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RESUMO 
A Cidade do Rio de Janeiro é conhecida pela beleza de suas praias, de características tão diferentes ao longo de seus 
aproximados 50 km de costa. O estudo dos sons, como forma de expressão cultural, auxilia a compreensão da 
complexa rede de relações da Cidade. Eles podem ser associados às transformações urbanas e às diversas formas de 
uso e apropriação do espaço, pois são representações culturais de diferentes atores e fornecem indícios sociais e 
econômicos da vida urbana. O principal objetivo deste trabalho é analisar como as diversas paisagens que integram e 
interligam cada um dos recortes de seu litoral resultam em diferentes paisagens sonoras, que geram ambiências, 
percebidas, apreendidas e identificadas pela população e por turistas que as visitam de forma variada.  

PALAVRAS-CHAVE: paisagem sonora; mobiliário urbano; cultura urbana. 

1 INTRODUÇÃO 

O objetivo deste artigo é demonstrar a relação entre a cultura urbana e os sons produzidos e percebidos no 
cotidiano urbano, tendo com estudo de caso, o uso e apropriação dos calçadões da orla da Cidade do Rio 
de Janeiro. Parte-se da premissa que a paisagem, a infraestrutura, o mobiliário urbano e o imaginário 
construído através das representações (fotografias, filmes, literatura, música) atraem diferentes tipos de 
usuários (residentes, visitantes e turistas), que se apropriam, de diferentes formas destes espaços, 
contribuindo para a formação de paisagens sonoras distintas. 

Este artigo é um dos resultados de uma pesquisa maior – Paisagem sonora, memória e cultura urbana -, 
iniciada em 2002 a partir do desenvolvimento da Tese de Doutorado em Urbanismo26, onde as questões 
culturais da paisagem sonora da orla carioca foram pela primeira vez abordadas, na Cidade, tendo como 
objeto de estudo o Bairro de Copacabana. 

Recentemente, ao longo dos anos de 2011 e 2012, os autores participaram da pesquisa “Mudanças 
climáticas e formas de ocupação urbana”27 que teve como recorte espacial de estudo a Sub-bacia dos 
Canais, abrangendo os bairros de Vargem Grande e Recreio dos Bandeirantes, onde, mais uma vez, houve a 
oportunidade de avaliar a paisagem sonora da orla carioca em um contexto urbano bastante distinto do 
anterior. 

Esta experiência, despertou o interesse em desenvolver um estudo específico sobre a sonoridade da orla 
carioca em função das diferentes identidades percebidas pelos “olhares externos” dos pesquisadores ao 
longo de quase 170 km de costa formada por mangues, praias, costões, cais, tanto no interior das baías, 
quanto em mar aberto. 

Na pesquisa, os sons são entendidos como qualificadores e identificadores das paisagens urbanas, os 
eventos sonoros são objetos acústicos para o estudo simbólico, semântico ou estrutural, sendo um ponto 
de referência não-abstrato relacionado com um todo de maior magnitude do que ele próprio (SCHAFER, 
1994). De modo sistemático, os sons urbanos, efêmeros e de raro registro e documentação são 

26Paisagens sonoras e identidades urbanas – Os sons nas crônicas cariocas e as transformações do Bairro de Copacabana (1905-
1968). Rio de Janeiro: PROURB, 2006. 
27A pesquisa foi desenvolvida pelo Grupo de Pesquisa Sistemas de Espaços Livres do Rio de Janeiro (SEL-RJ), do qual os autores são 
integrantes, em parceria com pesquisadores da PUC Campinas, com o subsídio da FAPERJ/FAPESP. 
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apreendidos e registrados, qualitativamente, pelos pesquisadores através de gravações, sendo cotejados 
com medições quantitativas dos níveis de pressão sonora. 

Acredita-se que o estudo dos sons, como forma de expressão cultural, auxilia a compreensão da complexa 
rede de relações das cidades. Os sons podem ser associados às transformações urbanas e às diversas 
formas de uso e apropriação do espaço, pois são representações culturais de diferentes atores e fornecem 
indícios sociais e econômicos da vida urbana. 

