pelo uso específico realizado 

em alguma área.  

Desta forma, os dois espaços públicos foram divididos em cinco UHA, as quais serão apresentadas a 

seguir, juntamente com as principais características que foram determinantes para a sua identificação 

nos estudos de casos. 
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Rua das Flores 

 

Figura 26: Mapa da Rua das Flores com marcação das 5 UHA. Fonte: adaptado de trecho de Planta Cadastral 

da cidade do Porto disponibilizada pela CMP-DU, 2018. 

 

A Rua das Flores foi dividida em cinco trechos, de acordo com o sentido da numeração da rua (poente 

para nascente), como mostra a Figura 26; a rua começa no Largo de São Domingos e termina na Estação 

São Bento. Os trechos são: 

 

 UHA A: 

Esta unidade é compreendida pelo Largo de São Domingos até a Igreja da Misericórdia. As 

principais características encontradas são: presença de muitas esplanadas, músicos de rua e 

turistas a transitar pelo largo. Além da configuração do espaço que se difere do restante da rua, 

onde o afastamento entre os edifícios é maior e forma uma espécie de ‘praça fechada’. 

 

 UHA B: 

Esta unidade é definida pela Igreja e Museu da Misericórdia e seu entorno imediato (até a 

numeração 37 da Rua das Flores). As características encontradas são: presença de visitantes dos 

pontos turísticos descritos anteriormente, artistas de rua na imediação da Igreja, instalações do 

Museu no exterior, e transeuntes. A configuração arquitetônica e urbanística desta unidade é 

similar às duas seguintes, apenas difere-se pela ausência de obras nos edifícios. 

 

 UHA C: 

Compreende o trecho entre a numeração 43 e 139 (antigo Palácio dos Constantinos) da Rua das 

Flores. Características encontradas: presença de muitos artistas e músicos de rua, presença de 

algumas esplanadas com pouca expressão, e muitas obras de reabilitação, algumas a ocorrer nos 

dois lados da via ao mesmo tempo.  
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 UHA D: 

Compreende o trecho entre o antigo Palácio dos Constantinos e o cruzamento com a Rua 

Trindade de Coelho. Esta UHA possui características bastante similares à UHA anterior, porém 

não configuram um único trecho pela grande extensão (cerca de 225 metros); desta forma foram 

divididos em partes de tamanhos iguais, para que os resultados do estudo sejam os mais 

adequados à realidade encontrada. Este trecho apresenta obras de reabilitação em muitos 

edifícios, mas apenas em um dos lados da via por vez.  

 

 UHA E:  

Compreende o trecho entre a Rua Trindade de Coelho e a Praça de Almeida Garrett. 

Características encontradas: presença do único cruzamento que interrompe o nivelamento da 

Rua das Flores, a presença de muitas esplanadas e comércio com apelo turístico, além da 

proximidade com as estações de comboio e de metro São Bento. A configuração deste trecho 

de difere das demais, onde nota-se que o afastamento entre os edifícios configura um espaço 

triangular, com forte relação com o cruzamento da Praça de Almeida Garrett com a Rua 

Mouzinho da Silveira, além da ligação com as paragens dos transportes públicos (autocarros, 

metro e comboio). 

 

 

 

Figura 27: Fotografias das UHA A, B, C, D e E da Rua das Flores numeradas de 1 a 5, respectivamente.  
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Jardim da Cordoaria 

 

Figura 28: Mapa do Jardim da Cordoaria. Fonte: adaptada de Proap, 2001. 

 

O Jardim da Cordoaria foi dividido em cinco áreas, ou seja, cinco UHA, de acordo com um possível 

trajeto, demarcado na  Figura 28. As unidades de análise do jardim são:  

 UHA A: 

Área mais a poente do jardim, onde fica o cruzamento das ruas Campo dos Mártires da Pátria e 

do Dr. Ferreira da Silva. Marcada pelo contato com a parte de trás do edifício da Reitoria da 

Universidade do Porto, é um local muito utilizado para acesso ao jardim, e de ligação com a 

Praça dos Leões ou a Praça de Lisboa, assim como o acesso à Torre dos Clérigos. A presença 

de bancos e mesas faz com que a área também seja propícia ao estar e lazer, apesar da maior 

parte das pessoas estarem apenas de passagem. Tem também a relação direta com a linha do 

eléctrico que passa no local. 

 

 UHA B: 

Esta unidade compreende a área infantil; áreas de estar; e a zona de transição entre jardim e rua, 

marcada pelos desníveis graduais. É o local do jardim onde mais utentes, de variada faixa etária, 

são encontrados; onde há grande presença de crianças a brincar, pessoas sentadas nos bancos, 

mesas e nos degraus do desnível, além dos idosos a fazer exercícios. O Largo Amor de Perdição 

tem influência nesta unidade, apesar de estar separado do jardim por uma fica de intenso fluxo 

(rua Campo dos Mártires da Pátria). 
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 UHA C: 

A principal característica desta unidade central do jardim é a presença do lago. Este transmite à 

área um uso contemplativo, diferentemente das demais unidades. A grande presença de 

vegetação faz deste espaço um refúgio, caracterizado pela permanência das pessoas por um 

período maior de tempo; além de não sofrer grande influência sonora das vias limítrofes ou das 

atividades que decorrem edifícios envolventes do jardim. 

 

 UHA D: 

Área em contato com os bares existentes no entorno. Ao longo do dia ficam algumas esplanadas, 

porém seu uso se intensifica no período noturno, com a presença de muitos jovens. Nesta 

unidade está localizado um coreto, alguns bancos, e menos vegetação que nas outras partes, 

apesar de ser o ponto mais afastado das vias circundantes, duas linhas do elétrico passam pela 

unidade (a linha 18 que liga Massarelos ao Carmo; e a linha 22 que liga o Carmo à Batalha). 

Muitos transeuntes podem ser observados, entre a Cordoaria e a Praça dos Leões, local muito 

utilizado para feiras e eventos esporádicos (lateral do edifício da Reitoria). 

 UHA E: 

Esta unidade é conhecida como ‘Caminho das Araucárias’, pois é um trecho em que estão 

enfileiradas as árvores desta espécie, que formam um corredor. Este espaço é utilizado para 

eventos, porém conta com mobiliário fixo de bancos e estátuas. As estátuas servem como 

atrativo, por serem confeccionadas de forma divertida. Quando não há eventos, tem a 

permanência das pessoas nos bancos, e muitos transeuntes que aproveitam o bom aspecto do 

corredor de grandiosas árvores. Esta unidade está sobre influência da rua Campo dos Mártires 

da Pátria, e, de forma indireta, das atividades realizadas nos edifícios localizados no outro lado 

da via. 

 

 

Figura 29: Fotografias das UHA A, B, C, D e E do Jardim da Cordoaria numeradas de 1 a 5, respectivamente.  
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Passeios sonoros realizados 

Os passeios sonoros são comumente realizados nos horários de maior utilização do ambiente, justamente 

por ser o momento em que há mais visitantes no espaço, além da produção de sons que pode ser maior 

neste período do dia.  

Em ambos os estudos de casos, foram realizados passeios sonoros em três dias distintos: o primeiro para 

a realização dos inquéritos com os visitantes; o segundo para realizar gravações audiovisuais; e o terceiro 

para obter as medições de nível sonoro e novas gravações.  

 O primeiro passeio sonoro realizado foi em uma tarde de sexta-feira pós feriado (21 de junho 

de 2019), na Rua das Flores entre 14:00 h e 15:50 h; e no Jardim da Cordoaria entre 16:10 h e 

18:00 h, com um total de 01:50 h em cada local. Por conta do bom tempo durante o experimento 

(dia ensolarado de verão com temperatura média de 20º C), ambos espaços estavam com 

bastante movimento de pessoas, sejam as que estavam de passagem, as que permaneceram 

algum tempo no local, e as que estavam a trabalho/estudo.  

 

 O segundo passeio sonoro foi realizado em uma tarde de domingo (14 de julho de 2019), na Rua 

das Flores entre 16:00 h e 16:30 h; e no Jardim da Cordoaria entre 16:40 h e 17:10 h, com um 

total de 30 minutos em cada local, em um dia de verão com temperatura média de 23º C. Neste 

passeio foram realizadas as gravações audiovisuais dos estudos de casos. Diferentemente do 

primeiro passeio, este foi realizado em um dia de final de semana para que pudessem ser 

percebidas diferenças com relação ao realizado em dia de semana; notou-se que a movimentação 

de pessoas é similar em ambos, porém as obras de reabilitação nos edifícios da envolvente não 

estavam a ser realizadas, facto que justificou a realização de novas gravações, no mesmo dia da 

semana que foram realizados os inquéritos (sexta-feira). 

 

 O terceiro passeio sonoro foi realizado em uma tarde de sexta-feira (26 de julho de 2019), no 

Jardim da Cordoaria entre 14:30 h e 16:30 h, e entre 16:40 h e 17:40 h na Rua das Flores, com 

um total de 1 hora em cada local. O dia das medições estava com céu limpo com algumas 

nuvens, com temperatura média de 23,5ºC (condições meteorológicas adequadas para a 

realização das medições, as quais foram confirmadas in situ com aparelho de medição 

específicos). Durante este passeio foram realizadas as medições de nível sonoro, a partir de 

metodologia adequada para tal experimento com a presença de um profissional capacitado para 

esta atividade. Também foi realizado levantamento fotográfico para memória e descrição, assim 

como foram registrados os eventos sonoros ouvidos ao longo do experimento. Foram realizadas 

novas gravações de vídeo para comparação com os anteriormente realizados, justificado pela 

possível diferença encontrada em dias de semana e finais de semana. 

 

3.3.3.1 Inquéritos 

Foi desenvolvido um inquérito para ser aplicado ao longo do primeiro passeio sonoro realizado em cada 

espaço público. Para sua preparação foram levadas em consideração as recomendações da norma, além 

de recomendações de outros autores.  

Segundo a norma ISO 12913-2, essa ferramenta de recolha de dados deve capturar o humor geral do 

participante, suas preferências e comportamentos, a apreciação relativa ao espaço experimentado, a fim 

de obter uma representação precisa do espaço analisado. A avaliação final deve ser apresentada de forma 
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holística, ao abranger todas as sensações auditivas, as variáveis do contexto, os estímulos visuais e as 

expectativas das pessoas (ISO, 2018). 

Como as apresentadas por García Pérez et al. (2012), onde indica que devem conter no questionário:  

 Informações sócio demográficas dos utentes; 

 Informações sobre o estilo de vida e saúde; 

 Informações relativas aos fatores psicossociais (por exemplo: satisfação com o ambiente, e 

sensibilidade aos sons existentes); 

 Informações relativas à experiência no ambiente (por exemplo: frequência de visita, motivação 

para a visita, e tempo de permanência); 

 Informações sobre as emoções sentidas pelos utentes no local; 

 Informações sobre as fontes de som percebidas no local e avaliação delas; 

 Avaliação geral do ambiente sonoro através de uma escala semântica. 

Liu, Wang, Zimmer, Kang, & Yu (2017), em um estudo realizado em quatro parques urbanos na 

Alemanha, desenvolveram um inquérito a ser aplicado nos estudos de casos dividido em três partes. 

Onde a primeira era composta por questões relativas às características demográficas, sociais e 

comportamentais dos entrevistados; para ser possível traçar o perfil dos visitantes dos parques. A 

segunda parte do inquérito era composta por questões relacionadas com a experiência dos utentes nos 

parques; para saber principalmente as motivações para a visita. E a terceira parte, composta por questões 

relativas às percepções dos utentes quanto à paisagem sonora existem nos ambientes; através das fontes 

de som presentes e a avaliação destas com escalas numéricas. 

Desta forma, o inquérito desenvolvido para o presente trabalho é composto por três partes (como pode 

ser observado no ANEXO III); onde a primeira parte é composta de questões relativas à pessoa que está 

a responder: informações demográficas, estilo de vida, questões relativas à saúde e a sensibilidade 

auditiva. A segunda parte é capaz de traçar o perfil dos utentes, a partir de questões relativas à 

experiência no ambiente analisado: onde importa a frequência de uso; o tempo de permanência; a 

motivação da visita e a satisfação com a experiência. A esta secção foi acrescida uma questão descritiva, 

a fim de descobrir as características relevantes do espaço que servem de atrativo para os utentes 

entrevistados.  

Na terceira e última parte o participante é convidado a analisar os sons presentes no local em que estão 

a responder. Foram realizadas entrevistas em todas as UHA selecionadas para o passeio sonoro, desta 

forma, as questões presentes na última secção são específicas sobre a Paisagem Sonora presente na UHA 

em questão. As perguntas apresentam escala de 5 pontos, para ser possível a obtenção de resultados 

estatísticos. Também foi acrescida uma questão descritiva ao final desta, para a obtenção de respostas 

que podem direcionar as futuras propostas de melhorias para o ambiente. 

Foram realizados inquéritos com 50 visitantes dos espaços (5 em cada UHA, totalizando 25 inquéritos 

por espaço público); com duração média de 4 minutos por pessoa, o que resulta em uma média de 20 

minutos em cada UHA. Assim, como já mencionado no estudo da literatura, foram encontradas 

entrevistas com 10 a 245 pessoas, o que resulta em uma média de 30 pessoas por estudo de caso; a norma 

recomenda um mínimo de 20 participantes. Para obter resultados mais diversificados, foram 

entrevistados diferentes perfis de utentes, no que diz respeito ao gênero, faixa etária e motivação de 

visita. Na Rua das Flores houve mais resistência da parte dos turistas em parar para responder, pois a 

maior parte estava de passagem. Já na Cordoaria, como a maior parte dos utentes estavam a usufruir o 

espaço, não houveram grandes dificuldades em encontrar voluntários para responder. Os resultados 

obtidos nos dois ambientes serão demonstrados posteriormente no presente documento. 
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3.3.3.2 Gravações 

Como o objetivo da pesquisa é saber a relação entre um espaço público avaliado como de ‘boa qualidade’ 

e a Paisagem Sonora presente neste, o uso de gravações audiovisuais é o mais indicado, com base na 

literatura estudada. Desta forma é possível obter vídeos com imagens mais fiéis à realidade e com os 

sons emitidos no instante da gravação. 

Para as gravações audiovisuais é necessário a utilização de câmeras de boa qualidade, por esta razão foi 

utilizada uma câmera modelo P520 Nikon. Outras condicionantes importantes são: boas condições 

meteorológicas, escolha adequada do lugar para a fixação da câmera, além da não obstrução do 

microfone e da lente do aparelho. 

Para esta pesquisa foram realizadas gravações em cada uma das cinco UHA dos dois estudos de casos. 

Cada vídeo tem duração de 30 segundos, a totalizar 2,50 minutos de vídeos em cada espaço público 

estudado. Assim, como já mencionado no estudo da literatura, a média de tempo nos estudos 

internacionais foi de 34 segundos cada; a norma indica que o tempo é variável, a depender dos 

indicadores avaliados. 

Foram realizadas gravações em dois dias distintos da semana, para que ser possível a comparação do 

que pode ser encontrado em cada um deles. Na Rua das Flores notou-se grande diferença nas fontes 

sonoras presentes ao longo da semana e ao domingo. 

 

3.3.3.3 Medições 

Para as medições de nível sonoro foram levadas em consideração as recomendações presentes na norma 

NP ISO 1996: 2011 “Descrição, medição e avaliação do ruído ambiente”, a qual é dividida em duas 

partes: a primeira aborda as “Grandezas fundamentais e métodos de avaliação” (Instituto Português da 

Qualidade (IPQ), 2011a) e a segunda a “Determinação dos níveis de pressão sonora” (Instituto 

Português da Qualidade (IPQ), 2011b). 

A partir desta norma foi elaborado o ‘Guia prático para  medições de ruído ambiente’ pela Agência 

Portuguesa do Ambiente, onde indica-se que as medições exteriores devem ser realizadas com 

afastamento de, quando possível, no mínimo, 3 metros de estruturas refletoras, e com relação ao solo 

deve-se respeitar medidas entre 1,2 a 1,5 m de altura (Matos, Fradique, Tavares, Guedes, & Leite, 2011). 

A Norma e, por consequência, o guia também indica que o equipamento a utilizar para as medições deve 

ser um sonómetro de modelo homologado pelo Instituto Português da Qualidade (IPQ), com certificado 

de verificação, e que seja realizada a verificação, antes e depois das medições, com um calibrador. 

Indica-se a utilização de tripé para fixação do aparelho na altura indicada. Foram utilizados na presente 

investigação os seguintes equipamentos(Figura 30): 

 Sonómetro da marca Bruel & Kjaer, modelo Type 2236 (número de série 2173854), com 

microfone condensador para campo livre com proteção para o vento.  

 Tripé de fixação portátil da marca Bruel & Kjaer, modelo GITZO, para posicionamento 

estático do sonómetro a uma altura fixa de 1,30 m do solo.  

 Calibrador da marca Bruel & Kjaer.  

A norma portuguesa indica que as medições sejam realizadas com duração mínima de 10 minutos, em 

cada ponto de medição, para a estabilização do sinal sonoro. Refere, ainda, que o local escolhido para 

as medições esteja em acordo com os objetivos da medição, a considerar a ocorrência dos ruídos 

decorrentes das atividades em avaliação.  
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Quanto às condições meteorológicas, não é recomendada a medição em dias de precipitação e com 

elevada intensidade de vento. Todas estas recomendações foram respeitadas para as medições realizadas 

nos estudos de casos, e comprovadas com aparelho de medição destas condições (Figura 30): 

 Medidor de temperatura, umidade do ar e velocidade do vento da marca WM, modelo HTA 

4200. 

 

    

Figura 30: Equipamentos utilizados para as medições: sonômetro e tripé; medidor de condições meteorológicas, 

respectivamente.  

 

3.3.4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Após a caracterização dos estudos de casos com base nos indicadores escolhidos, a partir dos dados 

recolhidos ao longo dos passeios sonoros, é possível realizar a análise dos resultados obtidos. Como 

foram realizadas análises subjetivas e objetivas, faz-se necessária a síntese das análises para que sejam 

definidas as Paisagens Sonoras dos locais, bem como as percepções dos utentes quanto aos sons 

existentes. 

A partir daí, são estabelecidas as possíveis relações entre as características físicas e as características 

acústicas dos casos de estudo. É, também, realizada a comparação dos resultados destes com os casos 

internacionais que apresentam similaridades, para saber se os resultados são semelhantes em locais com 

características parecidas e como as particularidades destes locais interferem nas interpretações acústicas 

do utente. 

Posteriormente, são feitas recomendações para a Paisagem Sonora dos espaços públicos, a fim de 

demonstrar a importância de sua avaliação na tomada as decisões adequadas à realidade encontrada nos 

locais. Seja através de sugestões de melhorias, mascaramentos e/ou controle dos sons indesejados, e 

mudanças físicas que interferem na percepção dos sons. 
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4  
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

4.1 Introdução 

Para este capítulo, serão consideradas as análises subjetivas e objetivas a partir dos resultados obtidos 

através dos experimentos realizados nos dois estudos de casos.  

Na análise subjetiva serão expostos os resultados das respostas dos inquéritos realizados, e a 

apresentação estatística com os valores encontrados. Na análise objetiva serão demonstradas as 

gravações realizadas e descrito os principais elementos encontrados; além da apresentação dos valores 

obtidos nas medições de nível sonoro. 