Estudos e trabalhos reconhecidos internacionalmente como os do Worl Soundscape Project (WSP) vêm 
analisando, com sucesso, paisagens sonoras do mundo inteiro. Estes pesquisadores também apresentam 
propostas de melhoria e propõem que sons que possuem significado simbólico para uma cidade ou região e 
estejam ameaçados de extinção possam ser preservados. Ratificam a importância de que os novos sons 
urbanos sejam avaliados antes de serem inseridos no ambiente, evitando “danos” à saúde e ao 
comportamento de um grupo social (REGO, 2006). 

2 METODOLOGIA 

2.1 Definição do objeto de estudo 

A definição dos objeto de estudo, uma análise comparativa de diferentes paisagens sonoras da orla carioca, 
levou em consideração que quatro principais aspectos promovem a atração de diferentes usuários e 
apropriações que geram diferentes sonoridades. São estes aspectos: 

• a paisagem, entendida como uma composição resultante da localização geográfica da praia (de baía 
ou oceânica), sua formação (natural ou artificial) e sua vizinhança (distância das construções, 
presença de espaços adjacentes);  

• a infraestrutura, avaliada pelo grau de acessibilidade em função da oferta ou não de transporte 
público; 

• o mobiliário urbano, seja informal ou formal instalado nas calçadas, que dão suporte aos diferentes 
tipos de usos; 

• o imaginário construído, como as diferentes praias são representadas na mídia, em filmes, jornais, 
livros, fotos atraindo usuários específicos.  

No quadro 1, é possível compreender como esses quatro aspectos foram definidores para a escolha de três 
locais de estudo, situados nas praias do Flamengo, de Copacabana e da Barra da Tijuca, no trecho 
específico da Reserva de Marapendi. 

Quadro 1: Premissas adotadas para definir o objeto de estudo 

Praia (1) Flamengo (2) Copacabana (3) Reserva 

Localização Baía de 
Guanabara Oceano Atlântico Oceano Atlântico 

Extensão 1.500m 3.000m 7.500m 
Formação Artificial Artificial Natural 

Entorno 
Vizinhança 

Parque do 
Flamengo 
(Urbano) 

Avenida Atlântica  
Reserva 
Ambiental de 
Marapendi 

Distância das 
Construções 280 m 75 m 750 m 

Distância dos 
veículos 160 m 18 m 5 m 

Acessibilidade Metrô, ônibus, 
carros, bicicletas 

Metrô, ônibus, 
carros, bicicletas 

Barcos, carros, 
bicicletas 

[Projeto e Planejamento] 831 

 



 

Mobiliário Quiosques 
improvisados 

Quiosques com 
grande 
infraestrutura 

Quiosques sem 
grande 
infraestrutura 

Usuários Residentes locais  Residentes locais, 
visitantes, turistas 

Residentes, 
visitantes 

Atratividade local internacional metropolitana 

Figura 1: (1) Praia do Flamengo; (2) Praia de Copacabana; (3) Praia do Recreio dos Bandeirantes – Reserva 

 
Fonte: Fotos e montagem dos autores. 

Em cada uma das praias foi definido um ponto específico para a avaliação da paisagem sonora em função 
de sua importância como referência/marco cultural e pela presença dos quiosques de alimentação. Deste 
modo, na Praia do Flamengo, o ponto selecionado foi o mais próximo possível do deságue do Rio Carioca, 
marco geográfico da Cidade. Na Praia de Copacabana, o ponto selecionado foi em frente ao Hotel 
Copacabana Palace, marco do Bairro e da Cidade, local dos grandes eventos globais e elemento que 
desencadeou, a partir de 1923, o grande “boom” imobiliário no Bairro. Na Praia da Reserva, o local 
selecionado, foi em frente ao píer que presente na Lagoa de Marapendi que serve de atracadouro para as 
balsas dos condomínios que se localizam entre a Avenida das Américas e a Lagoa, sendo um importante 
ponto de acesso diferenciado. 

 2.2 Pesquisa de campo 

O método usado na pesquisa de campo, basicamente, foi o do passeio sonoro, pelas calçadas à beira-mar, 
observando três pontos, no mínimo: (1) o outro lado da via da praia (calçada oposta); (2) a calçada da praia 
e (3) a praia. Os passeios sonoros foram realizados durante a semana, das 9:00h às 15:00h, sempre em dias 
ensolarados de inverno, por, pelo menos, dois pesquisadores.  