Como já mencionado, os dois espaços públicos foram divididos em Unidades Homogêneas de Análise 

(UHA), desta forma, serão expostos os valores de acordo com estas UHA na secção correspondente a 

elas, a fim de demonstrar que um mesmo espaço apresenta ambientes com características diferentes que 

podem interferir na percepção sonora do local, através de suas particularidades. 

Para a discussão dos resultados, faz-se necessária uma síntese dos resultados obtidos nas duas análises 

realizadas. Posteriormente, os resultados irão compor a ‘caracterização dos ambientes acústicos 

avaliados’. Em sequência são apresentadas recomendações para alterações da Paisagem Sonora 

idealizado para os espaços públicos, a partir da pesquisa realizada neste trabalho. 

 

4.2 Análise Subjetiva 

4.2.1 ENQUADRAMENTO 

A análise subjetiva foi realizada a partir dos indicadores fontes sonoras dominantes, ruído de fundo 

proveniente dos eventos acústicos e a avaliação das fontes sonoras.  

Atentando estes indicadores foi realizado o inquérito nos estudos de casos, com o objetivo de obter as 

percepções dos visitantes quanto à Qualidade Sonora presente nesses espaços. No ponto seguinte são 

apresentados os resultados das respostas dos inquéritos nos estudos de casos, a partir da divisão por 

secções do mesmo. 

Complementarmente foram realizadas gravações audiovisuais nas UHA definidas para cada um dos 

locais em avaliação, das quais se passa a apresentar uma breve descrição. 

Assim, as gravações audiovisuais realizadas tanto na Rua das Flores, como no Jardim da Cordoaria, 

foram realizadas com o intuito de reforçar os dados coletados através dos inquéritos, principalmente no 

que diz respeito às fontes de som presentes nos locais. Constatou-se, ao longo das primeiras gravações 
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realizadas ao domingo, a necessidade de novas gravações em dias de semana, com características 

similares às encontradas nos dias da aplicação do inquérito e nos dias das medições. 

Em comparação às gravações realizadas na Rua das Flores, nota-se grande diferença encontrada na rua 

em dias distintos, principalmente pelas fontes sonoras presentes no local. Os primeiros registros foram 

realizados em um domingo, e neles não foram encontrados os sons mecânicos com tanta intensidade 

como em dias de semana. Estes sons são principalmente provenientes das obras de reabilitação dos 

edifícios da envolvente, que são considerados os sons mais irritantes principalmente na Rua das Flores, 

e por questões legais não podem ser realizadas aos domingos e feriados.  

Algo que se modifica também são os utentes, que aos domingos permanecem mais tempo nos 

restaurantes e esplanadas que nos dias de semana. Fato que intensifica a presença de artistas e músicos 

na rua. Também o fluxo de transeuntes no sentido de descida da rua (metro São Bento para Ribeira) é 

distinto, sendo superior nos dias de semana que aos domingos. Todas essas alterações modificam a 

Paisagem Sonora do local. 

Já no Jardim da Cordoaria, quase não são perceptíveis as diferenças na Paisagem Sonora existente em 

dias distintos, onde pode-se ouvir os sons das aves, do vento a balançar as árvores, sons das pessoas que 

utilizam o espaço (em especial das crianças a utilizar os brinquedos existentes no jardim) e do trânsito 

da envolvente, um pouco mais intenso nos dias de semana que aos domingos. 

 

4.2.2 RUA DAS FLORES 

Parte I: Dados gerais dos entrevistados 

A primeira seção do inquérito tinha como objetivo traçar o perfil dos utentes do espaço, por esta razão 

foram abordadas pessoas variadas, dentro das possibilidades encontradas (Figura 31). A primeira 

questão diz respeito ao gênero, na Rua das Flores 56% dos entrevistados eram homens e 44% eram 

mulheres. Na questão referente à faixa etária, os entrevistados responderam idades entre 17 e 55 anos. 

Sendo que a maioria (56%) está entre os 19 e 40 anos, justificado pela grande concentração de pessoas 

jovens a usufruir da Baixa do Porto em dias ensolarados de verão. Com relação à ocupação dos 

entrevistados, verificou-se que a grande maioria é composta por trabalhadores (72%). Também foram 

entrevistados estudantes (20%) e pessoas que alegaram estar desempregadas no momento (8%) . 

 

 

Figura 31: Respostas à questão referente ao gênero (à esquerda), à idade dos entrevistados (ao centro) e à 

ocupação dos entrevistados (à direita).  
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Para a análise da Paisagem Sonora é importante saber se os utentes possuem problemas de saúde 

relacionados com a exposição aos ruídos urbanos (Figura 32). Como já mencionado, o estresse e a 

qualidade de sono são bastante afetados pelos ruídos urbanos. Por esta razão, os entrevistados foram 

questionados a respeito dos seus hábitos quotidianos, se os consideram saudáveis ou não, onde a maioria 

considerou que sim (56%). Esta questão foi necessária para que sejam detectados os utentes com 

possíveis problemas gerados pelos sons indesejados, não apenas pelos cuidados pessoais, pois quando 

respondiam ser pessoas estressadas e com qualidade de sono ruim, alguns alegavam ser expostos 

constantemente a sons indesejáveis. 

Os entrevistados foram questionados se consideram-se uma pessoa estressada, tendo, mais da metade, 

alegado ter problemas com estresse (52%), apesar da maioria ter assumido a adoção de hábitos 

saudáveis. Também foram questionados se consideram ter boa qualidade de sono, onde 60% dos 

entrevistados responderam sim e 40% que não possuem. Porém, 30% dos que responderam sim, 

disseram que a qualidade do sono pode variar conforme o estado emocional no momento. 

 

 

Figura 32: Respostas à questão do entrevistado em relação aos hábitos quotidianos (à esquerda), ao nível de 

estresse pessoal (ao centro) e à sua qualidade de sono (à direita).  

Ao serem questionados se possuiam alguma deficiência auditiva, todos os 25 entrevistados responderam 

não possuir qualquer deficiência. Em seguimento, foram levados a refletir sobre a sua sensibilidade 

auditiva, quando questionados sobre o que mais os incomoda ao ouvir um som indesejado (Figura 33). 

Nesta questão, 48% responderam ser o volume/intensidade, 28% a frequência e persistência do som e 

24% responderam que depende do estado emocional no momento em que se ouve esse som. 

 

Figura 33: Respostas à questão referente ao que incomoda mais ao ouvir um som indesejado.  
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Parte II: Experiência do visitante no ambiente 

Esta seção tem como objetivo saber sobre a experiência do utilizador no ambiente analisado. A primeira 

questão desta parte é referente à frequência que o entrevistado utiliza o espaço (Figura 34). Foi 

constatado que a maior parte dos entrevistados utiliza mais de 2 vezes por semana o local (40%), o que 

justifica esta resposta é que grande dos entrevistados trabalha da Rua das Flores. Também foram 

entrevistadas pessoas que frequentam entre 1 a 2 vezes por semana (24%), e menos de 1 vez por semana 

(36%), muitas destas pessoas são turistas. 

Foram questionados quanto tempo costumam permanecer no local. Dos entrevistados, 48% costuma 

ficar mais de 2 horas da Rua das Flores, 28% entre 1 e 2 horas, e 24% permanece menos de 1 hora. 

 

   

Figura 34: Respostas à questão referente à frequência da visita ao ambiente; e ao tempo de permanência da 

visita, respectivamente.  

 

Além disto, a motivação para a visita também constituiu um foco de interesse (Figura 35). Dentre as 

várias possibilidades de resposta (atividade física, lazer, passagem, educativa, trabalho/serviço e outros), 

apenas três foram selecionadas pelos entrevistados; onde 44% utiliza a Rua das Flores com finalidade 

de trabalho e prestação de serviços. Os outros visitantes alegaram estar no local por lazer (40%) ou 

apenas de passagem (16%), sendo que todos os entrevistados que estão por lazer e metade dos que 

estavam de passagem foi constituída por turistas. 

 

Figura 35: Respostas à questão referente à motivação da visita.  
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Solicitou-se, ainda aos entrevistados que analisassem a sua experiência no local em uma escala de 5 

classes, onde o menor valor corresponde à resposta ‘muito insatisfeito’ e o maior valor à resposta ‘muito 

satisfeito’, como mostra a Figura 36. Grande parte dos entrevistados responderam que estão satisfeitos 

(40%) ou muito satisfeitos (32%) com a experiência no local, houveram pessoas que avaliaram como 

indiferente (20%), insatisfeitos (4%) e muito insatisfeitos (4%). Estes resultados não foram de encontro 

com o esperado, principalmente se comparado com os resultados da terceira parte do inquérito, onde a 

maior parte dos entrevistados apresentam interpretações negativas com relação aos sons; porém a 

satisfação apresentada nesta resposta vai além dos sons, é relativa à experiência em geral. 

 

 

Figura 36: Respostas à questão que avalia a experiência do visitante ao ambiente.  

 

Para finalizar esta secção, os entrevistados foram levados a refletir sobre quais os aspectos ou 

características do local que são consideradas atraentes, ou que justificam a escolha deste local para visita. 

Na nuvem de etiquetas pode-se observar a variedade de respostas apresentadas pelos visitantes, onde as 

que mais se destacaram, e como tal aparecem com maior formato, foram ‘turismo’ e ‘arquitetura’ (Figura 

37). 

 

 

Figura 37: Respostas à questão sobre aspectos atrativos do ambiente.  

 

Parte III: Questões sobre a Paisagem Sonora  

Esta seção foi elaborada com o objetivo de avaliar as percepções dos utentes sobre a Paisagem Sonora 
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uma foi avaliada por 5 entrevistados; desta forma foram destacadas as principais fontes de som 

existentes em cada trecho da rua e a forma como os sons são interpretados pelas pessoas. 

A seguir serão apresentadas as respostas relativas às duas primeiras questões desta secção.  

A primeira questão foi desenvolvida a partir de cinco tipos de fontes sonoras diferentes que podem ser 

encontradas no local: sons de tráfego (são os sons produzidos pelo trânsito motorizado), sons humanos 

(como por exemplo as conversas, gritos, risos, passos e crianças a brincar), sons naturais (como por 

exemplo os pássaros, outros animais, o vento, o balançar de árvore, e sons de água corrente), sons 

mecânicos (que são os sons produzidos por máquinas, motores, ventiladores, turbinas e construção) e 

outros tipos de sons (como por exemplo: música, instrumentos, sinos e relógios). A resposta varia em 

uma escala de 5 classes: não escuta, escuta pouco, escuta moderadamente, escuta muito e domina 

completamente. 

E a segunda questão é relacionada com a interpretação das pessoas com relação aos sons presentes no 

local, a partir de características opostas, como: agradáveis/irritantes, emocionantes/monótonos, 

relaxantes/caóticos. Para esta questão também foi adotada uma escala de 5 pontos, onde o menor valor 

corresponde à resposta ‘discordo completamente’, e o maior valor à resposta ‘concordo completamente’. 

 

 UHA A: 

No Quadro 6 é possível observar que, dos 5 entrevistados nesta unidade, a maioria alegou que sons de 

música e instrumentos dominam completamente o ambiente analisado, justificado pela presença de 

muitos músicos de rua no local. Os sons humanos foram os que apresentaram o segundo maior valor de 

respostas, seguido dos sons mecânicos. Os sons naturais e os sons de tráfego foram pouco ou nada 

escutados, com exceção de uma pessoa que alegou escutar moderadamente o tráfego devido à 

localização em que se encontrava (próximo ao cruzamento com a Rua de Belomonte).  

 

Quadro 6: Respostas à questão sobre fontes de som presentes na UHA A.  

UHA A não escuta escuta pouco 
escuta 

moderadamente 
escuta muito 

domina 
completamente 

tráfego 4   1     

humanos   1 3 1   

naturais 4 1       

mecânicos 2 1 2     

outros       1 4 

 

Quadro 7: Respostas à questão sobre a interpretação dos sons presentes na UHA A.  

UHA A 
discordo 

completamente 
discordo indiferente concordo 

concordo 
completamente 

Agradáveis      1 3 1 

Irritantes 3 2       

Emocionantes 2   3     

Monótonas 4   1     

Relaxantes   1 2 2   

Caóticas 3 2       
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No Quadro 7 nota-se que os sons presentes na UHA A são considerados mais agradáveis que irritantes; 

mais emocionantes que monótonos; e mais relaxantes que caóticos. Dentre estes aspectos analisados, 

destaca-se que os sons são considerados agradáveis. O principal som ouvido no momento da entrevista 

de um músico que se apresentava próximo às esplanadas dos restaurantes. 

 

 UHA B: 

No Quadro 8, nota-se que todos os 5 entrevistados nesta unidade identificam os sons mecânicos como 

dominantes, seguidos dos outros sons como música e o sino da Igreja da Misericórdia que estava a tocar 

em determinado momento da entrevista. Os sons humanos foram muito escutados por parte dos 

entrevistados e moderadamente por outros. Nesta unidade os sons naturais (sons das gaivotas que 

estavam a sobrevoar no momento da entrevista) puderam ser escutados moderadamente pela maioria; e 

com relação aos sons de tráfego, pouco ou nada foi escutado pelos entrevistados. 

 

Quadro 8: Respostas à questão sobre fontes de som presentes na UHA B.  

UHA B não escuta escuta pouco 
escuta 

moderadamente 
escuta muito 

domina 
completamente 

tráfego 3 2       

humanos     3 2   

naturais   1 4     

mecânicos         5 

outros       1 4 

 

No Quadro 9 pode-se observar que os sons presentes na UHA B foram considerados mais irritantes que 

agradáveis; mais monótonos que emocionantes; e mais caóticos que relaxantes. Dentre os aspectos 

analisados, destaca-se que os sons foram considerados monótonos. Os principais sons escutados no 

momento da entrevista eram os sons de máquinas nas obras da proximidade deste trecho, e de um músico 

que se apresentava próximo à igreja. 

 

Quadro 9: Respostas à questão sobre a interpretação dos sons presentes na UHA B.  

UHA B 
discordo 

completamente 
discordo indiferente concordo 

concordo 
completamente 

Agradáveis  4   1     

Irritantes 2   3     

Emocionantes 5         

Monótonas     1   4 

Relaxantes 5         

Caóticas   1 4     

 

 UHA C: 

No Quadro 10 apresentam-se as fontes de sons mais escutadas na UHA C. Nesta unidade os sons 

mecânicos foram apontados, pelos 5 entrevistados, como os que dominam o local, justificado pela 

grande concentração de obras neste trecho. Os sons relativos à música foram bastante escutados. Já os 
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sons humanos tomam o terceiro lugar nesta unidade, seguido dos sons de tráfego e dos sons naturais que 

são pouco ou nada escutados. 

Quadro 10: Respostas à questão sobre fontes de som presentes na UHA C.  

UHA C não escuta escuta pouco 
escuta 

moderadamente 
escuta muito 

domina 
completamente 

tráfego 3 2       

humanos     2 1 2 

naturais 3 2       

mecânicos         5 

outros     1 2 2 

 

No Quadro 11 nota-se que os sons presentes nesta unidade são considerados mais irritantes que 

agradáveis; mais monótonos que emocionantes; e mais caóticos que relaxantes. Destaca-se que os sons 

presentes no local são considerados caóticos; já que os principais sons escutados no momento da 

entrevista eram os sons de máquinas e martelos nas obras do trecho. 

 

Quadro 11: Respostas à questão sobre a interpretação dos sons presentes na UHA C.  

UHA C 
discordo 

completamente 
discordo indiferente concordo 

concordo 
completamente 

Agradáveis  3 2       

Irritantes     1 2 2 

Emocionantes 5         

Monótonas   1 1 1 2 

Relaxantes 5         

Caóticas       1 4 

 

 UHA D: 

No Quadro 12 é possível observar que, para os 5 entrevistados, os sons mecânicos dominam 

completamente a UHA D, também justificada pela presença de muitas obras ao longo do trecho 

estudado. Os sons humanos são considerados dominantes por parte dos entrevistados (no momento da 

entrevista estava a passar um grupo grande de pessoas na rua), e por outra parte como muito ou 

moderadamente escutados (pois a movimentação da rua diminuiu em dado momento). Os sons de 

música (outros) também foram apontados como muito escutados. Pela proximidade com o cruzamento 

com a Rua Trindade Coelho, os sons de tráfego ocupam o terceiro lugar, e por último os sons naturais 

pouco ou nada escutados. 

 

Quadro 12: Respostas à questão sobre fontes de som presentes na UHA D.  

UHA D não escuta escuta pouco 
escuta 

moderadamente 
escuta muito 

domina 
completamente 

tráfego 1 2 2     

humanos     1 2 2 

naturais 3 2       

mecânicos         5 

outros       5   
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No Quadro 13 nota-se que os sons presentes na UHA D são considerados mais irritantes que agradáveis; 

mais monótonos que emocionantes; e mais caóticos que relaxantes. Nesta unidade os sons são avaliados 

principalmente como caóticos e irritantes, apesar de ter uma resposta que considera os sons totalmente 

emocionantes, justificado pela presença de música na proximidade.  

 

Quadro 13: Respostas à questão sobre a interpretação dos sons presentes na UHA D.  

UHA D 
discordo 

completamente 
discordo indiferente concordo 

concordo 
completamente 

Agradáveis  2   3     

Irritantes     1 2 2 

Emocionantes 4      1 

Monótonas 1   1 1 2 

Relaxantes 5         

Caóticas       2 3 

 

 UHA E: 

Na UHA E, conforme consta no Quadro 14, os sons mecânicos foram classificados como os que mais 

dominam o local. Os sons humanos e os sons de tráfego também foram muito escutados, justificado pela 

presença de esplanadas e pela proximidade com ruas de grande circulação automotiva. Já os sons 

naturais não foram escutados por nenhum dos 5 entrevistados. 

 

Quadro 14: Respostas à questão sobre fontes de som presentes na UHA E.  

UHA E não escuta escuta pouco 
escuta 

moderadamente 
escuta muito 

domina 
completamente 

tráfego   2 2 1 

humanos    4 1 

naturais 5     

mecânicos   1  4 

outros 4  1   

 

No Quadro 15 nota-se que os sons foram considerados mais irritantes que agradáveis; mais monótonos 

que emocionantes, e mais caóticos que relaxantes. O aspecto que se destacou dentre eles foi o que 

considera os sons monótonos. No momento da entrevista, os sons de máquinas e motores gerados em 

obras nas proximidades podiam ser escutados, os sons das pessoas nas esplanadas, e os sons dos 

automóveis no cruzamento das vias. 

Quadro 15: Respostas à questão sobre a interpretação dos sons presentes na UHA E.  

UHA E 
discordo 

completamente 
discordo indiferente concordo 

concordo 
completamente 

Agradáveis  3 2    

Irritantes 1 1 3   

Emocionantes 5     

Monótonas 1   4  

Relaxantes 5     

Caóticas  1 4   
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Foi elaborada uma questão em que o entrevistado deveria indicar se a Paisagem Sonora presente na Rua 

das Flores pode ser considerada adequada ou não (Figura 38), onde a resposta a esta pergunta é plena 

de subjetividade, pois cada entrevistado tem sua própria opinião do que considera ou não como 

adequado. Porém, ao serem questionados sobre a adequação da Paisagem Sonora, foram explicados que 

ela deve ser considerada um contributo para o bem-estar dos visitantes do ambiente para que esteja em 

acordo com o local. Assim, na Rua das Flores, 60% dos entrevistados não considera a sua Paisagem 

Sonora como adequada; ao alegarem que os sons percebidos por eles como dominantes no local 

(produzidos pelas inúmeras obras que ocorrem no momento na rua), associados aos sons de fundo 

(principalmente os sons das pessoas nas esplanadas e a transitar; além dos sons de tráfego), não são 

agradáveis ou interessantes, pelo contrário, lhes causam incômodo e irritabilidade. 

 

 

Figura 38: Respostas à questão se a Paisagem Sonora existente é adequada ao local.  

 

Para finalizar o inquérito, os utentes foram convidados a sugerir melhorias relacionadas com os sons 

presentes no local. Duas respostas foram apontadas pelos entrevistados:  

 Diminuição dos ruídos causados pelas obras nos edifícios da via (resposta de 18 pessoas); e, 

 Escolha mais cuidadosa dos músicos que se apresentam na rua, bem como o volume do som 

emitido por eles (resposta de 8 pessoas). 

 

4.2.3 JARDIM DA CORDOARIA 

Parte I: Dados gerais dos entrevistados 

O inquérito aplicado no Jardim da Cordoaria é exatamente o mesmo aplicado na Rua das Flores, para 

que desta forma seja possível aplicar a mesma avaliação nos dois estudos de casos.  

Portanto, a primeira questão diz respeito ao gênero, onde 64% dos entrevistados eram mulheres e 36% 

eram homens, como mostra a Figura 39, o público do jardim é majoritariamente feminino. Na questão 

referente à faixa etária, os entrevistados responderam idades entre 15 e 76 anos. Sendo que a maioria 

tem menos de 18 anos (48%) e 40% apresentam idades entre 19 a 40 anos, justificado pela grande 

concentração de estudantes na região da Reitoria da Universidade do Porto. Com relação à ocupação 

dos entrevistados, verificou-se que a grande maioria é composta por estudantes (83%), como esperado 

pela localização do jardim. Também foram entrevistados trabalhadores (13%), e pessoas reformadas 

(4%).  

40%

60%

16. A Paisagem Sonora é adequada ao local?

Sim Não
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Figura 39: Respostas à questão referente ao gênero (à esquerda), à idade (ao centro) e à ocupação ( à direita) 

dos entrevistados.  

 

Quanto à questão referente à saúde dos entrevistados, a maioria considerou ter hábitos saudáveis (72%) 

(Figura 40). Em relação ao estresse pessoal, uma larga maioria consideram-se uma pessoa estressada 

(72%), apesar da mesma quantidade de pessoas considerar seus hábitos saudáveis. Também foram 

questionados se consideram ter boa qualidade de sono, onde 52% dos entrevistados responderam não e 

48% que sim.  

 

 

Figura 40: Respostas à questão do entrevistado em relação aos hábitos quotidianos (à esquerda), ao nível de 

estresse pessoal (ao centro) e à sua qualidade de sono (à direita).  

 

Na Figura 41, foram questionados se possuem alguma deficiência auditiva, onde 92% responderam não 

ter qualquer deficiência auditiva, e 8% dizem possuir . Em seguimento a esta questão, foram levados a 

refletir sobre a sua sensibilidade auditiva, quando questionados o que mais incomoda ao ouvir um som 

indesejado. Nesta questão, 48% responderam ser a frequência e persistência do som, 36% responderam 

que depende do estado emocional no momento em que se ouve o ruído, e 16% responderam ser o volume 

e intensidade que mais incomodam.  

 

64%

36%

1. Gênero:

Mulheres Homens

48%

40%

8%
4%

2. Faixa Etária:

Até 18 19 a 40 41 a 60 Mais de 60

83%

13%
4%

3. Ocupação:

Estudante Trabalhador Outra

72%

28%

4. Considera ter 
hábitos saudáveis:

Sim Não

72%

28%

5. Considera-se uma 
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Sim Não

48%52%

6. Considera ter boa 
qualidade de sono:
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Figura 41: Respostas à questão se o entrevistado possui alguma deficiência auditiva (à esquerda) e referente ao 

que incomoda mais ao ouvir um som indesejado (à direita).  

 

Parte II: Experiência do visitante no ambiente 

A primeira questão desta parte é referente à frequência com que o entrevistado utiliza o espaço (Figura 

42). Foi constatado que a maior parte dos entrevistados utiliza poucas vezes o local, menos de 1 vez por 

semana (68%), 16% responderam que frequentam entre 1 a 2 vezes por semana e 16% mais de 2 vezes 

por semana. 

Ao serem questionados sobre quanto tempo costumam permanecer no local (Figura 42). Dos 

entrevistados, 48% costuma ficar entre 1 a 2 horas no jardim, 28% permanece menos de 1 hora e 24% 

permanece mais de 2 horas. 

 

  

Figura 42: Respostas à questão referente à frequência da visita ao ambiente; e ao tempo de permanência da 

visita, respectivamente.  

 

Além disto, a motivação para a visita também foi uma das questões apresentadas (Figura 43). Dentre as 

várias possibilidades de resposta (atividade física, lazer, passagem, educativa, trabalho/serviço e outros), 

68% utilizam o Jardim da Cordoaria para lazer, 24% estavam apenas de passagem, 4% estavam a realizar 

atividades educativas e outros 4% a realizar atividades físicas. 

8%

92%
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Sim Não
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48%

36%

8. O que mais incomoda ao ouvir um 
som indesejado:
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68%

16%
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Figura 43: Respostas à questão referente à motivação da visita.  

 

Os entrevistados analisaram a experiência no local em uma escala de 5 classes, onde o menor valor 

corresponde à resposta ‘muito insatisfeito’ e o maior valor à resposta ‘muito satisfeito’. Grande parte 

dos entrevistados responderam que estão satisfeitos (60%) ou muito satisfeitos (36%) com a experiência 

no local, houveram pessoas que avaliaram como indiferente (4%), nenhum entrevistado alegou estar 

insatisfeito ou muito insatisfeito com a visita; como mostra a Figura 44. 

 

 

Figura 44: Respostas à questão que avalia a experiência do visitante ao ambiente.  

 

Para finalizar esta secção, os entrevistados foram levados a refletir quais aspectos ou características do 

local são consideradas atraentes, ou que justificam a escolha do local para visita. Na nuvem de etiquetas 

pode-se observar a variedade de respostas apresentadas pelos visitantes, onde as que mais se destacaram 

foram ‘natureza’, ‘jardim’ e ‘turismo’ (Figura 45). 
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Figura 45: Respostas à questão sobre aspectos atrativos do ambiente.  

 

Parte III: Questões sobre a Paisagem Sonora  

Nesta seção, como dito anteriormente, são levadas em consideração as respostas em cada uma das 5 

UHA do estudo de caso. Onde são avaliadas as principais fontes de som presentes e como os visitantes 

interpretam estes sons. 

 

 UHA A: 

No Quadro 16 é possível observar que, dos 5 entrevistados nesta unidade, houveram pessoas que 

alegaram que os sons naturais dominam completamente o local, porém esta resposta não foi unânime, 

alguns alegaram ouvir moderadamente e houve uma pessoa que respondeu não ouvir nada. Os sons de 

tráfego, humanos e de música também foram escutados moderadamente ou pouco pelos entrevistados, 

e os sons mecânicos foram pouco ou nada escutados. 

 

Quadro 16: Respostas à questão sobre fontes de som presentes na UHA A.  

UHA A não escuta escuta pouco 
escuta 

moderadamente 
escuta muito 

domina 
completamente 

tráfego  3 1 1  

humanos 1 2 2   

naturais 1  2  2 

mecânicos 3 2    

outros 2  3   

 

No Quadro 17, nota-se que os sons presentes na UHA A são considerados mais agradáveis que irritantes; 

mais emocionantes que monótonos, e mais relaxantes que caóticos. Dentre estes aspectos analisados, 

destaca-se que os sons ouvidos podem ser considerados relaxantes. 

 



Paisagem Sonora nos Espaços Públicos. Estudo de casos na cidade do Porto 

 

87 

Quadro 17: Respostas à questão sobre a interpretação dos sons presentes na UHA A.  

UHA A 
discordo 

completamente 
discordo indiferente concordo 

concordo 
completamente 

Agradáveis    4 1  

Irritantes 5     

Emocionantes 3  1 1  

Monótonos 5     

Relaxantes 3    2 

Caóticos 5     

 

 UHA B: 

No Quadro 18 nota-se que um entrevistado nesta unidade identificou os sons de tráfego como 

dominantes devido à localização do entrevistado no momento, próximo à via circundante do jardim, o 

que justifica a resposta dos outros entrevistados que ouviram muito ou moderadamente os sons de 

tráfego. A maioria alegou escutar muito os sons naturais, moderadamente os sons da música a tocar no 

evento que ocorria no momento no Largo Amor e Perdição. E os sons mecânicos foram pouco ou nada 

escutados. 

 

Quadro 18: Respostas à questão sobre fontes de som presentes na UHA B.  

UHA B não escuta escuta pouco 
escuta 

moderadamente 
escuta muito 

domina 
completamente 

tráfego     2 2 1 

humanos   3 1 1   

naturais   1 1 3   

mecânicos 3 2       

outros   1 4     

 

No  Quadro 19 pode-se observar que os sons presentes na UHA B foram considerados mais agradáveis 

que irritantes; nem são considerados emocionantes nem monótonos pelos entrevistados (pois os 

resultados são quase iguais nas duas avaliações); e mais relaxantes que caóticos. Em geral, destaca-se 

que os sons presentes neste local são mais agradáveis e relaxantes, apesar dos sons de tráfego serem 

bastante ouvidos. 

 

Quadro 19: Respostas à questão sobre a interpretação dos sons presentes na UHA B.  

UHA B 
discordo 

completamente 
discordo indiferente concordo 

concordo 
completamente 

Agradáveis      1 1 3 

Irritantes 5         

Emocionantes 5         

Monótonos 4   1     

Relaxantes 1   1 1 2 

Caóticos 4 1       
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 UHA C: 

No Quadro 20 apresentam-se as fontes de sons mais escutadas na UHA C. Nesta unidade os sons naturais 

e os sons musicais, do evento que ocorria no momento, foram considerados como dominantes. Os sons 

humanos foram muito ou moderadamente escutados, os sons de tráfego pouco ou moderadamente 

escutados, e os sons mecânicos pouco ou nada escutados. 

 

Quadro 20: Respostas à questão sobre fontes de som presentes na UHA C.  

UHA C não escuta escuta pouco 
escuta 

moderadamente 
escuta muito 

domina 
completamente 

tráfego   4 1     

humanos     4 1   

naturais       1 4 

mecânicos 1 4       

outros         5 

 

No Quadro 21 nota-se que os sons presentes nesta unidade são considerados mais agradáveis que 

irritantes, mais monótonos que emocionantes, e mais relaxantes que caóticos. Destaca-se que os sons 

presentes nessa unidade foram considerados mais como agradáveis e relaxantes. 

 

Quadro 21: Respostas à questão sobre a interpretação dos sons presentes na UHA C.  

UHA C 
discordo 

completamente 
discordo indiferente concordo 

concordo 
completamente 

Agradáveis        4 1 

Irritantes   4 1     

Emocionantes 2   3     

Monótonos     4 1   

Relaxantes 1     4   

Caóticos 4     1   

 

 UHA D: 

No Quadro 22 é possível observar que os sons naturais são escutados moderadamente, muito ou até 

dominantes. Os sons de música também foram escutados moderadamente ou muito escutados, devido à 

presença de música nas proximidades da Reitoria. Sons humanos e de tráfego foram avaliados como pouco ou 

moderadamente escutados e os sons mecânicos foram escutados moderadamente, pouco ou nada escutados. 

Quadro 22: Respostas à questão sobre fontes de som presentes na UHA D.  

UHA D não escuta escuta pouco 
escuta 

moderadamente 
escuta muito 

domina 
completamente 

tráfego   3 2     

humanos   3 2     

naturais     3 1 1 

mecânicos 2 1 2     

outros     4 1   
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No Quadro 23 nota-se que os sons presentes na UHA D são considerados mais agradáveis que irritantes, 

nem monótonos nem emocionantes (pois os resultados demonstram que apesar de uma pessoa considerar 

totalmente monótono, os outros resultados não apresentam grande diferença entre emocionantes ou 

monótonos), e mais relaxantes que caóticos. Destaca-se que os sons presentes nessa unidade são 

considerados em maioria agradáveis. 

 

Quadro 23: Respostas à questão sobre a interpretação dos sons presentes na UHA D.  

UHA D 
discordo 

completamente 
discordo indiferente concordo 

concordo 
completamente 

Agradáveis      1 3 1 

Irritantes 1 4       

Emocionantes 2   3     

Monótonos   3 1   1 

Relaxantes 1 1 1 2   

Caóticos 5         

 

 UHA E: 

Na UHA E, conforme consta no Quadro 24, os sons são ouvidos de forma bastante homogênea. Os mais 

escutados foram os de tráfego e de música, porém não foram apresentados como dominantes. Os humanos e 

os naturais foram avaliados igualmente, onde são pouco ou moderadamente escutados. Já os sons mecânicos 

foram de nada a moderadamente escutados, devido a algumas obras que decorriam na proximidade. 

 

Quadro 24: Respostas à questão sobre fontes de som presentes na UHA E.  

UHA E não escuta escuta pouco 
escuta 

moderadamente 
escuta muito 

domina 
completamente 

tráfego   1 2 2   

humanos   4 1     

naturais   4 1     

mecânicos 2 1 2     

outros   1 2 2   

 

No Quadro 25 nota-se que há pouca diferença entre os que consideraram os sons agradáveis ou irritantes; 

porém foram considerados mais monótonos que emocionantes; também há pouca diferença entre os 

entrevistados que consideraram mais relaxantes que caóticos. O aspecto que se destacou dentre eles foi 

o entrevistado que considera os sons monótonos. 

Quadro 25: Respostas à questão sobre a interpretação dos sons presentes na UHA E.  

UHA E 
discordo 

completamente 
discordo indiferente concordo 

concordo 
completamente 

Agradáveis    3 1 1   

Irritantes   2 3     

Emocionantes 4 1       

Monótonos     4   1 

Relaxantes 3 1 1     

Caóticos 2 1 2     
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Com relação à questão em que o entrevistado deveria analisar se a Paisagem Sonora presente no Jardim 

da Cordoaria pode ser considerada adequada ou não (Figura 46), lembra-se que esta resposta é composta 

pela subjetividade do que é ‘adequado’, como dito anteriormente. Assim, 80% dos 25 entrevistados 

consideram a Paisagem Sonora existente adequada ao jardim; onde os sons de pássaros que dominam 

no jardim são considerados como sons que geram sensações positivas pelos utentes. 

 

 

Figura 46: Respostas à questão se a Paisagem Sonora existente é adequada ao local.  

 

Para finalizar o inquérito, os utentes foram convidados a sugerir melhorias relacionadas com os sons 

presentes no local. As pessoas que responderam esta questão alegaram que: 

 Deve haver maior controle de som dos eventos realizados na proximidade do jardim; como o 

caso do evento realizado no dia da entrevista no Largo Amor e Perdição (resposta de 4 pessoas); 

 Evidenciar os sons naturais (resposta de 3 pessoas); 

 Diminuir os sons de tráfego (resposta de 2 pessoas); e, 

 Reduzir os sons das obras das proximidades (resposta de 2 pessoas). 

  

 

4.3 Análise Objetiva 

4.3.1 ENQUADRAMENTO 

A análise objetiva foi realizada através do indicador ‘Intensidade de nível sonoro’, onde serão 

demonstrados os resultados obtidos das medições de nível sonoro realizadas nas cinco UHA de cada um 

dos estudos de casos. 

As medições de nível sonoro foram realizadas em dia de semana, justamente por serem os dias em que 

estão presentes as fontes de som mais agravantes na Rua das Flores (sons mecânicos). Serão 

apresentados os valores em cada UHA dos estudos de casos, a documentação fotográfica com os valores 

encontrados pode ser vista no Anexo IV. Foram registrados os valores de nível sonoro máximo, nível 

sonoro mínimo e de nível sonoro contínuo equivalente, todos ponderados com malha A, além das 

condições meteorológicas encontradas no início e no final das medições. 

 

80%

20%

16. A Paisagem Sonora é adequada ao local?

Sim Não



Paisagem Sonora nos Espaços Públicos. Estudo de casos na cidade do Porto 

 

91 

4.3.2 RUA DAS FLORES 

Na Rua das Flores os valores de nível sonoro contínuo equivalente ponderado A (LAeq) variaram entre 

66,9 e 70,4 dB, como pode-se observar no Quadro 26.  

Na UHA A, Largo de S. Domingos, apesar de haver sons de obras, o valor registrado foi o mais baixo. 

Muitas pessoas ficam nas esplanadas dos restaurantes e alguns músicos são as atrações principais do 

local.  

Na UHA B, onde foi registrado o maior valor, haviam músicos a se apresentar, pessoas a aplaudir e sons 

provenientes das obras próximas ao local de medição. Na UHA C os eventos sonoros encontrados foram: 

sons de obras, músico com violino e violão, e pessoas a transitar). 

Os valores das UHA D e E foram os mais próximos. Na primeira, haviam muitas pessoas nas esplanadas, 

a transitar, músicos a tocar, crianças a brincar, e houve um alarme de loja que tocou no instante da 

medição. Na última, zona mais próxima da estação de S. Bento, haviam pessoas a transitar, pessoas a 

conversar nas esplanadas e os sons provenientes de tráfego no cruzamento com a Praça de Almeida 

Garrett com a Rua de Mouzinho da Silveira. 

Quanto às condições meteorológicas na Rua das Flores, a temperatura registrada foi de 25ºC, 66,% de 

umidade relativa do ar e a velocidade do vento variou de 0,45 a 0,60 m/s.  

 

Quadro 26: Valores de nível sonoro encontrados nas UHA da Rua das Flores.  

Rua das Flores UHA A UHA B UHA C UHA D UHA E 

LAmax (dB) 84,4   84,6   83,1   83,8  81,3  

LAmín (dB) 58,2  53,0   57,6  59,2 61,9  

LAeq, 10 min (dB)  66,9  70,4   68,5  69,4  69,0  

∆ (M-m) 26,2 31,6 25,5 24,6 19,4 

 

4.3.3 JARDIM DA CORDOARIA 

No Jardim da Cordoaria os valores de LAeq variaram entre 58,9 a 62,7 dB (A), como pode-se observar 

no Quadro 27.  

Na UHA A foi registrado o maior valor, justificado pela passagem do Eléctrico no momento da medição 

(a qual registrou um máximo de 82,2 dB(A) no instante), também foram percebidos os sons do tráfego 

da envolvente, dos utentes e de um músico que a tocar viola na unidade.  

Na UHA B o principal evento sonoro são as crianças a brincar no mobiliário infantil existente na 

unidade, porém a proximidade com a Rua Campo dos Mártires da Pátria também contribui com sons de 

tráfego. 

Na UHA C os sons naturais são muito perceptíveis, além do som dos utentes do espaço, porém a 

presença do lago central e de muita vegetação são características favoráveis para a absorção dos sons.  

O menor valor de LAeq registrado foi na UHA D, onde estão as esplanadas dos bares e restaurantes 

próximos e os sons do tráfego envolvente quase não é notado.  

O segundo maior valor do jardim é encontrado na UHA E, justificado pela proximidade com a Rua 

Campo dos Mártires da Pátria, e pelas pessoas a transitar no ‘Caminho das Araucárias’. 
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Quanto às condições meteorológicas, a temperatura registrada foi de 22ºC, 72% de umidade relativa do 

ar, e a velocidade do vento variou de 0,56 a 1,78 m/s. 