O “passeio sonoro”, estruturador do trabalho de campo, é uma terminologia criada por Truax (2001) para 
descrever o processo no qual o pesquisador percorre um pequeno trecho de rua de um determinado 
ambiente gravando o ambiente - “o melhor indicador das características qualitativas de um ambiente 
podem derivar dos sons gravados em determinados lugares, em horários representativos do dia, ou 
durante um ‘passeio sonoro’ pela área” (TRAUX, 2001). 

Durante o passeio sonoro, um pesquisador faz os registros textuais em fichamentos e os demais fazem as 
gravações e as medições do nível de pressão sonora com o uso dos seguintes equipamentos: um gravador 
de mão digital – Zoom H4n e um sonômetro digital – Instrutherm DEC-490. 

2.3 Registros documentais 

O registro da pesquisa de campo foi realizado através de dois fichamentos: dos aspectos urbanos e 
culturais e da paisagem sonora. 

O primeiro fichamento documentou a forma das edificações adjacentes à praia, as características da via, o 
pavimento das calçadas, como as pessoas usam a praia e a calçada, o uso comercial, o mobiliário. 
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O segundo fichamento documentou as características sonoras de cada ponto observando o fundo sonoro 
(sons permanentes ao longo do percurso), os  eventos sonoros (conjunto de sons indissociáveis), os sinais 
sonoros (sons de alerta) e os marcos sonoros (sons memoráveis e identificadores do lugar).  

Também foi feito um extenso registro fotográfico, apreendendo as mais expressivas fontes sonoras e os 
usos e apropriações do espaço livre com o uso de uma câmara digital com GPS, Sony DSC-HX100v. 

2.4 Análises comparativas 

Em um primeiro momento, foram comparados os resultados dos registros sonoros qualitativos (gravações) 
com os registros sonoros quantitativos (medições) avaliando se os sons de maior nível de pressão sonora 
estão necessariamente relacionados com o desconforto acústico ou com as atividades de lazer, podendo ou 
não serem avaliados como incômodo. 

Em um segundo momento, foram comparados os diferentes ambientes e analisado como as diferentes 
apropriações geram as diferentes paisagens. Foi observado, de modo específico, se os quiosques instalados 
na orla geram, ou não, uma paisagem sonora “pasteurizada”, isto é um mesmo conjunto de sons que 
venham mascarar uma sonoridade própria do ambiente. 

3 AS PRAIAS ANALISADAS 

3.1 A transformação cultural da orla carioca 

A Cidade do Rio de Janeiro tem uma forte ligação com o mar, desde a sua fundação até os dias atuais, mas 
os paradigmas de usos e apropriações de sua orla marítima, com seus quase 50 km de praias vem se 
transformando gradativamente, ao longo dos anos. 

Para os europeus, até o século XVIII, a costa brasileira era vista como um grande porto; apenas os nativos 
usavam as praias como local de lazer e banhos.  

O “paraíso tropical’ apresentava muitas restrições ao banho, sendo necessária uma constante intervenção, 
para melhorar suas condições sanitárias, de embelezamento e remodelação. Este mesmo paraíso precisava 
ser modificado para estar à altura da Corte, mas a Cidade apresentava entraves à expansão, à 
acessibilidade e ao uso de muitas de suas áreas, sobretudo pela presença de pequenos lagos, brejos e 
mangues, que a tornavam uma Cidade “insalubre”. Portanto, era necessário transformá-la e a solução foi o 
desmonte de muitos de seus pequenos morros para o aterramento e ampliação do espaço costeiro, 
incorporando, muitas vezes, ilhas ao continente e a eliminação de mangues e lagoas de restinga, 
transformando a costa. 

No início do século XIX, as principais praias cariocas próximas ao Centro da Cidade eram as praias da Baía 
de Guanabara, que, pelas desembocaduras dos rios e mangues tornavam-se pouco atraentes. Nessa 
ocasião, as praias cariocas estavam longe dos padrões europeus para balneários. Suas águas mornas, o sol 
escaldante, areia fofa e a falta de proteção tornavam-nas locais exóticos. 

A partir da chegada da Família Real, as praias passam a ser procuradas com fins medicinais, por conta dos 
banhos curativos prescritos ao Rei D. João VI, que passa a frequentar, assiduamente, a Praia de São 
Cristóvão, na Ponta do Caju. Todavia, foi só a partir da segunda metade desse século que os banhos de mar 
ganharam importância como revitalizadores do corpo e da mente, transformando a Cidade do Rio de 
Janeiro, num balneário de prestígio. Por essa época, surgem as primeiras casas de banho e os primeiros 
hotéis à beira mar, no entorno das praias da Baía da Guanabara, que ficaram bastante populares após 
1870.  