Quadro 27: Valores de nível sonoro encontrados nas UHA do Jardim da Cordoaria.  

Jardim da 
Cordoaria 

UHA A UHA B UHA C UHA D UHA E 

LAmax (dB) 82,2  72,8  71,9  69,8  73,4  

LAmín (dB) 52,4  53,4  53,1  52,9  54,1  

LAeq, 10 min (dB)  62,7 59,9  58,9   57,3  61,3  

∆ (M-m) 29,8 19,4 18,8 16,9 19,3 

 

Portanto, é possível perceber que os valores encontrados no Jardim da Cordoaria são inferiores aos 

encontrados na Rua das Flores, porém todos os valores registrados são superiores ao valor médio de 50 

dB (A) indicado pela OMS, que indica valores máximos distintos a depender de cada fonte sonora, como 

por exemplo: para ruídos produzidos pelo tráfego é recomendado que os valores não ultrapassem 53 

dB(A), e para ruídos produzidos por transportes ferroviários  recomenda-se um valor máximo de 54 

dB(A) (World Health Organization (WHO), 2018). 

Esta diferença de valores ocorre principalmente pela diferença de utilização e de atividades dos dois 

espaços, além do diferente conceito que esteve subjacente à criação dos mesmos. Na Rua das Flores, 

algumas das características que justificam a maior intensidade de sons incluem: 

 a proximidade com os edifícios da envolvente, que propicia a concentração dos sons e algum 

efeito de amplificação; 

 a presença de algumas obras; 

 a presença de atividades económicas e culturais, como restaurantes, comércios ou museus, que 

atraem turistas ao longo do dia; 

 a presença de muitos artistas que se apresentam ao longo da via nas proximidades dos pontos 

de maior concentração de turistas. 

 

4.4 Síntese das análises 

4.4.1 DESCRITIVO 

Conforme o desenvolvimento da Análise Subjetiva foi possível traçar o perfil dos utentes, compreender 

a experiência dos visitantes e as suas percepções sonoras dos dois espaços públicos estudados. E a partir 

da Análise Objetiva, pode-se levantar as características acústicas e físicas encontradas nos ambientes 

objeto de avaliação. Desta forma, apresenta-se a síntese das análises realizadas, a fim de demonstrar a 

‘Caracterização global dos ambientes acústicos’ estudados nesta pesquisa sobre a Paisagem Sonora. 

 

4.4.2 RUA DAS FLORES 

O perfil dos utentes da Rua das Flores, com base nos resultados obtidos no inquérito, é composto em 

maioria por homens trabalhadores, jovens e adultos com idades entre 19 e 40 anos. A maioria alegou ter 

hábitos saudáveis e boa qualidade de sono, apesar de considerarem-se pessoas estressadas. Não foram 

encontrados utentes que possuíssem deficiências auditivas e grande parte identificou que o volume e 

intensidade dos sons indesejados é a característica que mais incomoda ao escutá-los. 
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Na avaliação da experiência do utente da Rua das Flores pôde-se levantar que a maioria frequenta o 

local mais de duas vezes na semana e que permanecem por longos períodos de tempo no dia (mais de 2 

horas), já que a maior parte dos entrevistados trabalha nessa rua. Muitos alegam estar satisfeitos com a 

experiência no local, que é bastante frequentado por turistas e tem como atrativo a arquitetura típica 

portuense e as esplanadas dos restaurantes. 

Quanto a avaliação das percepções dos utentes sobre a Paisagem Sonora presente no ambiente analisado, 

o descritor ‘Qualidade Sonora’ foi levado em consideração, o qual é possível ser aferido através dos 

indicadores: fontes sonoras dominantes, fundo sonoro pelos eventos acústicos, avaliação das fontes 

sonoras e intensidade de nível sonoro.  

 

 UHA A 

As fontes sonoras dominantes desta UHA (Largo de S. Domingos) são os sons musicais, justificado 

pela alta concentração de artistas que se apresentam próximos às esplanadas dos restaurantes. O fundo 

sonoro, conformado pelos eventos acústicos, é composto pelos sons humanos e mecânicos provenientes 

de máquinas de obras. A avaliação das fontes sonoras presentes classificou-as maioritariamente como 

agradáveis, emocionantes e relaxantes. A intensidade de nível sonoro é de cerca de 67 dB(A). 

Quanto às características físicas, a UHA A é cercada por edifícios de 2 a 5 pisos, além do rés-do-chão, 

em que a maioria apresenta varandas e acabamento em azulejo, alguns em reboco pintado. O pavimento 

é em lajeado de granito. Quase todos os edifícios desta unidade incluem, ao nível do rés-do-chão, 

restaurantes e bares que utilizam o espaço do largo com esplanadas, que são organizadas de acordo com 

o formato composto pelo afastamento dos edifícios e os pequenos canteiros existentes. O formato do 

largo apresenta características similares às praças ‘fechadas’, com forte relação entre espaço público e 

privado pelos usos nos pisos inferiores. 

 

Quadro 28: Resultados gerais da UHA A da Rua das Flores.  

UHA A 

    

  

 

 

Fontes 
sonoras 

dominantes 

Fundo 
sonoro 

Avaliação 
das fontes 

de som 

Intensidade 
de nível 
sonoro 

Gravação 1 (domingo) 

 

sons musicais sons 
humanos 

agradáveis 66,9 dB(A) 

 
sons 

mecânicos 
emocionantes 

 

  

relaxantes 

 

Elementos arquitetônicos Elementos urbanísticos e 
paisagísticos 

 

Edifícios de 2 a 5 pisos + rés-
do-chão, com varandas; 

acabamento em azulejo ou 
reboco pintado. Uso principal: 

restauração. 

Configuração similar a praça 
envolta por edifícios; 

afastamento médio entre 
edifícios de 20m; 

pavimentação em pedra, 

presença de esplanadas e 
pequenos canteiros de relva. 

Mapa de localização 

    

Gravação 2 (sexta-feira) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3k3W81yoi1A
https://www.youtube.com/watch?v=v_F7FFqvH7k
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 UHA B 

As fontes sonoras dominantes desta UHA, na zona do Museu da Misericórdia, são os sons 

mecânicos e os sons musicais, justificado pela presença de edifícios em obras e artistas de rua. O 

fundo sonoro é composto principalmente pelos sons humanos, apesar da possibilidade de ouvir 

sons naturais através das gaivotas que sobrevoam a Baixa do Porto. Na avaliação das fontes 

sonoras presentes os entrevistados classificam-nas como irritantes, monótonas e caóticas. A 

intensidade de nível sonoro é de cerca de 70 dB(A). 

Quanto às características físicas, a UHA B é composta por edifícios de 2 ou 3 pisos, além do rés-

do-chão; a maioria apresenta varandas e acabamento em reboco pintado, alguns em azulejo. 

Destaca-se a Igreja da Misericórdia com arquitetura em estilo barroco. A largura da via é de cerca 

de 7 metros, com pavimentação em lajeado de granito. O Museu da Misericórdia utiliza o espaço 

do passeio com algumas instalações e os artistas de rua também. 

 

Quadro 29: Resultados gerais da UHA B da Rua das Flores.  

UHA B 

    

  

 

 

Fontes 
sonoras 

dominantes 

Fundo 
sonoro 

Avaliação 
das fontes 

de som 

Intensidade 
de nível 

sonoro 

Gravação 1 (domingo) 

 

sons 
mecânicos 

sons 
humanos 

irritantes 70,4 dB(A) 

sons 
musicais 

sons naturais monótonas 

 

  

caóticos 

 

Elementos arquitetônicos Elementos urbanísticos e 
paisagísticos 

 

Edifícios de 2 ou 3 pisos + 
rés-do-chão, com varandas; 
acabamento em azulejo ou 

reboco pintado. Destaca-se a 

Igreja da Misericórdia em 
estilo barroco. 

Afastamento médio entre 
edifícios de 7m; 

pavimentação em pedra; 
presença de instalações do 

Museu da Misericórdia e de 
artistas de rua. 

Mapa de localização 

    

Gravação 2 (sexta-feira) 

 

 UHA C 

As fontes sonoras dominantes desta UHA, numa zona intermédia da Rua das Flores, são os sons 

mecânicos, os sons musicais e os sons humanos. O fundo sonoro é composto também pelos sons 

humanos e os musicais. Na avaliação das fontes sonoras presentes os entrevistados referem que são 

irritantes, monótonas e caóticas. A intensidade de nível sonoro é de cerca de 69 dB(A). 

Quanto às características físicas, a UHA C é composta por edifícios de 2 a 4 pisos além do rés-do-

chão; a maioria apresenta varandas e acabamento em azulejo, alguns em reboco pintado. Destaca-se a 

alta concentração de edifícios em processo de reabilitação, onde podem ser vistas obras em ambos os 

lados da via. A largura da via é de cerca de 7 metros, com pavimentação em lajeado de granito; onde 

podem ser observadas algumas esplanadas, com menor expressividade, se comparado a outros trechos, 

muito fruto da presença das obras que desaconselham a permanência no exterior.  

https://www.youtube.com/watch?v=SxZt5jE7nF0
https://www.youtube.com/watch?v=x6meJ7GraMo
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Quadro 30: Resultados gerais da UHA C da Rua das Flores.  

UHA C 

    

  

 

 

Fontes 
sonoras 

dominantes 

Fundo 
sonoro 

Avaliação 
das fontes 

de som 

Intensidade 
de nível 
sonoro 

Gravação 1 (domingo) 

 

sons 
mecânicos 

sons 
musicais 

irritantes 68,5 dB(A) 

sons 
musicais 

sons 
humanos 

monótonas 

 

sons 
humanos 

 

caóticos 

 

Elementos arquitetônicos Elementos urbanísticos e 
paisagísticos 

 

Edifícios de 2 a 4 pisos + rés-
do-chão com varandas; 

acabamento em azulejo ou 
reboco pintado. Destaca-se a 
alta concentração de obras 

nos dois lados da via. 

Afastamento médio entre 
edifícios de 7m; 

pavimentação em pedra; 
presença de pequenas 
esplanadas de menor 

expressão. 

Mapa de localização 

    

Gravação 2 (sexta-feira) 

 

 UHA D 

As fontes sonoras dominantes desta UHA, à semelhança da anterior numa zona intermédia da Rua das 

Flores, são os sons mecânicos e os sons humanos. O fundo sonoro é composto pelos sons musicais e 

sons de tráfego. A avaliação das fontes de som presentes classifica que são irritantes, monótonas e 

caóticas. A intensidade de nível sonoro é de cerca de 69 dB(A). 

 

Quadro 31: Resultados gerais da UHA D da Rua das Flores.  

UHA D 

    

  

 

 

Fontes 
sonoras 

dominantes 

Fundo 
sonoro 

Avaliação 
das fontes 

de som 

Intensidade 
de nível 

sonoro 

Gravação 1 (domingo) 

 

sons 
mecânicos 

sons 
musicais 

irritantes 69,4 dB(A) 

sons 
humanos 

sons de 
tráfego 

monótonas 

 

  

caóticos 

 

Elementos arquitetônicos Elementos urbanísticos e 
paisagísticos 

 

Edifícios de 3 a 5 pisos + rés-
do-chão, com varandas; 

acabamento em azulejo ou 

reboco pintado. Destaca-se a 
alta concentração de obras e 

comércios. 

Afastamento médio entre 
edifícios de 7m; 

pavimentação em pedra; 

presença instalações de 
comércios e artistas; e 

cruzamentos com vias de 

transito automotor. 

Mapa de localização 

    

Gravação 2 (sexta-feira) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Hm0SiXtyrnE
https://www.youtube.com/watch?v=7CeYBEtJy2I
https://www.youtube.com/watch?v=2RjlEggyxkc
https://www.youtube.com/watch?v=6trMIP7eBtw
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Quanto às características físicas, a UHA D é composta por edifícios de 3 a 5 pisos, além do rés-do-

chão; a maioria apresenta varandas, alguns tem acabamento em azulejo e outros em reboco pintado. 

Destaca-se a alta concentração de edifícios em processo de reabilitação ao longo do trecho. A largura 

da via é de cerca de 7 metros, com pavimentação em lajeado de granito; onde podem ser observados 

comércios que se estendem para o exterior. Além destas características, a unidade apresenta cruzamentos 

com vias automotivas.  

 

 UHA E 

As fontes sonoras dominantes desta UHA são os sons mecânicos. O fundo sonoro é composto pelos 

sons humanos, e os sons de tráfego. A avaliação das fontes de som presentes classifica que são 

irritantes, monótonas e caóticas. A intensidade de nível sonoro é de cerca de 69 dB(A). 

Quanto às características físicas, a UHA E é composta por edifícios de 3 a 5 pisos além do rés-do-

chão; a maioria apresenta varandas, alguns tem acabamento em azulejo e outros em reboco pintado. 

Estes edifícios são utilizados como restaurantes ou comércios voltados ao turismo, trecho onde são 

observadas muitas esplanadas. O afastamento dos edifícios aumenta de forma triangular, e enquadra a 

Estação São Bento. O cruzamento é de grande fluxo: tanto de peões que utilizam os transportes públicos 

para acesso ao centro histórico do Porto, e caminham sentido cota alta para baixa (Ribeira); como de 

veículos automotores. 

 

Quadro 32: Resultados gerais da UHA E da Rua das Flores.  

UHA E 

    

  

 

 

Fontes 
sonoras 

dominantes 

Fundo 
sonoro 

Avaliação 
das fontes 

de som 

Intensidade 
de nível 

sonoro 

Gravação 1 (domingo) 

 

sons 
mecânicos 

sons 
humanos 

irritantes 69,0 dB(A) 

 
sons de 
tráfego 

monótonas 

 

  

caóticos 

 

Elementos arquitetônicos Elementos urbanísticos e 
paisagísticos 

 

Edifícios de 3 a 5 pisos + rés-
do-chão, com varandas; 

acabamento em azulejo ou 
reboco pintado. Destaca-se a 

alta concentração de 
restaurantes e comércios 

turísticos. 

Afastamento entre edifícios 
se altera em forma triangular 
até chegar ao cruzamento de 

grande movimentação 

automotiva e pedestre; 
pavimentação em pedra; 

presença esplanadas. 

Mapa de localização 

    

Gravação 2 (sexta-feira) 

 

Caracterização acústica da Rua das Flores 

Na Rua das Flores, as fontes sonoras dominantes identificadas foram os sons mecânicos em primeiro 

lugar, seguido dos sons de música e os sons humanos em terceiro lugar. O fundo sonoro é composto 

pelos sons dominantes, além dos sons de tráfego nas áreas mais próximas às vias circundantes onde há 

https://www.youtube.com/watch?v=_udokUHkuw4
https://www.youtube.com/watch?v=en1aovoyjVc
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trânsito automotivo, e sons naturais em pequena quantidade, pela presença de gaivotas a sobrevoar a 

região (Figura 47).  

 

 

Figura 47: Imagem da Rua das Flores onde podem ser observadas as principais fontes de som: obras, artistas 

de rua e pessoas a transitar pela via.  

 

Na avaliação das fontes de som presentes na rua, nota-se que quanto mais edifícios da envolvente em 

obras, os sons de tráfego e os sons humanos são percebidos, mais irritantes, monótonos e caóticos são 

classificadas as fontes sonoras. E quando os sons musicais são percebidos como dominantes, sem a 

influência direta de outras fontes sonoras, a classificação muda para agradáveis, emocionantes e 

relaxantes. Salienta-se que as atividades desenvolvidas nos edifícios ao longo da via, além do apelo 

turístico que atrai músicos e artistas, são responsáveis por gerar variados sons. A intensidade de nível 

sonoro variou entre 66,9 a 70,4 dB(A) para o nível sonoro contínuo equivalente ponderado A. 

As características físicas que compõem a Rua das Flores têm grande influência em como as pessoas 

percebem os sons existentes no local; tais como: perfil da rua, formado por edifícios (que são mais altos 

que a largura da via em sua maioria), a materialidade das edificações e a pavimentação em pedra. Estas 

características são responsáveis pela propagação e por algum fenómeno de amplificação dos sons no 

ambiente.  

Portanto, na Paisagem Sonora da Rua das Flores, os sons mecânicos destacam-se pela grande 

concentração de obras ao longo da via, que está em processo de transformação. Os valores apresentados 

nas medições indicam que os utentes estão expostos a níveis sonoros muito superiores ao recomendado, 

de 50 dB (A) pela OMS (World Health Organization (WHO), 2018), o que se torna um agravante para 

a saúde dos utentes, principalmente os que utilizam o espaço para longa permanência, sejam as pessoas 
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que trabalham no local, as que se deslocam aos restaurantes ou os turistas que aí se deslocam a conhecer 

o local e sua arquitetura. 

 

4.4.3 JARDIM DA CORDOARIA 

No Jardim da Cordoaria o perfil do público é diferente do outro estudo de caso, a maioria é composta 

por mulheres estudantes, com menos de 18 anos de idade. Grande parte alegou ter hábitos saudáveis, 

porém muitos consideraram-se estressados e com qualidade de sono ruim. No jardim houveram algumas 

pessoas que alegaram possuir deficiência auditiva (um entrevistado alegou que sua deficiência foi 

causada pela exposição excessiva aos ruídos de grande intensidade) e grande parte respondeu que a 

frequência e persistência dos sons indesejados é o que mais incomoda ao escutá-los. 

Os resultados do inquérito demonstram que a maioria utiliza o espaço para lazer, por isso o frequenta 

poucas vezes na semana e com tempo de permanência entre 1 a 2 horas no dia. Os visitantes alegam 

estar satisfeitos com a experiência no local, que tem como atrativo principal a natureza que compõe o 

jardim em meio a um território urbano bastante consolidado.  

A avaliação, em cada uma das UHA, das percepções dos utentes sobre a Paisagem Sonora presente no 

ambiente analisado através dos indicadores selecionados para a pesquisa, e a caracterização acústica e 

física do jardim em geral serão apresentadas adiante: 

 UHA A 

As fontes sonoras dominantes desta UHA, conforme identificado pelos entrevistados, na zona 

posterior do edifício da reitoria, limitada pelo arruamento existente e com presença do elétrico (que 

passou na altura de realização das medições), são os sons naturais. O fundo sonoro é composto pelos 

sons musicais, sons humanos e os sons de tráfego. Na avaliação das fontes de som presentes, estas 

foram classificadas como agradáveis, emocionantes e relaxantes, apesar dos sons de tráfego que podem 

ser ouvidos nesta UHA. A intensidade de nível sonoro é de cerca de 63 dB(A). 

 

Quadro 33: Resultados gerais da UHA A do Jardim da Cordoaria.  

UHA A 

    

  

 

 

Fontes 
sonoras 

dominantes 

Fundo 
sonoro 

Avaliação 
das fontes 

de som 

Intensidade 
de nível 

sonoro 

Gravação 1 (domingo) 

 

sons naturais sons musicais agradáveis 62,7 dB(A)  
sons 

humanos 
emocionantes 

 

 
sons de 
tráfego 

relaxantes 

 

Elementos arquitetônicos Elementos urbanísticos e 
paisagísticos 

 

Influência arquitetônica direta 
do edifício da Reitoria da UP 

que confronta com as 
traseiras voltadas para o 

jardim. 

Presença de vegetação; linha 
do eléctrico; diferença de 

pavimentação; grande fluxo 
automotivo e pedestre no 

cruzamento das vias 
circundantes; e ligação com a 

Praça de Lisboa. 