No século XX, as praias de mar aberto (costa), começam a despertar o interesse da população como uma 
nova opção de lazer e bem estar. A primeira praia litorânea a se destacar como balneário foi Copacabana, 
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que ficou mundialmente famosa nos anos 1940. Depois vieram Ipanema e Leblon. A partir dos anos 1960 a 
Barra da Tijuca já é bastante frequentada, sobretudo próximo à entrada da Lagoa de Camorim, trecho hoje 
conhecido como Praia do Pepê e, em sequência, a partir de meados dos anos 1970, a expansão e ocupação 
da Praia do Recreio dos Bandeirantes. 

3.2 Praia do Flamengo 
A Praia do Flamengo, como se configura hoje, foi construída na década de 1960, como parte do projeto do 
Parque do Flamengo, que se localiza às margens da Baía da Guanabara. O projeto do Parque, de autoria do 
Arquiteto Affonso Eduardo Reidy e do Paisagista Roberto Burle Marx, requalificou a vizinhança do Bairro do 
Flamengo, que se tornou uma referência internacional para a Cidade, atraindo usuários locais, visitantes de 
vários bairros e turistas.  

Um dos fatores que muito contribui para o uso intenso deste cartão postal é a facilidade de acesso ao local, 
que pode ser feito a pé, de carro, ônibus, metrô ou bicicleta.  

A praia é utilizada, prioritariamente, por moradores locais devido à má qualidade de suas águas e à grande 
variedade de infraestrutura e opções de lazer.  

Na Praia do Flamengo observam-se muitas tendas informais que vendem alimentos e bebidas, objetos de 
cuidados corporais (protetores solares e bronzeadores), por vezes, artesanatos e alugam, ainda, cadeiras de 
praia e guarda-sóis, para suprir as necessidades dos banhistas. 

Figura 2: Praia do Flamengo - (1) edificações vizinhas; (2) o parque; (3) a praia com as barracas. 

 
Fonte: Fotos e montagem dos autores. 

São barracas sustentadas por estruturas em tubos de PVC, cobertas, informalmente, por lonas ou plásticos, 
com letreiros e cardápios feitos à mão e aparelhagem de som com rádio e música para o ambiente.  Elas 
são estrategicamente posicionadas próximas aos espaços demarcados para jogos na areia, sobretudo para 
a prática do voleibol, objetivando atrair mais usuários e potenciais compradores. 

É ao redor dessas tendas informais que os sons são mais intensos, devido à música que sai dos 
autofalantes, do murmúrio de vozes, das partidas jogadas na areia, dos gritos de chamados dos amigos, de 
crianças e pais, tudo isso permeado pelo som dos aviões e helicópteros que partem do Aeroporto Santos 
Dumont, de uso doméstico, e dos sons do outro lado do Parque. 

Os potentes sons oriundos das vias expressas do Aterro do Flamengo, que corre ao longo de todo o Parque 
e da Praia, por conta da distância e da topografia criada (jardins em pequenos morrotes), praticamente, 
não são percebidos na orla. 

3.3 Praia de Copacabana 
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A Praia de Copacabana, desde que foi revelada para a Cidade no final do século XIX, tem sido um dos 
principais cartões postais do Rio de Janeiro. Após 1971, quando o aterro para a duplicação das pistas de 
rolamento e construção do calçadão, alargou também a faixa de areia, esta característica foi ainda mais 
reforçada, destacadamente com o projeto paisagístico, também, de Roberto Burle Marx, divulgado 
inúmeras vezes em fotos e filmes. 

Com uma extensão de 3.000 m a Praia de Copacabana é frequentada por moradores locais e de outros 
bairros da Cidade, turistas nacionais e estrangeiros, pois apresenta uma excelente acessibilidade, uma vez 
que pode ser acessada a pé, de carro, bicicleta, ônibus e metrô. 

Para atender à demanda internacional e dar à Copacabana o status de Praia Global, o local que é palco de 
uma série de eventos durante todo o ano (Réveillon, Carnaval, festas religiosas, encontros, torneios 
nacionais e internacionais, manifestações populares), recebeu da Prefeitura da Cidade, nos anos 1990, o 
projeto de um conjunto de quiosques com ampla infraestrutura e com o uso de materiais nobres, que 
alterou completamente a paisagem. 