Mapa de localização 

    

Gravação 2 (sexta-feira) 

https://www.youtube.com/watch?v=ikRDD0oOqFU
https://www.youtube.com/watch?v=-uANli0uncc
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Quanto às características físicas presentes na UHA A, os elementos arquitetônicos que tem mais 

influência na paisagem visual e nas percepções desta unidade são o edifício da Reitoria da Universidade 

do Porto, que está orientado com as traseiras para o jardim, a linha do eléctrico que passa nesta unidade, 

assim como a proximidade com o cruzamento das vias de grande trânsito e a ligação com a Praça de 

Lisboa que intensifica o fluxo pedestre. Estas características estão associadas com as fontes sonoras da 

unidade. A concentração de árvores de grande porte e canteiros, além da variação dos materiais de 

pavimentação tem influência na propagação dos sons existentes.  

 

 UHA B 

As fontes sonoras dominantes desta UHA são os sons de tráfego. O fundo sonoro é composto pelos 

sons naturais, sons musicais e sons humanos. Na avaliação das fontes de som presentes os entrevistados 

classificaram essas fontes como agradáveis e relaxantes. Apesar dos sons de tráfego serem avaliados 

como dominantes, a presença dos outros sons e de barreiras vegetais funciona como mascaramento em 

parte da UHA. A intensidade de nível sonoro é de cerca de 60 dB(A). 

Quanto às características físicas presentes na UHA B, os elementos arquitetônicos têm influência 

indireta na paisagem visual e nas percepções desta unidade, pois os edifícios mais próximos estão 

localizados no outro lado da via, além da existência do Largo Amor de Perdição. Essa proximidade com 

o largo, onde ocorrem eventos diversos, bem como a proximidade com a via de forte fluxo automotivo, 

influencia as fontes sonoras identificadas no local; assim como as atividades desenvolvidas nele, como 

por exemplo o espaço infantil. A composição desta unidade, onde há presença de vegetação, diferença 

de pavimentação e diferença de nível com relação à via, além da composição do largo, logo à frente, 

influenciam a propagação dos sons neste local. 

 

Quadro 34: Resultados gerais da UHA B do Jardim da Cordoaria.  

UHA B 

    

  

 

 

Fontes 
sonoras 

dominantes 

Fundo 
sonoro 

Avaliação 
das fontes 

de som 

Intensidade 
de nível 
sonoro 

Gravação 1 (domingo) 

 

sons de 
tráfego 

sons naturais agradáveis 59,9 dB(A) 

 
sons musicais relaxantes 

 

 
sons 

humanos 

  

Elementos arquitetônicos Elementos urbanísticos e 
paisagísticos 

 

Influência arquitetônica 
indireta dos edifícios do outro 
lado da via: Centro Português 

de Fotografia; conjunto 

arquitetônico de valor 
histórico; e Torre dos Clérigos. 

Presença de vegetação que 
delimita espaços; área infantil; 
área com desníveis graduais 
voltada para a rua de grande 

fluxo; ligação com o Largo 
Amor de Perdição. 

Mapa de localização 

    

Gravação 2 (sexta-feira) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Q9MQ4a5nMYY
https://www.youtube.com/watch?v=OOrl_tc4rfQ
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 UHA C 

As fontes sonoras dominantes desta UHA, mais interior ao Jardim, são os sons musicais e sons 

naturais. O fundo sonoro é composto pelos sons humanos e sons mecânicos. Na avaliação das fontes 

de som presentes os entrevistados identificaram esses sons como agradáveis, monótonas e relaxantes, 

justificado pela percepção dos sons mecânicos (provenientes de obras de reparo do jardim, que 

ocorreram em determinado da entrevista) que não permitem que seja um local emocionante. A 

intensidade de nível sonoro é de cerca de 59 dB(A). 

Quanto às características físicas presentes na UHA C, não há influência direta de elementos 

arquitetônicos, por questões de proximidade com os edifícios da envolvente; apesar de apresentar 

relação visual direta, através da permeabilidade do espaço, com cafés e restaurantes que têm esplanada 

na envolvente, com as traseiras da Reitoria da UP e com a linha de elétrico de circulação pouco 

frequente. O lago existente nesta unidade é o principal elemento paisagístico e atrativo, assim como a 

vegetação envolvente. É o local de permanência mais longa no jardim no qual existem áreas de estar e 

contemplação. Esta unidade não sofre grande influência das vias circundantes e apresenta um caráter de 

conforto, segundo os utentes, por ser mais resguardado de toda a movimentação e agitação da 

envolvente. 

 

Quadro 35: Resultados gerais da UHA C do Jardim da Cordoaria.  

UHA C 

    

  

 

 

Fontes 
sonoras 

dominantes 

Fundo 
sonoro 

Avaliação 
das fontes de 

som 

Intensidade 
de nível 
sonoro 

Gravação 1 (domingo) 

 

sons musicais sons 
humanos 

agradáveis 58,9 dB(A) 

sons naturais sons 
mecânicos 

monótonas 

 

  

relaxantes 

 

Elementos arquitetônicos Elementos urbanísticos e 
paisagísticos 

 

Pouca influência da arquitetura 
envolvente; apesar de ter boa 

visibilidade. 

Lago como elemento principal; 
muita vegetação na 

envolvente; áreas de 
contemplação e estar; local 

onde as pessoas passam mais 
tempo. 

Mapa de localização 

    

Gravação 2 (sexta-feira) 

 

 UHA D 

As fontes sonoras dominantes desta UHA são os sons naturais. O fundo sonoro é composto pelos sons 

musicais, sons humanos, sons de tráfego e sons mecânicos, devido à proximidade com os edifícios 

circundantes que apresentavam obras. Na avaliação das fontes de som presentes, estes foram 

classificados como agradáveis e relaxantes, pois os sons naturais são dominantes. A intensidade de 

nível sonoro é de cerca de 57 dB(A). 

Quanto às características físicas presentes na UHA D, os edifícios que confrontam diretamente esta 

unidade possuem de 2 a 3 pisos além do rés-do-chão. São edifícios de características típicas portuenses: 

https://www.youtube.com/watch?v=dceUZdNOWfQ
https://www.youtube.com/watch?v=G9FIqIA72Js
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estreitos em largura, interfaces com varandas, e acabamento em azulejo ou reboco pintado. O principal 

uso deles é a restauração, que utiliza o espaço externo como esplanadas, com mesas, cadeiras e 

sombreiros. Esta unidade é a mais afastadas as vias circundantes, por isso são pouco influenciadas pelos 

sons provenientes do trânsito. Porém a linha do eléctrico existente, a ocorrência de feiras e eventos, e a 

ligação com a Praça dos Leões que intensifica o fluxo pedestre, são características que interferem nas 

fontes sonoras. A menor presença vegetal, e a pavimentação em pedra nas áreas mais próximas aos 

edifícios, interferem na propagação dos sons. 

 

Quadro 36: Resultados gerais da UHA D do Jardim da Cordoaria.  

UHA D 

    

  

 

 

Fontes 
sonoras 

dominantes 

Fundo sonoro Avaliação das 
fontes de som 

Intensidade 
de nível 
sonoro 

Gravação 1 (domingo) 

 

sons naturais sons musicais agradáveis 57,3 dB(A)  
sons humanos relaxantes 

 

 sons de 
tráfego 

  

 
sons 

mecânicos 

  

Elementos arquitetônicos Elementos urbanísticos e 
paisagísticos 

 

Ligação direta com os edifícios 
da envolvente, onde estão bares 
e restaurantes. Com de 2 ou 3 

pisos + rés-do-chão, e 

varandas; acabamento em 
azulejo ou reboco pintado. 

Local mais afastado das vias 
automotivas circundantes; 

pavimentação em pedra; menos 
vegetação; presença da linha do 

eléctrico; área com feiras e 
esplanadas. Ligação com a 

Praça dos Leões. 

Mapa de localização 

    

Gravação 2 (sexta-feira) 

 

 UHA E 

Nesta UHA os entrevistados não identificaram fontes sonoras dominantes. Porém, o fundo sonoro é 

composto por todos os tipos de fontes de som: sons de tráfego, sons musicais, sons humanos, sons 

naturais, e sons mecânicos. Na avaliação das fontes de som presentes, estas foram classificadas como 

monótonas, justificado pela ausência de fontes dominantes, onde o fundo sonoro se torna confuso para 

muitos visitantes. A intensidade de nível sonoro é de cerca de 61 dB(A), algo elevada, mas consonante 

com a proximidade do fluxo automotivo. 

Quanto às características físicas presentes na UHA E, os elementos arquitetônicos tem influência 

indireta na paisagem visual e nas percepções desta unidade, pois os edifícios mais próximos estão 

localizados no outro lado da via, como por exemplo o Palácio da Justiça e o Hospital de Santo Antônio. 

Quanto à composição desta unidade, destaca-se o corredor formado pelas araucárias enfileiradas, com 

pavimentação em terra e áreas de estar com bancos e esculturas. Estas características interferem na 

propagação e mascaramento do som. Como referido, a proximidade com a via de grande fluxo e a 

ocorrência de eventos, interferem diretamente com a percepção das fontes sonoras do local. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5suQ21udzM0
https://www.youtube.com/watch?v=kBcxWjASmiI


Paisagem Sonora nos Espaços Públicos. Estudo de casos na cidade do Porto 

 

102 

Quadro 37: Resultados gerais da UHA E do Jardim da Cordoaria.  

UHA E 

    

  

 

 

Fontes 
sonoras 

dominantes 

Fundo sonoro Avaliação das 
fontes de som 

Intensidade 
de nível 
sonoro 

Gravação 1 (domingo) 

 

 sons de 
tráfego 

monótonas 61,3 dB(A) 

 sons musicais   

 sons humanos   

 sons naturais   

 sons 
mecânicos 

  

Elementos arquitetônicos Elementos urbanísticos e 
paisagísticos 

 

Influência indireta dos edifícios 
do outro lado da via: Palácio da 

Justiça e Hospital de Santo 

Antônio. 

Corredor formado pelas 
Araucárias e pavimentação em 
terra; com bancos e esculturas; 

local usado para eventos. 
Proximidade com via de forte 

fluxo automotivo. 

Mapa de localização 

    

Gravação 2 (sexta-feira) 

 

Caracterização acústica do Jardim da Cordoaria 

No Jardim da Cordoaria (Figura 48) os sons naturais são os mais identificados como fontes sonoras 

dominantes, seguido dos sons de música (principalmente com a ocorrência de eventos nas proximidades 

do jardim). No fundo sonoro, pode-se observar a alta incidência de sons humanos, além deles, os sons 

musicais fazem parte do fundo sonoro (quando estes não são dominantes), assim como os sons de tráfego 

(os quais somente não são percebidos na parte central do jardim) e os sons mecânicos (principalmente 

nas regiões próximas aos bares e restaurantes que apresentam edifícios em obras ou em manutenção).  

Em geral, as fontes de som são avaliadas como agradáveis e relaxantes. Em algumas situações são 

consideradas monótonas, nos locais onde os sons musicais foram detectados como competitivos aos 

sons naturais; e onde não foram detectados sons dominantes, o que gerou confusão na percepção sonora 

dos visitantes. A intensidade de nível sonoro variou entre 57,3 e 62,7 dB(A) para o nível sonoro 

contínuo equivalente, ponderado A. 

As características físicas do jardim interferem nas fontes de som ou na forma como o som se propaga 

pelo ambiente. A alta concentração de vegetação, a menor influência dos edifícios da envolvente 

(comparado ao outro estudo de caso), e a diversificação da materialidade do espaço são características 

que valorizam a Paisagem Sonora do jardim. Já a proximidade com as vias circundantes, a passagem do 

eléctrico, e algumas atividades desenvolvidas na envolvente, interferem nas fontes sonoras do local.  

Apesar das medições de nível sonoro apresentarem valores superiores ao 50 dB(A), recomendado pela 

OMS (World Health Organization (WHO), 2018), a percepção dos sons no Jardim da Cordoaria não 

causa irritabilidade nem repulsa aos utentes; os quais alegam que frequentam o local principalmente 

pela sensação de conforto que proporciona, comparado à envolvente imediata. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=K7pQh0Q2RVA
https://www.youtube.com/watch?v=HDSsZX9daOA
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Figura 48: Imagem do Jardim da Cordoaria, onde pode-se observar a grande presença de vegetação, que 

interfere na Paisagem Sonora do local.  

 

 

4.4.4 RELAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS COM O AMBIENTE ACÚSTICO 

Através da caracterização dos estudos de casos procurou-se perceber se era possível estabelecer relações 

entre as características físicas desses espaços e as características do ambiente acústico presenciado.  

A configuração dos espaços públicos, os acabamentos e elementos que os compõem e as atividades 

neles desenvolvidas interferem diretamente com os sons gerados, na propagação dos sons e na percepção 

sonora dos utentes. Portanto, é fundamental a interpretação de quais características físicas contribuem 

para a construção da Paisagem Sonora em cada tipo de espaço. Para isso, foram realizadas Quadros onde 

foram listadas as características físicas e de utilização, além das características acústicas dos estudos de 

casos; que seja possível estabelecer as relações entre estas características, Rua das Flores (Quadro 38) e 

no Jardim da Cordoaria (Quadro 39). 

 

Rua das Flores 

Quadro 38: Quadro das características físicas e acústicas na Rua das Flores.  

RUA DAS FLORES 

UHA Características físicas e de utilização Características acústicas 

A Uso principal: restauração com 
esplanadas 

Sons musicais como dominantes (músicos 
são atraídos presença de turistas na rua) 

Edificação: de 2 a 5 pisos + rés do chão, 
com varandas exteriores e salientes 

alguns em obra 

Sons humanos (pessoas nas esplanadas e a 
transitar) e mecânicos (provenientes das 

obras) como fundo sonoro 
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RUA DAS FLORES 

UHA Características físicas e de utilização Características acústicas 

Revestimento do espaço: fachadas em 
azulejo ou reboco e pavimento em 

lajeado de granito 

 Sons avaliados como agradáveis, 
emocionantes e relaxantes 

Configuração em planta: similar a praça 
envolta por edifícios, com afastamento 

médio de 20m entre eles 

 Medições de nível sonoro com valores 
superiores ao recomendado 

Materialidade e mobiliário: piso em 
pedra, pequenos canteiros com relva, 
esplanadas em estrutura metálica com 

piso em madeira 

Necessidade de melhorias na Paisagem 
Sonora, principalmente no que diz respeito ao 
controle dos ruídos das obras e volume dos 

sons musicais 

B Usos principais: institucional (igreja e 
museu em destaque); e comercial 

Sons mecânicos (provenientes das obras) e 
musicais (provenientes dos músicos na 
proximidade do museu) em destaque 

Edificação: de 2 a 3 pisos + rés do chão, 
com varandas exteriores e salientes 

alguns em obra 

Sons humanos (pessoas a transitar) e 
naturais (das gaivotas a sobrevoar) como 

fundo sonoro 

Revestimento do espaço: fachadas em 
azulejo ou reboco e pavimento em 

lajeado de granito 

Sons avaliados como irritantes, monótonos e 
caóticos 

Configuração em planta: linear com 
afastamento médio entre edifícios de 7m 

Medições de nível sonoro com valores muito 
superiores ao recomendado 

Materialidade e mobiliário: piso em 
pedra, instalações externas no museu e 

dos comércios 

Necessidade de melhorias na Paisagem 
Sonora, principalmente no que diz respeito ao 

controle dos ruídos das obras 

C Usos principais: comercial e restauração 
com algumas esplanadas 

Sons mecânicos (provenientes das obras), 
musicais (músicos são atraídos presença de 

turistas na rua) e humanos (pessoas a 
transitar e nas esplanadas) em destaque 

Edificação: de 2 a 4 pisos + rés do chão, 
com varandas exteriores e salientes 

muitos em obra (nos dois lados da via) 

Sons musicais e humanos (pessoas e 
músicos atraídos pela restauração existente) 

como fundo sonoro 

Revestimento do espaço: fachadas em 
azulejo ou reboco e pavimento em 

lajeado de granito 

Sons avaliados como irritantes, monótonos e 
caóticos 

Configuração em planta: linear com 
afastamento médio entre edifícios de 7m 

Medições de nível sonoro com valores 
superiores ao recomendado 

Materialidade e mobiliário: piso em 
pedra, algumas esplanadas com mesas 

e sombreiros 

Necessidade de melhorias na Paisagem 
Sonora, principalmente no que diz respeito ao 

controle dos ruídos das obras 

D Uso principal: comercial Sons mecânicos (provenientes das obras), e 
humanos (pessoas a transitar) em destaque 

Edificação: de 3 a 5 pisos + rés do chão, 
com varandas exteriores e salientes 

muitos em obra 

Sons musicais (dos músicos e artistas que se 
apresentam na rua) e de tráfego (pela 

proximidade com o cruzamento) como fundo 
sonoro 

Revestimento do espaço: fachadas em 
azulejo ou reboco e pavimento em 

lajeado de granito 

Sons avaliados como irritantes, monótonos e 
caóticos 
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RUA DAS FLORES 

UHA Características físicas e de utilização Características acústicas 

Configuração em planta: linear com 
afastamento médio entre edifícios de 
7m; e proximidade com via de trânsito 

automotivo 

Medições de nível sonoro com valores 
superiores ao recomendado 

Materialidade e mobiliário: piso em 
pedra, instalações externas de 

comércios e de artistas 

Necessidade de melhorias na Paisagem 
Sonora, principalmente no que diz respeito ao 

controle dos ruídos das obras e do tráfego 

E Usos principais: restauração com muitas 
esplanadas e comercial de apelo 

turístico 

 Sons mecânicos (provenientes das obras) 
em destaque 

Edificação: de 3 a 5 pisos + rés do chão, 
com varandas exteriores e salientes 

algumas em obra 

Sons humanos (proveniente das pessoas nas 
esplanadas e a transitar) e de tráfego (pela 

proximidade com vias de intenso fluxo) como 
fundo sonoro 

Revestimento do espaço: fachadas em 
azulejo ou reboco e pavimento em 

lajeado de granito 

Sons avaliados como irritantes, monótonos e 
caóticos 

Configuração em planta: formato 
triangular  entre edifícios;  contato direto 

com via de trânsito automotivo; e 
proximidade com paragens de 

transportes públicos 

Medições de nível sonoro com valores 
superiores ao recomendado 

Materialidade e mobiliário: piso em 
pedra, presença de muitas esplanadas 

com divisórias em acrílico 

Necessidade de melhorias na Paisagem 
Sonora, principalmente no que diz respeito ao 

controle dos ruídos das obras e do tráfego 

 

A Rua das Flores foi dividida em cinco UHA, porém as três centrais (B, C e D) possuem muita 

similaridade na caracterização acústica e física. A UHA A se difere das demais por ser composta pelo 

Largo de São Domingos; e a UHA E pela sua forma triangular e abertura para o cruzamento entre vias 

de intenso fluxo motorizado. 

Na UHA A foram encontrados os menores valores de LAeq da rua, apesar de serem superiores ao 

recomendado. Com relação aos sons escutados nesta unidade, são consequência das atividades nela 

realizadas: os sons musicais (considerados como dominantes) são provenientes da presença de músicos 

atraídos pela restauração; os sons humanos são dos turistas a transitar e a utilizar as esplanadas; e os 

sons mecânicos são consequência das obras que ocorrem ao longo de toda a via. 

Na avaliação dos utentes, as fontes sonoras existentes foram classificadas como agradáveis, 

emocionantes e relaxantes; algo que não se repete nas outras unidades da via. Estes resultados são 

consequência direta da composição do espaço: maior afastamento entre os edifícios, a diversidade de 

materiais e elementos em suas fachadas que são compostas na maioria por varandas, a presença de 

diferentes materiais no piso com pavimentação em pedra e pequenos trechos com relva, além da 

presença das esplanadas com piso em madeira. Estas características ajudam a amenizar no efeito de 

reverberação dos sons, por isso a sensação de desconforto é mais amena nesta unidade que nas outras; 

onde o incômodo foi relatado somente por alguns entrevistados com relação ao volume dos sons 

emitidos pelos músicos presentes no momento da entrevista. 

Na UHA B foram encontrados os maiores valores de LAeq da rua; onde os sons mecânicos e musicais 

considerados como fontes sonoras dominantes são consequência, respectivamente, da presença de 
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edifícios em obra e pelos artistas que se apresentam na proximidade da igreja e do museu. O local é mais 

utilizado para passagem que para permanência, onde os sons produzidos pelas pessoas também são 

muito escutados, sejam os sons de passos, conversas, gritos, risos, entre outros. 

Na avaliação dos utentes as fontes sonoras foram classificadas com irritantes, monótonas e caóticas. 

Estes resultados têm relação com a composição dos edifícios e da via nesta unidade. O efeito de 

reverberação dos sons, que causa desconforto nos utentes, é agravado pelo desenho das fachadas com 

menos elementos (varandas e ornamentos) nas edificações desta unidade, e pela grande fachada em 

pedra da igreja que se destaca neste trecho. O menor afastamento entre os edifícios e a pavimentação 

em pedra contribuem com a sensação de desconforto acústico, pois também influenciam na propagação 

dos sons.  

Na UHA C os sons mecânicos são considerados como os que mais dominam, consequência das inúmeras 

obras nessa unidade. Os sons musicais e humanos fazem parte do fundo sonoro e em alguns locais da 

UHA são dominantes; eles são consequência das atividades desenvolvidas na via: uso comercial, 

restauração com algumas esplanadas; além se ser um local de grande fluxo de turistas. 

Na avaliação dos utentes as fontes sonoras foram classificadas com irritantes, monótonas e caóticas. 

Estes resultados são consequência da composição da via, onde o afastamento entre os edifícios é menor 

que a altura deles, e a pavimentação é em pedra; características que intensificam o efeito de reverberação 

e causam desconforto nos utentes. Além disso, os altos níveis sonoros medidos e os sons provenientes 

das obras (que em parte ocorrem dos dois lados da via ao mesmo tempo, e forma uma espécie de 

‘corredor’ de ruído) agravam a sensação de incómodo. 

Na UHA D, as características são bastante similares à unidade anterior, a maior diferença é a influência 

direta que a via de transito automotivo tem nesta unidade, onde os sons de tráfego fazem parte do fundo 

sonoro. A grande presença de obras e o principal uso comercial justificam os sons dominantes: sons 

mecânicos e sons humanos. 

Na avaliação dos utentes as fontes sonoras também foram classificadas com irritantes, monótonas e 

caóticas nesta unidade. Assim como nas unidades anteriores, a composição da via intensifica o efeito de 

reverberação dos sons. E a sensação de desconforto é agravada pelos sons provenientes das obras e do 

tráfego. 

Na UHA E o uso principal volta a ser a restauração com muitas esplanadas, além do uso comercial com 

apelo turístico. As pessoas que utilizam esta unidade são atraídas pelas atividades que ocorrem nela, 

mas também é este o principal acesso da via, onde as pessoas deixam os transportes públicos e caminham 

em direção à cota mais baixa.  

Nesta unidade, apesar da configuração ser diferente do restante, a triangularidade encontrada pelo 

afastamento dos edifícios abre-se para uma via de intenso fluxo motorizado. Esta característica é a que 

justifica a avaliação das fontes sonoras pelos utentes como irritantes, monótonas e caóticas. Além disto, 

a presença maciça de esplanadas em um espaço reduzido contribui para os elevados níveis sonoros 

encontrados. 

Portanto, pode-se concluir que a principal característica física que interfere na propagação e percepção 

dos sons na Rua das Flores é a composição da via; onde o afastamento entre os edifícios e a materialidade 

existente destacam-se na forma como os sons são refletidos. Ou seja, o efeito de reverberação é maior 

onde há menor afastamento entre edifícios e menor variedade de acabamentos (principalmente com o 

revestimento em pedra no piso). Já as atividades realizadas influenciam diretamente nas fontes sonoras 

percebidas, onde o desconforto é agravado pela alta concentração de obras; e os sons considerados mais 
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interessantes por parte dos utentes (os musicais) são mais frequentes onde há mais restaurantes e bares 

com esplanadas. 

 

Jardim da Cordoaria 

Quadro 39: Quadro das características físicas e acústicas do Jardim da Cordoaria.  

JARDIM DA CORDOARIA 

UHA  Características físicas Características acústicas 

A 

 Usos principais: acesso ao jardim, ligação 
com praças da proximidade, passagem e 

permanência 

Sons naturais (proveniente dos pássaros) 
como dominantes 

Edificação: contato direto com o edifício 
da Reitoria da UP 

Sons musicais (de eventos nas 
proximidades),  humanos (dos utentes do 

espaço) e de tráfego (devido à proximidade 
com via de intenso fluxo) como fundo 

sonoro 

Revestimento do espaço: grande 
presença de vegetação, caminhos em 

terra e em pedra 

Sons avaliados como agradáveis, 
emocionantes e relaxantes 

Configuração em planta: proximidade com 
cruzamento das vias, presença do 

elétrico, muitos caminhos para fluxo 
pedestre 

Medições de nível sonoro com valores 
superiores ao recomendado 

Materialidade e mobiliário: piso em pedra 
perto da Reitoria e no passeio, piso em 

terra no interior, presença de vegetação e 
de mobiliário de estar 

Necessidade de melhorias na Paisagem 
Sonora, no que diz respeito ao controle dos 

ruídos do tráfego 

B 

 Usos principais: área infantil, área de 
transição com desnível entre via e jardim,  

permanência e passagem 

Sons de tráfego (devido à proximidade com 
via de intenso fluxo) como dominantes 

Edificação: contato indireto com os 
edifícios e largo do outro lado da via  

Sons naturais (proveniente dos pássaros),  
musicais (de eventos nas proximidades), e 
humanos (principalmente das crianças na 

área infantil) como fundo sonoro 

Revestimento do espaço: grande 
presença de vegetação, caminhos em 

terra e em pedra 

Sons avaliados como agradáveis e 
relaxantes 

Configuração em planta: proximidade com 
as vias de transito automotivo,  caminhos 
para fluxo pedestre, áreas definidas pelos 

canteiros 

Medições de nível sonoro com valores um 
pouco superiores ao recomendado  

Materialidade e mobiliário: piso em pedra 
perto no passeio e desnível, piso em terra 
no interior, presença de muita vegetação, 

de mobiliário infantil e de estar 

Necessidade de melhorias na Paisagem 
Sonora, no que diz respeito ao controle dos 

ruídos do tráfego 

C 
 Usos principais: contemplação do lago, 

permanência e passagem 

Sons musicais (de eventos nas 
proximidades) e naturais (proveniente dos 

pássaros) como dominantes 
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Edificação: não há grande influência dos 
edifícios da proximidade 

Sons humanos (dos utentes do espaço) e 
mecânicos (proveniente de obras de 

manutenção no jardim) como fundo sonoro 

Revestimento do espaço: grande 
presença de vegetação, o lago, caminhos 

em terra e em pedra 

Sons avaliados como agradáveis, 
monótonos e relaxantes 

Configuração em planta: lago central com 
vegetação ao redor; pouca relação com a 

envolvente, apenas visual 

Medições de nível sonoro com valores um 
pouco superiores ao recomendado 

Materialidade e mobiliário: lago, piso em 
pedra na área de contemplação, piso em 

terra no restante, presença de muita 
vegetação e mobiliário de estar 

Necessidade de melhorias na Paisagem 
Sonora, no que diz respeito ao controle dos 

ruídos das obras de manutenção 

D 

Usos principais: restauração nos edifícios 
com esplanadas, local para feiras e 

eventos, mais de passagem 

Sons naturais  (proveniente dos pássaros) 
como dominantes 

Edificação: contato direto com os 
restaurantes e bares, além da lateral da 

Reitoria 

Sons musicais (de eventos nas 
proximidades),  humanos (dos utentes do 
espaço), de tráfego (devido à proximidade 

com via de intenso fluxo) e mecânicos 
(provenientes de obras em edifícios 

próximos) como fundo sonoro 

Revestimento do espaço: grande 
presença de vegetação, caminhos em 

terra e em pedra principalmente 

Sons avaliados como agradáveis e 
relaxantes 

Configuração em planta: proximidade com 
os edifícios, presença do elétrico, áreas 

de permanência e caminhos de fluxo 
pedestre  

Medições de nível sonoro com valores um 
pouco superiores ao recomendado  

Materialidade e mobiliário: piso em pedra 
perto dos edifícios e local de feira, piso 

em terra no interior, presença de 
vegetação e das mesas e sombreiros nas 

esplanadas 

Necessidade de melhorias na Paisagem 
Sonora, no que diz respeito ao controle dos 

ruídos do tráfego e das obras de em 
edifícios próximos 

E 

 Usos principais: Corredor das Araucárias 
com local de passagem, permanência e 

realização de eventos 
Não há sons em destaque 

Edificação: contato indireto com os 
edifícios do outro lado da via 

Fundo sonoro composto por todos os tipos 
de som: humanos, tráfego, naturais, 

musicais e mecânicos 

Revestimento do espaço: presença de 
vegetação (araucárias principalmente), 

caminhos em terra e em pedra 

Sons avaliados como monótonos (fundo 
sonoro confuso) 

Configuração em planta: proximidade com 
a via de intenso tráfego automotivo, 
árvores grandiosas enfileiradas que 

definem o espaço 

Medições de nível sonoro com valores 
superiores ao recomendado  

Materialidade e mobiliário: piso em terra 
no corredor, piso em pedra no passeio,  

presença de vegetação de grande porte e 
de mobiliário de estar 

Necessidade de melhorias na Paisagem 
Sonora, no que diz respeito ao controle dos 

ruídos do tráfego e de obras; além de 
aumentar a atratividade 
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O Jardim da Cordoaria foi analisado a partir das cinco UHA, onde as características físicas existentes 

foram utilizadas na divisão das unidades, e estas apresentam influência na percepção dos sons do local.  

A UHA A é muito utilizada como acesso ao jardim, tem forte ligação com outras praças da proximidade 

e com o edifício da Reitoria da Universidade do Porto, além do forte fluxo de pessoas e automóveis por 

conta do cruzamento entre vias. Estas características, juntamente com a presença de vegetação que atrai 

os animais, são responsáveis pelos sons que podem ser ouvidos nesta unidade; onde destacam-se os sons 

naturais, apesar da percepção de outros tipos de sons. 

Os níveis sonoros medidos nesta unidade foram os maiores encontrados no jardim, justificado pela 

passagem do eléctrico, além da influência direta do tráfego circundante. Apesar disto, as fontes sonoras 

foram avaliadas como agradáveis, emocionantes e relaxantes. O que justifica esta avaliação, é que os 

locais voltados para permanência mais prolongada são no interior, onde há maior concentração de 

vegetação e os caminhos são em terra (que influenciam tanto nas fontes sonoras, como na propagação 

dos sons). Já os locais de passagem são pavimentados em pedra, porém ficam nos limites do jardim e 

na conexão com o edifício da Reitoria; onde há o efeito de reverberação, porém não transmitem grande 

desconforto a quem usufrui do interior desta unidade. 

Na UHA B os sons de tráfego são considerados dominantes, pois esta unidade está voltada para uma via 

de forte fluxo motorizado, confirmado pela grande concentração de paragens de autocarros. A principal 

atividade realizada nesta unidade, a área infantil, também tem grande influência nos sons escutados: 

crianças a brincar. Há também a influência do Largo Amor de Perdição e do edifício do Centro Português 

de Fotografia; pelo acabamento existente que intensifica a reflexão dos sons, apesar de estarem no outro 

lado da via. No largo ocorrem muitos eventos, estes são responsáveis por gerar bastante ruído que pode 

ser percebido com intensidade na UHA B. 

Como consequência destas características, as fontes sonoras desta unidade não foram consideradas 

emocionantes. Porém são consideradas agradáveis e relaxantes, principalmente pelos utentes mais no 

interior da unidade, onde há variedade de materiais, com a grande concentração de vegetação, tanto 

árvores de grande porte, como vegetação rasteira, e os caminhos em terra. 

Na UHA C o principal elemento de composição é o lago central, que está envolto por grande massa 

vegetal e proporciona uma sensação de conforto aos utentes; que buscam um refúgio em meio ao centro 

urbanizado. Nesta unidade o conforto visual é bastante alegado pelos utentes; por isso, é onde a 

permanência é mais prolongada, principalmente na área de contemplação do lago e nas áreas de 

permanência ao redor dele. 

Na avaliação dos utentes as fontes sonoras desta UHA foram avaliadas como agradáveis e relaxantes, 

justificado pela menor influência da envolvente (sendo uma relação mais visual que sonora) e pelos 

níveis sonoros que não são muito superiores ao recomentado. Apesar disto, foram classificados como 

monótonos, o que justifica esta classificação são os sons mecânicos que podem ser percebidos, 

provenientes de obras na proximidade e de manutenção do próprio jardim. 

A UHA D é a unidade que possui maior influência dos edifícios envolventes, onde estão restaurantes e 

bares que utilizam parte do jardim com esplanadas. Também existe o local para feiras e eventos, que faz 

ligação direta com a Praça dos Leões e que tem relação com o edifício da Reitoria. Estas características 

contribuem com os sons gerados no local, os quais são refletidos pela pavimentação em pedra na área 

das esplanadas e área da feira. 

Apesar disto, é a unidade com maior distância para as vias circundantes, que apresenta o menor valor 

de LAeq do jardim, e os sons naturais são os que dominam na unidade; estes dados são os que justificam 

a avaliação das fontes sonoras como agradáveis e relaxantes. 
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A UHA E é caracterizada pelo ‘Corredor das Araucárias’, onde estão as árvores de grande porte 

enfileiradas a formar um caminho em terra. É um local mais de passagem que de permanência, e onde 

ocorrem alguns eventos. A via de tráfego intenso, e os edifícios do outro lado desta via interferem na 

forma como são propagados os sons. 

Contudo, não foram encontradas fontes sonoras dominantes, já o fundo sonoro é contemplado com todos 

os tipos de som, o que causa bastante confusão na percepção dos utentes. Por isso, são classificadas 

como monótonas as fontes sonoras desta unidade, e a sensação de desconforto é apontada por alguns 

utentes. 

Portanto, pode-se concluir que em espaços públicos verdes a presença da vegetação é a característica de 

maior relevância, não apenas por interferir no comportamento dos sons, mas por atrair animais (na 

maioria pássaros) que são apontados como geradores de sons agradáveis e relaxantes. No Jardim da 

Cordoaria, as atividades existentes nas unidades e a relação com a envolvente, são características que 

interferem a percepção dos sons; onde locais com maior fluxo automotivo e pedestre são os que 

representam maior desconforto para os utentes. Os locais mais no interior do jardim, com maior 

proximidade com o lago e onde a vegetação é mais densa, são os que proporcionam uma estadia mais 

prolongada, porém as características visuais destes tem maior relevância para os utentes que as acústicas.  

 

4.4.5 COMPARAÇÃO COM RESULTADOS DE ESTUDOS INTERNACIONAIS 

Como dito anteriormente, muitos autores utilizam espaços públicos como casos de estudo para análise 

da Paisagem Sonora existente. Com isso, possibilitam a comparação entre as análises, com o intuito de 

saber se realidades diversas, com algumas características em comum, apresentam resultados similares.  

 

Rua das Flores 

Dentre os estudos internacionais, apenas os estudos de Lavandier & Defréville (2014) e Davies et al. 

(2013) utilizam ruas como caso de estudo, porém são vias de tráfego motorizado, o que gera 

características completamente distintas às encontradas na Rua das Flores de uso pedestre, por esta razão 

os resultados não são imediatamente comparáveis.  

Porém, a parte inicial da Rua das Flores, compreendia pelo Largo de São Domingos (denominado de 

UHA A neste estudo) possui características similares às praças ‘fechadas’, sem a presença de tráfego ao 

redor (ou com presença discreta) e com relação direta com os edifícios voltados para o espaço público 

analisado. Ou seja, esta área pode ser comparada, por exemplo, com a análise da Plaza Nueva de García 

Pérez et al. (2012), em Bilbao, Espanha.  

A parte final da Rua das Flores (compreendida pela UHA E), próxima a estação de São Bento, possui 

características similares com praças envoltas por tráfego motorizado, pela sua configuração e 

proximidade com vias de intenso fluxo. Assim, esta unidade pode ser comparada com a outra praça 

analisada por García Pérez et al. (2012), o Arenal Park, também em Bilbao; apesar desta praça ser 

diferente quanto à alta concentração de vegetação. 

 

 Comparação com as praças espanholas: 

O objetivo do estudo de García Pérez et al. (2012) é apresentar o indicador acústico ESEI 

(Environmental Sound Atmosphere Indicator) composto por quatro parâmetros: intensidade de nível 

sonoro, fontes sonoras dominantes, fundo sonoro, e avaliação subjetiva das fontes de som; capaz de 
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avaliar o ambiente sonoro de espaços públicos diferentes. Através deste indicador, os autores buscaram 

encontrar relações das características acústicas dos ambientes com a percepção das pessoas que utilizam 

o espaço. Para isso, foram levadas em consideração as características físicas e as atividades 

desenvolvidas nos espaços que interferem no som, além de considerar as expectativas dos utentes para 

a avaliação sonora.  

Assim, a Plaza Nueva foi analisada a partir de três UHA: a primeira composta pela arcada e galerias do 

edifício que forma a típica retangular da Plaza Major espanhola; a segunda composta pelas esplanadas 

que utilizam parte do terraço; e a terceira composta pela parte central do terraço usadas para passagem. 

E no Arenal Park, a primeira unidade é composta pela área infantil e sua envolvente imediata; a segunda 

unidade pela área de estar; e a terceira unidade pela área de passagem. 

Foram realizados inquéritos e medições, que resultaram num valor calculado por fórmula própria (não 

divulgada pelos autores) e cada área teve resultados de 0 a 12 a partir dos indicadores e da avaliação dos 

utentes. Todas as três áreas receberam valores entre 5 e 10 pontos, apesar da pontuação relativa à 

avaliação dos utentes ser superior à obtida pelos indicadores. Estes valores são classificados como: 

limiar entre a presença do ruído e a presença de conceitos da paisagem sonora, onde medidas devem ser 

tomadas na busca por melhorias que vão além da redução do ruído presente. 

Em comparação com a Rua das Flores, o resultado acima descrito tem similaridade no que diz respeito 

às unidades UHA A e E. Pois a configuração destes espaços se assemelha às apresentadas no estudo 

internacional, que apresentam resultados positivos com relação a algumas fontes sonoras (musicais, 

humanos e naturais quando percebidos), e negativos com relação a outras (sons de tráfego ou 

mecânicos). Com isso, a presença dos sons provenientes da relação com a envolvente da Rua das Flores 

(edifícios em obras e tráfego) carece de controle dos ruídos produzidos. E os sons produzidos pelos 

músicos é destacado como interessantes pelos utentes, o que transmite bem-estar a eles; apesar da 

necessidade de variação destes sons atrativos, para que não se tornem cansativos. 