Este novo local de convivência criado – decks - mudou, não apenas o conceito dos quiosques da praia, 
como redefiniu-os como verdadeiros restaurantes, implantou uma série de benefícios para o usuário final - 
o turista: totens informativos, conexão de internet sem fio, televisores, equipamentos de som etc.  

Figura 3: Praia de Copacabana - (1) Avenida Atlântica; (2) calçada com quiosques; (3) a praia. 

 
Fonte: Fotos e montagem dos autores. 

Os decks, que são compostos por dois quiosques, para garantir um melhor aproveitamento dos espaços de 
superfície e subsolo, podem abrigar, com conforto, até 150 clientes, simultaneamente. A área do deck 
comporta 15 guarda-sóis (7 por quiosque e um central), 36 assentos em mesas de 4 cadeiras (18 por 
quiosque). 

O projeto dos novos quiosques, fechados por vidros, visou à iluminação natural e à transparência, para que 
não se perdesse a visada da Praia. Outra inovação do projeto é o aproveitamento do seu subsolo onde foi 
instalada a infraestrutura necessária para tratamento de águas servidas, visando à maior qualidade e 
sustentabilidade ambiental, além de cozinhas, sanitários/vestiários e depósitos que dão suporte aos 
quiosques-restaurantes.   

Esses decks foram instalados na calçada da orla, próxima à faixa da areia, onde a apropriação é intensa e 
variada, gerando inúmeros sons: rolar das bicicletas; passos de pessoas caminhando e correndo; crianças 
brincando, rindo e chorando; skatistas; vozes de vendedores ambulantes; conversas. A estes sons ainda 
somam-se os sons do tráfego provenientes das pistas adjacentes – buzinas, freadas, motos, ônibus, 
caminhões. 
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Percebe-se que, apesar da qualidade do novo mobiliário, todo o investimento da Prefeitura no 
desenvolvimento e implantação dos decks, não contemplou a qualidade sonora, uma vez que, dentro do 
ambiente criado, todos os sons são “amplificados” e não há nenhuma possibilidade de se ouvir o mar. 

3.4 Praia da Reserva -  Barra da Tijuca   

A Praia da Barra da Tijuca tem 15 km de extensão, mas o recorte analisado foi o trecho denominado Praia 
da Reserva, localizada entre o mar e a Lagoa de Maranpendi, com aproximadamente 7 km de extensão. A 
Reserva foi criada para preservar o ecossistema marítimo-lagunar, que ainda guarda muitos exemplares da 
flora e da fauna brasileira, presentes nos bancos de areia tropicais, como, por exemplo, o jacaré-de-papo-
amarelo, espécie em extinção. 

Por conta do acesso mais restrito, essa área atrai, principalmente, moradores locais, provenientes dos 
condomínios do outro lado da Lagoa e de áreas próximas, que atravessam a Lagoa de barco, e, também, 
outros visitantes que chegam de bicicleta ou carro, pois não existe transporte público para o local. Esse 
segundo grupo de usuários, provenientes de pontos mais afastados da Cidade, em geral, passam o dia 
inteiro na praia. 

Figura 4: Praia da Reserva - (1) Reserva Ambiental de Marapendi e o caminho para o pier do Canal de Marapendi; (2) calçada com quiosques; (3) a 
praia 

 
Fonte: Fotos e montagem dos autores. 

 
As práticas de lazer mais desenvolvidas na Praia da Restinga são caminhadas, corridas, passeios de bicicleta, 
surfe e piquenique. 

De acordo com o imaginário criado em torno da preservação ambiental da área, o mobiliário urbano é 
composto, basicamente, por quiosques, feitos com “elementos naturais” mais rústicos que aqueles 
utilizados em Copacabana, em geral de madeira com cobertura em piaçava, para reforçar o imaginário de 
“praia virgem”. A área para a colocação das mesas e cadeiras é delimitada por decks e cercas, e, 
comumente, os concessionários dos quiosques criam também pequenos playgrounds em área anexa. 

Embora o mobiliário fique bem próximo à pista de rolamento, considerando uma calçada  de cerca de 5m, 
os sons dos veículos apresentam baixo impacto no ambiente, devido aos redutores de velocidade na pista, 
utilizando o conceito de traffic calming, com a presença de travessias elevadas no nível da calçada. 