  

 

Jardim da Cordoaria 

Para a comparação com os resultados do Jardim da Cordoaria, foram selecionados estudos com 

similaridades quanto aos usos, composição e relação com a envolvente. Como por exemplo: os parques 

urbanos analisados por  Liu et al. (2014) e por  Liu et al. (2017); a praça estudada por Zhang et al. 

(2018), além dos jardins estudados por Memoli et al. (2008). 

 

 Comparação com parques urbanos na China: 

No estudo de Liu et al. (2014), o objetivo principal tem grande relação com um dos objetivos desta 

pesquisa, que é: analisar as características físicas da paisagem na percepção das paisagens sonoras dos 

espaços públicos. Para isso foram estudados cinco parques urbanos na China, onde foram levadas em 

consideração a composição da paisagem (a partir de seis elementos: vegetação, água, edifícios, 

pavimento, mobiliário e quantidade de céu visualizado) e padrões espaciais; a fim de encontrar a relação 

destes com indicadores acústicos (intensidade percebida de sons individuais, ocorrências percebidas dos 

sons individuais e índice sonoro de diversidade).  

Nos resultados obtidos pelos autores, não foram encontradas fortes relações entre os elementos da 

composição da paisagem com os parâmetros da paisagem sonora, pois estes elementos foram analisados 

a partir de fotografias e não da experimentação in situ. Dentre eles, a percentagem de edifícios, de 
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vegetação e da visibilidade de céu foram considerados eficientes na análise da percepção sonora. Quanto 

à relação entre os padrões espaciais e a percepção sonora, foram encontradas maiores influências entre 

eles. Onde o formato dos edifícios e a presença de água apresentaram interferências positivas na 

percepção sonora; e a presença de estradas nas proximidades apresentaram interferências negativas na 

geração de ruídos. 

Os resultados apresentados acima diferem-se dos apresentados no Jardim da Cordoaria, possivelmente 

pela diferença de metodologia aplicada nos estudos (registos fotográficos no estudo internacional e 

experimentação in situ no estudo do Porto). Os elementos de composição do Jardim da Cordoaria 

(relativos à materialidade e mobiliário existente) têm relação com as fontes sonoras e com a forma como 

os sons são percebidos no local. Em acordo com o estudo de Liu et al. (2014), os padrões espaciais do 

Jardim da Cordoaria (relativos à configuração do espaço e a influência da envolvente) têm forte relação 

com as percepções sonoras, porém os principais aspectos que interferem positivamente são: canteiros 

definidos por vegetação e presença de água; em igualdade com o estudo internacional, a proximidade 

com as vias interfere negativamente a avaliação acústica. 

 

 Comparação com parques urbanos na Alemanha: 

O estudo de Liu et al. (2017) foi realizado em quatro parques urbanos na Alemanha, com o objetivo de 

examinar as relações entre as experiências do visitante e o perfil do utente com fatores visuais da 

paisagem e com a paisagem sonora. Para obter dados dos utentes, foi aplicado inquérito com questões 

relativas aos fatores sociais, demográficos e comportamentais; e com questões sobre a motivação da 

visita e sua experiência; estes dados foram analisados em conjunto com indicadores acústicos 

(intensidade percebida de sons individuais, ocorrências percebidas dos sons individuais e preferência 

por sons diferentes) para encontrar a relação entre eles.  

Os resultados obtidos foram separados pelos fatores a serem examinados. Desta forma, quanto à 

Paisagem Sonora, os sons de tráfego foram os menos preferidos pelos utentes, e foram os que 

apresentaram dominância quanto às ocorrências e intensidade; já os sons naturais foram os mais 

preferidos. Quanto aos fatores sociais, demográficos e comportamentais, eles foram os mais associados 

com as ocorrências percebidas de sons individuais. Quanto às motivações de visita, os resultados 

demonstram relação positiva com a preferência por ambientes tranquilos. E quanto à paisagem visual, 

os sons naturais foram os mais associados com as características visuais que os outros. 

As similaridades encontradas neste estudo com o Jardim da Cordoaria, são: a avaliação dos utentes com 

relação os tipos de som, onde os naturais são os mais preferidos e os de tráfego são menos preferidos; a 

influência do perfil dos utentes e da motivação da visita na avaliação da paisagem sonora; e a influência 

das características físicas (presentes na paisagem visual) com as características acústicas, onde os sons 

naturais sobressaem em ambos os estudos. 

 

 Comparação com praça chinesa: 

No estudo de Zhang et al. (2018), a praça Centennial em Dalian na China foi analisada, com o objetivo 

de descobrir o efeito de quatro indicadores da paisagem sonora no conforto acústico dos espaços 

públicos. Ou seja, o conforto acústico foi levado em consideração por exprimir um sentimento que os 

utentes têm no ambiente, o qual foi analisado pelos indicadores: relaxamento, comunicação, 

espacialidade e dinâmica. 
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Como resultado deste estudo, tem-se que as fontes de som dominantes são significantes para os quatro 

indicadores, onde: o conforto acústico foi considerado positivo em relação ao relaxamento quanto os 

sons naturais e humanos foram dominantes; em relação à comunicação quando os sons humanos foram 

dominantes, mesmo com o aumento dos níveis sonoros; em relação à espacialidade e à dinâmica quando 

os sons naturais foram dominantes. 

No Jardim da Cordoaria, assim como na praça chinesa, quando os sons naturais foram considerados 

dominantes, os utentes avaliaram de forma positiva as fontes sonoras (avaliadas como agradáveis, 

emocionantes e relaxantes em grande parte das unidades). 

 

 Comparação com jardins londrinos: 

Memoli et al. (2008) realizaram estudo em dois jardins em Londres: jardim do Museu de História e o 

jardim do Hospital St. Thomas. O objetivo deste estudo é utilizar métodos psicoacústicos para definir 

as ‘zonas tranquilas’ na gestão do ambiente acústico. Os jardins foram escolhidos devido à expectativa 

dos utentes quanto à tranquilidade percebida no espaço; e foram analisados através da métrica Slope que 

está relacionado com a percepção das pessoas (através da evolução temporal da energia sonora e dos 

eventos presentes no fundo sonoro). 

Os resultados obtidos neste estudo foram: identificação das fontes de água como elementos capazes de 

mascarar os sons de tráfego e enriquecer a paisagem sonora; influência do número de visitantes e 

comportamento deles na paisagem sonora, tanto positiva como negativa; edificação da envolvente como 

barreira física que blinda os sons provenientes das ruas; presença de obras que geram sons indesejáveis 

nos jardins.  

Apesar de não utilizar os mesmos indicadores na análise, o Jardim da Cordoaria apresenta alguns 

resultados similares com este estudo internacional. Pois as áreas mais próximas a água (lago central) 

atraem visitantes na busca pelo conforto, mesmo sem a presença de fontes que ajudam a mascarar sons 

indesejados, é um local que enriquece a paisagem sonora pela materialidade e funcionalidade. Os utentes 

contribuem com a geração de sons no espaço, logo interferem diretamente na paisagem sonora deles; a 

depender da quantidade de pessoas e das atividades desenvolvidas por elas no jardim. Um aspecto que 

diverge do estudo internacional é que as edificações mais imediatas no Jardim da Cordoaria não se 

destacam como barreira física para evitar os ruídos das ruas próximas, porém tem influências na forma 

como os sons se propagam no ambiente. 

 

Através destas comparações entre estudos, nota-se que existe relação entre as características que definem 

o espaço com a Paisagem Sonora existente nele. Onde os usos, a configuração e composição do espaço 

e da envolvente, e os edifícios existentes são os fatores que interferem diretamente na percepção sonora 

do ambiente; seja na geração de sons ou na forma com eles se propagam no ambiente. Estas relações 

possibilitam a definição de ações aplicáveis na Paisagem Sonora, com a busca por melhorias acústicas 

no ambiente, ou a valorização de aspectos considerados adequados ao bem-estar de quem vivencia o 

local; estas ações serão demonstradas no modelo desenvolvido no tópico seguinte. 

 

4.5 O Espaço Público e a Paisagem Sonora 

As análises realizadas permitiram sintetizar e sistematizar, na Figura 49, as relações entre as 

características dos espaços e a percepção (interpretação) dos utilizadores quando usufruem destes 
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espaços. Como se observou, as características físicas e de utilização dos espaços públicos têm uma 

relação direta com as suas características acústicas.  

Há uma clara relação entre estas características que, quanto à forma e utilização, foram divididas em 

quatro tipos: usos; configuração do espaço; composição do espaço e edificações.  

 

 

Figura 49: Metodologia de seleção de ações para alteração da Paisagem Sonora dos espaços públicos.  

 

No campo dos aspetos associados à utilização, os usos presentes no espaço e na envolvente imediata 

(principalmente nos edifícios que utilizam a parte exterior com instalações comerciais ou esplanadas) 

condiciona a atratividade das atividades existentes e a percepção sonora dos utilizadores, por exemplo:  

 na Rua das Flores, os sons humanos são provenientes das pessoas que utilizam os restaurantes, 

os turistas que transitam pela via e utilizam os comércios de apelo turístico, as pessoas que 

trabalham na via, os artistas de rua e músicos que são atraídos pela concentração de turistas; 

além dos sons mecânicos que são provenientes de obras de reabilitação nos edifícios, que 

ocorrem justamente pela necessidade gerar maior variedade na via.  

 no Jardim da Cordoaria, os sons das crianças na área com mobiliário infantil, os sons das 

conversas das pessoas que utilizam o espaço para socialização e estar, os sons gerados pelos 

eventos que ocorrem no local e proximidades, e os sons provenientes dos bares e restaurantes 

com suas esplanadas. 

Quanto à influência da configuração espacial, denota-se a forte relação, tanto com a geração de sons 

(pois a forma como o espaço é concebido pode definir os usos, atrair públicos variados, e ser próximo 

de fontes de som), como com a forma como o som se propaga no ambiente (pois o formato do espaço, 

os afastamentos com as massas construídas, a presença de barreiras vegetais e a relação com o que ocorre 
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nas proximidades podem definir os caminhos dos sons no ambiente). Assim, encontram-se as seguintes 

situações e configurações: 

 a proximidade com vias de circulação automotiva e com meios de transporte 

o mais afastada na Rua das Flores que é uma rua de pedestre, com presença pontual de 

veículos, e fluxo permanente em vias paralelas ou perpendiculares a esta; 

o mais acentuada no Jardim da Cordoaria, uma vez que é contornada por vias com tráfego 

intenso e atravessada pela linha do elétrico, com circulação reduzida; 

 proximidade da envolvente urbana e configuração em planta 

o na Rua das Flores, o afastamento entre os edifícios e variação no formato do espaço 

influenciam na forma como os sons existentes são refletidos no ambiente e como tal 

percebidos pelo utilizador, existe alguma heterogeneidade ao longo da via que se inicia 

numa praça de formato sensivelmente quadrangular, prossegue numa via de perfil 

estreito e termina novamente numa praceta com formato triangular.  

o no Jardim da Cordoaria, os edifícios envolventes situam-se a maiores distâncias, 

superiores a 20 m dos limites do jardim e, em quase todo o contorno, depois das vias de 

circulação; quanto ao desenho do próprio jardim, a composição e formato das massas 

de vegetação e caminhos influenciam a percepção dos ruídos exteriores ao espaço. 

No caso da composição do espaço e a sua relação com a propagação dos sons (pois a materialidade e 

os acabamentos utilizados interferem na forma como os sons se comportam) e com as fontes de som 

(pois o mobiliário existente pode ajudar a definir os usos do local e atrair pessoas).  

 No caso da Rua das Flores, o piso em pedra, a pouca presença de vegetação, e a pequena 

variação de acabamentos intensificam o efeito de reverberação dos sons. Nesta via, a presença 

das esplanadas com seu mobiliário interfere na permanência das pessoas, e as instalações dos 

artistas e dos comércios ao longo da via interferem na atratividade do local, características que 

têm relação com as fontes sonoras.  

 No caso do Jardim da Cordoaria, a alta concentração de vegetação e a presença do lago central 

interferem tanto na forma como o som se comporta no espaço, como na atratividade de fontes 

sonoras (a vegetação atrai os animais, o lago atrai as pessoas que ficam a contemplá-lo). E o 

mobiliário existente no jardim tem relação com as fontes sonoras, por exemplo os brinquedos 

que atraem as crianças, os bancos e mesas para a permanência das pessoas, e as estátuas e lago 

para a contemplação das pessoas). 

A massa edificada tem forte relação com a forma como os sons se propagam no espaço, e 

consequentemente na percepção das pessoas.  

 Na Rua das Flores os edifícios têm um papel fundamental na experiência do utente, pois são 

eles que compõe o espaço;  

 no Jardim da Cordoaria a relação da acústica com os edifícios da envolvente é mais fraca, porém 

existente. O formato dos edifícios, a altura deles, os acabamentos utilizados, a presença de 

aberturas e varandas nas fachadas são características que ajudam na reflexão ou absorção dos 

sons. 

 

Desta forma será possível estabelecer uma relação entre as características que definem o espaço (físicas 

e acústicas) e possíveis ações na Paisagem Sonora.  
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As propostas de alteração, que a seguir se enunciam e explicam brevemente, destinam-se à valorização 

das Paisagens Sonoras existentes e ao incremento da sensação de conforto e satisfação dos utentes dos 

espaços, a saber: 

 controle individual dos ruídos gerados por atividades (principalmente no que diz respeito à 

intensidade e frequência); 

 mascaramento dos sons indesejados com outros sons mais atrativos e agradáveis; 

 valorização e manutenção dos sons considerados agradáveis (por exemplo, os sons naturais 

como fontes de água); 

 controle dos ruídos gerados pelos meios de transporte (como a alteração de pavimento, 

introdução de medidas de acalmia de tráfego ou a introdução de novas vias pedestres e 

reformulação da distribuição do tráfego); 

 controle da propagação e reflexão dos sons, cuidando dos materiais de revestimento, da 

introdução de elementos salientes nas fachadas ou de elementos que impeçam a propagação dos 

sons; 

 melhorar a paisagem visual dos espaços, a partir da instalação de vegetação e/ou mobiliários 

que tornam o ambiente mais atraente, e que tem consequência na atmosfera acústica. 

 

Exemplos de boas práticas 

Como exemplo de boas práticas em espaços públicos que levam em consideração a Paisagem Sonora, 

tem-se o projeto de reconstrução do jardim Nauener Platz em Berlim; o qual foi premiado em 2012 com 

o “European Soundscape Award” pela European Environment Agency e UK Noise Abatement Society. 

Ele foi desenvolvido com a colaboração de arquitetos, engenheiros acústicos, especialistas em saúde 

ambiental, psicólogos, cientistas sociais, responsáveis pela gestão urbana, além da participação da 

comunidade que utiliza o espaço. Para a concepção do novo jardim, foram realizados estudos, onde 

constatou-se que o som de tráfego proveniente das duas estradas circundantes eram os dominantes e 

causavam desconforto aos visitantes. Também foram realizadas medições para a realização de um Mapa 

de Ruídos, além dos passeios sonoros com a recolha de dados e entrevistas aplicadas aos visitantes  

(Kang & Schulte-Fortkamp, 2016).  

 

Figura 50: Jardim Nauener Platz, em Berlim, com as ações na Paisagem Sonora: mascaramento dos sons 

indesejados com as ilhas de áudio; cuidado com os materiais utilizados; e controle do ruído de tráfego com o 

muro de gabião. Fonte: Kang & Schulte-Fortkamp, 2016. 

Desta forma, medidas foram tomadas através de aspectos como: segurança, luz e som.  Através da 

necessidade de evitar os sons do tráfego e evidenciar os sons naturais, que são os considerados mais 

atrativos pelos visitantes. Primeiramente, foi instalado um muro de gabião de 1,4 metros nos limites 

com as estradas, que servem como barreira acústica. E posteriormente, foram instaladas “ilhas de áudio”, 

através de bancos equipados com alto-falantes instalados em locais mais relevantes do jardim, de onde 
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pode-se ouvir sons de canto de pássaros ou praia de cascalho; o que serve como mascaramento dos sons 

indesejados, ao desviar a atenção dos usuários das estradas circundantes (Figura 50). E para melhorar a 

paisagem visual, foi realizado um projeto de iluminação, o que ajudou a melhorar também a sensação 

de segurança no jardim (Kang & Schulte-Fortkamp, 2016). 

A Sheaf Square em Sheffield, Inglaterra é outro exemplo de espaço público onde a Paisagem Sonora foi 

levada em consideração. Nesta praça foi instalada fontes e cascatas de água que mascaram os sons do 

local, e são responsáveis por atrair a atenção dos visitantes; os quais ficam encantados também pelos 

efeitos visuais destes elementos (Kang & Schulte-Fortkamp, 2016). Além dos elementos com água, foi 

instalada uma barreira de aço que ajuda a reduzir o ruído proveniente da via de forte fluxo automotivo 

na lateral da praça, como pode-se observar na Figura 51 . 

    

Figura 51: Fontes de água, cascatas e barreira de aço na Sheaf Square em Sheffield, Inglaterra. Fonte: 

Urbanidentity, 2019. 

 

A partir da temática da Paisagem Sonora, ocorrem eventos em diversos locais do mundo, com o intuito 

de chamar a atenção das pessoas aos sons nos espaços, através de instalações temporárias. Como 

exemplo, o grupo ‘Musst Design’ realiza experimentos em espaços públicos da Itália, a partir de 

gravações de sons e músicas, que são emitidas por equipamentos instalados nos locais, ou com instalação 

de fontes de água. Assim, proporcionam experiências sensoriais aos visitantes, que são levados à 

reflexão da importância dos sons, como por exemplo o Urban Sonic Garden (Figura 52) realizado em 

2009 no Parco Sempione e jardins do Milan Triennale Museum, em Milão (Musst Design, 2019). 

   

Figura 52: Fotografias do evento urban Sonic Garden em Milão, com as instalações realizadas e os visitantes no 

jardim. Fonte: Musst Design, 2019. 

 

O ‘Lisboa Soa’ também é um exemplo de experimento itinerante que ocorre desde 2016 em Lisboa. A 

partir de instalações e performances. Porém, a proposta deste evento é transmitir a importância da 
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Paisagem Sonora, por isso são realizados workshops e palestras com a reflexão das atividades humanas 

nos ambientes sonoros, como pode-se observar na Figura 53 (Lisboa Soa, 2019). 

   

Figura 53: Evento ‘Lisboa Soa’ com as instalações e performances sonoras. Fonte: Lisboa Soa, 2019. 

 

Portanto, a Paisagem Sonora pode ser ajustada a partir de algumas ações estabelecidas com o propósito 

de se alcançar a qualidade sonora, onde o bem-estar, a satisfação e o conforto sejam providos aos 

visitantes, os quais utilizam espaços públicos no intuito de ter momentos de descontração, relaxamento, 

recreação, descanso, desporto, e/ou contemplação da paisagem. A partir destas ações os sons indesejados 

são reduzidos, mas além disto, a promoção de sons agradáveis e as melhorias na forma como os sons se 

propagam no ambiente, têm consequências significativas na percepção dos utilizadores do espaço.  