Apesar dos sons provenientes dos quiosques (música, conversas, risadas) e da praia em si, o som das ondas 
quebrando na praia, dos pássaros, insetos e outros pequenos animais que povoam a área ainda podem ser 
escutados no ambiente, principalmente, em dias úteis quando o movimento é menor. 

3.5 Análise dos resultados  
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Uma das premissas adotadas foi se o mobiliário urbano – quiosques, é um elemento de “pausterização 
sonora”, isto é, em função de sua presença e pelo fato de na sua maioria tocar músicas ou rádios, criar uma 
sonoridade única em diversos trechos da orla carioca. Constatou-se, entretanto, ser falsa esta premissa, 
apesar da presença da música e do rádio em todos os quiosques foi possível identificar paisagens sonoras 
muito distintas em cada um deles. 

Na Praia do Flamengo, o ruído de fundo relativamente de baixa intensidade, atingindo seus ápices, apenas, 
na passagem dos aviões e helicópteros, permitiu, mesmo na presença da música e do rádio promovidos 
pelas tendas, a escuta dos sons tênues do mar (pequenas ondas dentro da Baía da Guanabara), das águas 
do Rio Carioca batendo nas pedras, dos amadores jogadores de vôlei na areia, das risadas das crianças, dos 
ciclistas e corredores... no trecho estudado da orla do Parque. 

Na Praia de Copacabana o ruído das vias é intenso e nos chega aos ouvidos mais forte dos que as ondas 
inaudíveis, na abertura de cada tempo semafórico. Este som compete intensamente com os inúmeros sons 
produzidos nas calçadas – risadas, ciclistas, vendedores ambulantes. Todos estes sons são maximizados 
dentro dos quiosques de vidro, verdadeiras caixas “super modernas” de reverberação, onde os televisores 
e aparelhos de som ligados, somados às conversas dos usuários, incrementam o ruído da via e das calçadas 
em 4 dB (A) dentro desse mobiliário.  

Na Praia da Restinga, o tráfego veicular periodicamente mascara os demais sons, mas na sua ausência, o 
som proveniente do quiosque (música, conversas, risadas) se mistura aos demais sons da praia 
(principalmente o vento, o mar e as vozes) e do entorno ambientalmente preservado (vento, pássaros e 
insetos). Deste modo, a imagem construída de “natureza preservada”, que recebe contribuição da própria 
arquitetura do mobiliário, também é mantida pela sonoridade. 

Verifica-se que os sons da orla nesses três exemplos analisados são distintos, em função do entorno 
“natural” e edificado e das apropriações, apesar da semelhança do mobiliário urbano e da função comercial 
que nele se estabelece (venda de alimentos). 

Constata-se, assim, a importância de se trabalhar a sonoridade urbana, no sentido de somar qualidade e 
conforto aos ambientes de uso público, como no caso de Copacabana, mas também contribuir para a 
construção do imaginário e na identificação dos espaços, como no caso da Reserva. 

Cada praia carioca e, mais especificamente, cada trecho de praia tem um potencial turístico, e 
consequentemente econômico, que atrai diferentes usuários e investimentos públicos e privados, que 
modificam os sons originais. É importante entender que os sons não devem ser resultados de uma 
intervenção, mas, também, um elemento estruturador do projeto. 

Espera-se dar continuidade a este trabalho avaliando outras praias e, também, os locais já analisados em 
finais de semana, quando as praias apresentam maior intensidade de usos, em especial no verão.  

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho desenvolvido no contexto dos estudos culturais urbanos contribui para a construção de uma 
memória sonora e paisagística da Cidade do Rio de Janeiro, através da extensa documentação (gravação de 
diferentes sons e registros fotográficos da paisagem, croquis, medições, fichamentos) que está sendo 
elaborada em inúmeros ambientes da Cidade. Espera-se que possa, também, subsidiar outras pesquisas ou 
mesmo novos projetos urbanos ou de revitalização de áreas consolidadas, levando a qualidade sonora em 
consideração. 

Em breve, estes e outros resultados que resultam da Pesquisa “Paisagem Sonora, Memória e Cultura 
Urbana” serão mais amplamente disseminados através da website, que deverá conter não apenas as 
informações deste trabalho, mais de todos os demais, com o grande diferencial, pois neste tipo de mídia é 
possível, não apenas ler os sons, mas escutá-los. 
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