Destaca-se que as melhorias na paisagem visual podem interferir diretamente na sensação de conforto, 

onde o ambiente se torna mais atraente e com uma atmosfera acústica mais interessante. Como exemplo 

de alteração física que se reflete na atmosfera acústica tem-se a promoção de áreas com mais árvores e 

vegetação nos espaços públicos; que aumentam a atratividade do espaço e melhora a qualidade acústica, 

e consequentemente refletem melhorias na qualidade do ar; ou seja, é uma ação com amplo resultado 

positivo  (Derksen & Bosch, 2019). 

Segundo Derksen & Bosch (2019), também é importante aumentar a conscientização da população sobre 

a importância de paisagens sonoras, e promover uma nova visão para o som e sua percepção. Para que 

as alterações necessárias nos espaços sejam mais facilmente aceitas pelos utilizadores do espaço, que 

são os maiores interessados. Além de aumentar a participação de quem irá usufruir do local na tomada 

de decisões necessárias para a melhoria acústica do espaço; para que se atenda ao máximo às 

expectativas destes visitantes. 
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5  
CONCLUSÃO 

 

 

Com base na pesquisa realizada, é possível afirmar a importância da Paisagem Sonora nas questões 

relativas ao planejamento e projeto urbano, a qual deve ser utilizada como ferramenta para se alcançar 

ambientes sonoros agradáveis e adequados. Segundo Aletta et al. (2016), os ambientes dotados de alta 

qualidade acústica promovem saúde, bem-estar e qualidade de vida aos utentes, a partir de uma 

abordagem criativa que vai além do controle do ruído urbano. 

A Paisagem Sonora é um tema muito abordado na atualidade, apesar de ter sido utilizado pela primeira 

vez na década de 1970, a sua normalização é bastante recente (a parte 1da norma foi divulgada em 2014 

e a parte 2 em 2018). Na última década foram muitas as conferências e eventos mundiais e nacionais 

que abordaram os valores encontrados nas paisagens sonoras, e que destacam sua importância no 

quotidiano urbano. Como por exemplo, a iniciativa itinerante e participativa ‘Lisboa Soa’ mencionada, 

que ocorrerá em setembro deste ano de 2019, e já ocorre desde 2016 (Lisboa Soa, 2019). 

Destaca-se a relevância e atualidade do tema apresentado na presente investigação. Onde os objetivos 

incluíam: a caracterização da Paisagem Sonora de espaços públicos; a avaliação da relação entre a 

qualidade dos espaços públicos e a Paisagem Sonora; além de sugestões de possíveis ações para a 

melhoria da qualidade da Paisagem Sonora desse tipo de espaços.  

Para tal foram considerados alguns espaços públicos da cidade do Porto que apresentam diferentes 

aspetos associados à qualidade dos espaços públicos e à Paisagem Sonora. O uso dos espaços públicos 

como objeto de estudo foi justificado pela sua importância na dinâmica urbana e no cotidiano humano. 

Segundo Liu et al. (2017) os espaços públicos podem desempenhar um papel mais proeminente no 

fornecimento de Paisagens Sonoras de alta qualidade, se comparados a outros tipos de espaços. 

Para a escolha dos estudos de casos do presente trabalho, foram listados e analisados 35 espaços públicos 

de relevância da cidade do Porto, a partir de três tipologias de espaços públicos: Ruas (onde foram 

selecionadas as principais ruas exclusivamente pedestres da área central da cidade); Praças (que é 

subdividida em praças/pracetas e largos); e Espaços Verdes (que é subdividido em parques, jardins, 

neighborhood park, e frentes marginais de rio ou de mar). A qualidade destes espaços foi analisada a 

partir dos indicadores: familiaridade; legibilidade; apropriação visual; permeabilidade; acessibilidade; 

conforto; segurança; variedade; robustez; riqueza; e personalização.  

A partir desta avaliação, foram escolhidos dois espaços públicos na cidade do Porto (Rua das Flores e 

Jardim da Cordoaria), os quais apresentam resultados satisfatórios em seu desenho, função e morfologia. 

A escolha destes espaços também contemplou a importância histórica deles no contexto urbano; além 
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de serem dois representantes de tipologias distintas (rua de pedestre e espaço verde) com relevância na 

cidade.  

Constatou-se que, mais do que procurar o cumprimento estrito dos limites legais de exposição sonora 

impostos pela legislação, a Paisagem Sonora procura alcançar espaços que sejam cativantes para a 

população e que, naturalmente, procurem assegurar que a fruição se processa com respeito pela saúde 

dos seus utilizadores. 

Como passo inicial para se conseguirem espaços com mais qualidade, importa conhecer a realidade 

atual. Assim, e de acordo com o descrito na normalização em vigor e nos estudos nacionais e 

internacionais consultados, é necessário proceder a uma análise subjetiva e objetiva conjunta, justificada 

pela abordagem multidisciplinar em estudos relativos à Paisagem Sonora.  

Os espaços foram caracterizados e analisados com base em descritores e correspondentes indicadores 

que permitem traduzir, em valores numéricos e qualitativos, a Paisagem Sonora de cada um desses 

locais. Previamente, em cada um dos locais definidos como objeto de estudo nesta dissertação, foram 

realizados passeios sonoros com o propósito de se identificar as características únicas de cada um deles. 

Assim, foi possível, com a realização de inquéritos, de gravações de vídeo e áudio e de medições, ao 

longo dos passeios sonoros estabelecidos, recolher a opinião de frequentadores dos espaços, as 

condições que criavam essas paisagens sonoras e a quantificação de indicadores de intensidade de níveis 

sonoros. 

Com relação à caracterização acústica da Rua das Flores, as fontes sonoras dominantes identificadas 

foram os sons mecânicos em primeiro lugar, seguido dos sons de música e os sons humanos em terceiro 

lugar. O ruído de fundo é composto pelos sons dominantes, além dos sons de tráfego e sons naturais em 

pequena quantidade. Na avaliação das fontes de som presentes na rua, nota-se que quanto mais edifícios 

da envolvente em obras, os sons de tráfego e os sons humanos são percebidos, mais irritantes, monótonos 

e caóticos são classificadas as fontes sonoras. E quando os sons musicais são percebidos como 

dominantes, sem a influência direta de outras fontes sonoras, a classificação muda para agradáveis, 

emocionantes e relaxantes. Sobre a intensidade de nível sonoro, os valores apresentados nas medições 

indicam que os utentes estão expostos a níveis sonoros muito superiores ao recomendado, de 50 dB (A) 

pela OMS (World Health Organization (WHO), 2018). 

Conclui-se que, na Paisagem Sonora da Rua das Flores, os sons mecânicos destacam-se pela grande 

concentração de obras ao longo da via, que está em processo de transformação, o que se torna um 

agravante para a saúde dos utentes, principalmente os que utilizam o espaço para longa permanência, 

sejam as pessoas que trabalham no local, as que se deslocam aos restaurantes ou os turistas que aí se 

deslocam a conhecer o local e sua arquitetura. 

Com relação à caracterização acústica do Jardim da Cordoaria, os sons naturais são os mais identificados 

como fontes sonoras dominantes, seguido dos sons de música dos eventos nas proximidades. O ruído de 

fundo é composto pelos sons humanos, sons musicais, sons de tráfego e sons mecânicos. Em geral, as 

fontes de som são avaliadas como agradáveis e relaxantes. Em algumas situações são consideradas 

monótonas, nos locais onde os sons musicais foram detectados como competitivos aos sons naturais; e 

onde não foram detectados sons dominantes. Sobre a intensidade de nível sonoro,  os valores 

apresentados nas medições de nível sonoro são superiores aos 50 dB(A), recomendado pela OMS 

(World Health Organization (WHO), 2018). 

Conclui-se que, na Paisagem Sonora do Jardim da Cordoaria, a percepção dos sons presentes não causa 

irritabilidade nem repulsa aos utentes; apesar dos valores encontrados nas medições, pois os principais 
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sons escutados são os naturais, considerados agradáveis pelos utentes. Os quais alegam que frequentam 

o local principalmente pela sensação de conforto que ele proporciona comparado à envolvente imediata. 

Após a caracterização física (forma e função) e acústica dos espaços e a análise das respostas aos 

inquéritos que denotavam a opinião pessoal dos inquiridos, foram identificadas relações entre elas; e 

comparados os resultados com estudos internacionais.  

As características físicas que compõem a Rua das Flores têm grande influência em como as pessoas 

percebem os sons existentes no local; tais como: perfil da rua, formado por edifícios (que são mais altos 

que a largura da via em sua maioria), a materialidade das edificações e a pavimentação em pedra. Estas 

características são responsáveis pela propagação e por algum fenómeno de amplificação dos sons no 

ambiente; o que justifica a resposta negativa dos visitantes quanto aos sons percebidos no local. 

As características físicas do Jardim da Cordoaria interferem nas fontes de som ou na forma como o som 

se propaga pelo ambiente. A alta concentração de vegetação, a menor influência dos edifícios da 

envolvente (comparado ao outro estudo de caso), e a diversificação da materialidade do espaço são 

características que valorizam a Paisagem Sonora do jardim. Já a proximidade com as vias circundantes, 

a passagem do elétrico, e algumas atividades desenvolvidas na envolvente, interferem nas fontes sonoras 

do local. Apesar das últimas constatações, os visitantes responderam de forma positiva aos sons 

percebidos no local. 

Conclui-se que existem relações diretas entre as características físicas dos espaços públicos e a Paisagem 

Sonora existente neles. Pois, nos dois estudos de casos utilizados no presente trabalho, notou-se a relação 

direta da composição física do espaço na caracterização acústica dos ambientes; apesar de serem tipos 

distintos de espaços públicos. Na Rua das Flores, a composição da via; onde o afastamento entre os 

edifícios e a materialidade existente destacam-se na forma como os sons são refletidos, é a principal 

característica física que interfere na propagação e percepção dos sons; e as atividades realizadas na via 

e nos edifícios envolventes influenciam diretamente nas fontes sonoras percebidas. No Jardim da 

Cordoaria, a presença da vegetação é a característica de maior relevância, não apenas por interferir no 

comportamento dos sons, mas por atrair as fontes sonoras apontadas como geradoras de sons agradáveis 

e relaxantes, os sons naturais. E as atividades existentes no jardim, além da relação com a envolvente 

imediata, são características que interferem a percepção dos sons.  

Ou seja, os sons podem ser frutos das atividades desenvolvidas, ou por fontes sonoras das proximidades, 

como o caso dos sons de tráfego. E a forma como o som se comporta no ambiente tem relação direta 

com a composição e configuração espacial. 

Finalmente, foram estabelecidas algumas recomendações que poderão contribuir para uma seleção mais 

adequada das ações a empreender, as quais pretendem melhorar a resposta sensorial dos utilizadores na 

perspectiva da Paisagem Sonora e do conforto de utilização dos espaços públicos.  

Segundo Schulte-fortkamp (2018), a definição do ambiente sonoro é resultado das pessoas que nele 

estão inseridas e de suas relações com o espaço. Por isso a importância de incluir a participação de quem 

vive ou vivencia o ambiente, as autoridades locais e os técnicos de planejamento (arquitetos, urbanistas, 

engenheiros, trabalhadores da área de transportes, tomadores de decisão), na busca por soluções 

aplicáveis a cada local; seja através da redução ou eliminação de alguns sons, seja através do 

mascaramento de sons indesejados, ou através do desvio da atenção do ouvinte para sons mais 

agradáveis, ao levar em consideração as particularidades encontradas em cada local. 

Pode-se concluir, a partir das análises realizadas, que as fontes sonoras têm papel importante na 

Paisagem Sonora, pela sua grande influência na experiência dos utentes, onde as fontes que dominam o 

ambiente são responsáveis pelas interpretações dos visitantes. Os resultados deste estudo mostram que 
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sons naturais (animais, vento, água corrente, balançar das árvores, entre outros) são classificados como 

os mais agradáveis, emocionantes e/ou relaxantes pelas pessoas que vivenciam o espaço público 

analisado; e que estes sons devem ser valorizados, mantidos ou intensificados.  

Já os sons mecânicos (provenientes de obras, máquinas, motores, ventiladores, turbinas, entre outros) e 

de tráfego são, por norma, classificados como os mais irritantes, monótonos e/ou caóticos; onde os 

resultados obtidos demonstram que devem ser sons evitados e reduzidos. Os sons humanos (conversas, 

gritos, risos, passos, crianças a brincar, entre outros) e outros tipos de sons (como por exemplo os 

musicais que foram encontrados em ambos estudos de casos, ou sons de sinos, relógios e outros), 

segundo a pesquisa, são os que mais interferem no fundo sonoro percebido, os quais devem ser providos 

de controle com relação à intensidade para que sejam adequados aos ambientes, além de servirem como 

atrativos nos locais de longa permanência.  

As características que definem o espaço interferem na Paisagem Sonora existente nele. Assim, existem 

fatores que interferem diretamente na percepção sonora do ambiente; seja na geração de sons ou na 

forma com eles se propagam no ambiente, são eles: os usos, a configuração e composição do espaço e 

da envolvente, e os edifícios existentes. Estas relações possibilitam a definição de ações aplicáveis na 

Paisagem Sonora, com a busca por melhorias acústicas no ambiente, ou a valorização de aspectos 

considerados adequados ao bem-estar de quem vivencia o local. 

Os usos presentes no espaço e na envolvente imediata interferem na produção dos sons percebidos no 

local. Estas fontes de som geradas a partir das atividades realizadas carecem de variação quando 

considerados fonte de atratividade para o local, para que não sejam sons repetitivos e cansativos. Além 

disso, devem ser controlados os ruídos gerados, e os sons indesejados podem ser mascarados com outros 

sons mais interessantes e agradáveis. 

Quanto à configuração (relativa ao formato, aos afastamentos com as massas construídas, à presença de 

massas vegetais, e a relação com a envolvente) e à composição espacial (relativa à materialidade, 

acabamentos utilizados, e ao mobiliário existente), estes podem gerar fontes sonoras no local, ou 

interferir na forma como o som se propaga no ambiente. A fontes de som geradas por estas características 

no local também necessitam de controle quanto aos ruídos, além da necessidade de valorização e 

manutenção dos sons considerados agradáveis, e redução de sons indesejados (como por exemplo a 

instalação de elementos para redução de velocidade nas vias circundantes). A propagação dos sons 

através da configuração e da composição espacial, pode ser tratada a partir da preocupação com os 

materiais e com o formato dos elementos utilizados, com atenção aos efeitos causados pela reflexão dos 

sons.  

As edificações existentes nos espaços públicos, ou na envolvente imediata, interferem na forma como 

os sons se propagam no espaço, e consequentemente na percepção das pessoas, seja pelas formas ou por 

sua materialidade. Assim como nos fatores anteriores, a utilização criteriosa de matérias e formatos é 

fundamental para que sejam evitados os efeitos de reverberação dos sons, que podem causar 

irritabilidade e desconforto nos utentes expostos a este fenômeno. 

Portanto, esta pesquisa conclui que a qualidade dos espaços públicos, analisada a partir das 

características físicas e acústicas presentes neles, é resultado de uma relação de causa e efeito. E que a 

Paisagem Sonora dos espaços pode ser ajustada a partir de ações estabelecidas por esta relação, para que 

os espaços públicos sejam locais que forneçam benefícios aos visitantes, seja ao bem-estar, saúde e 

qualidade de vida. 
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5.1 Recomendações para trabalhos futuros 

 

A presente investigação pretendeu verificar se era possível estabelecer uma relação entre espaços 

públicos avaliados como de boa qualidade com a Paisagem Sonora existente neles, através da 

combinação de análises subjetiva e objetiva realizadas nos estudos de casos selecionados para o trabalho, 

e da caracterização física e acústica realizadas.  

Assentando no trabalho realizado e nas dificuldades encontradas, pretendem-se identificar 

oportunidades e necessidades para desenvolvimentos futuros. 

Com relação à metodologia adotada neste estudo, observa-se que alguns estudos internacionais utilizam 

experimentos in situ em conjunto com experimentos laboratoriais, o que pode resultar em uma pesquisa 

com informações mais ricas sobre o ambiente analisado. Desta forma, obtém-se resultados que podem 

ser comparados, os quais podem acrescentar informações sobre a paisagem sonora dos ambientes 

estudados. Apesar dos estudos em laboratórios serem mais limitados que os realizados em campo, no 

que diz respeito às percepções sensoriais do ambiente (em todos os cinco sentidos humanos: tato, olfato, 

audição, paladar e visão), a atenção dos participantes pode ser concentrada apenas na audição e visão. 

Outra sugestão importante é com relação ao inquérito aplicado, o qual foi aplicado em um dia típico e 

no horário de maior utilização nos estudos de casos. Porém, se for realizado em mais de um dia, pode-

se constatar que os utilizadores do espaço e as fontes sonoras existentes são variáveis, de acordo com 

cada dia e horário. Ressalta-se também que nas diferentes estações do ano os espaços públicos são 

utilizados de formas diferentes, o que resulta em percepções distintas para o mesmo local, ou até mesmo 

em paisagens sonoras distintas.  

O número de entrevistados nesta pesquisa foi o mínimo recomendado na norma para o estudo da 

Paisagem Sonora, com cinco entrevistados por paragem. Se realizado mais de uma vez, como 

mencionado, o número de utentes entrevistados seria superior, assim, a pesquisa pode apresentar valores 

mais fiéis aos encontrados nos estudos de casos. 

Também com relação aos estudos de casos apresentados no presente documento, ambos foram divididos 

em cinco trechos, ou unidades homogêneas de análise. Considera-se que esta divisão em cinco espaços 

foi excessiva para ambos os estudos, pelas dimensões existentes, e constatado através dos resultados; 

onde poderiam ser reduzidos para três trechos, resultando apenas em duas bordas e o miolo. 

Outro ponto importante é o desenvolvimento do estudo em mais tipos de espaços públicos existentes na 

cidade do Porto, os quais não podem ser agrupados a outros com características similares. Este estudo 

contemplou dois exemplares de espaços públicos: rua exclusivamente de pedestre e espaço verde. Desta 

forma é possível estender o estudo para outros espaços da cidade, e obter sugestões de melhorias ou 

preservação de Paisagens Sonoras em mais tipos de espaços públicos existentes, o que possibilita a 

comparação dos resultados. 

Houveram dificuldades para estabelecer recomendações para a melhoria nas paisagens sonoras 

encontradas. Estas recomendações são realizadas a partir da caracterização acústica dos espaços, e da 

relação entre ela e as características físicas e funcionais. É necessário um estudo mais aprofundado com 

relação aos aspectos físicos existentes nos espaços, com relação às características arquitetônicas, aos 

materiais utilizados nos edifícios e no espaço em geral, a configuração e desenho dos espaços, bem 

como sua relação com a envolvente, seja com as massas construídas ou com as vias próximas. Assim, 

pode-se entender como estas características interferem no comportamento do som, como os sons são 

refletidos ou absorvidos pelo que constitui o espaço, e como se forma o efeito de reverberação e suas 

consequências na percepção de quem utiliza o local. 
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ANEXO I  

Quadro de Descritores e Indicadores (elaborada nesta dissertação) 
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ANEXO II 

Quadro de Espaços Públicos no Porto (elaborada nesta dissertação) 
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ANEXO III 

Inquérito (elaborado nesta dissertação) 
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ANEXO IV 

Documentação fotográfica das medições nas cinco UHA de cada um dos estudos de casos.  
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Condições meteorológicas – início das medições (às 14:30) 
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Condições meteorológicas – fim das medições (às 17:40) 

 


