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O que é a paisagem sonora?

Paisagem sonora é um conceito com origem na palavra inglesa

"soundscape" e que se caracteriza pelo estudo e análise do

universo sonoro que nos rodeia.

Uma paisagem sonora é composta pelos diferentes sons que compõe um

determinado ambiente, sejam esses sons de origem:

• Natural (sons da natureza)

• Humana (sons artificiais)

• industrial ou tecnológica (sons mecânicos)



Classificação

• Sons naturais: produzidos pela natureza.

Ex: Água, vento, foco, sons de animais, entre outros)

• Sons artificiais: produzidos pelos humanos/ANIMAIS em

interação com o ambiente.

Ex: Som de uma folha de papel, som de uma porta abrindo,

som de um lápis escrevendo, SOM DE UMA ANIMAL

BATENDO A PATA...

• Sons mecânicos/tecnológicos: som produzido por

máquinas ou aparelhos tecnológicos.

• Ex: Som de uma máquina de lavar, som de uma geladeira,

som de aparelhos celulares.



Existe o silêncio absoluto?

Sabemos que a existência do silêncio
absoluto é quase impossível.
Hipoteticamente ele só ocorreria em
ambientes com ausência de vida, pois
mesmo no vácuo, o corpo pode continuar
produzindo sons.

QUIETUDE: Ausência de sons externos
(silêncio relativo)



Questionamentos para classificação dos sons

•Qual a fonte sonora?

•Maneira como o som foi emitido?



Poluição Sonora

Segundo a Biblioteca Virtual de Saúde da OMS, a

poluição sonora é qualquer som não desejável ou

que interfere com a AUDIÇÃO de outros sons. Os

efeitos negativos no organismo decorrentes da

exposição ao ruído podem variar em cada

indivíduo. Alguns sintomas são sentidos

momentaneamente, como dores de cabeça. Outros

problemas, porém, como a perda auditiva, ocorrem

sem ser notados.



Danos à saúde

Os principais transtornos são causados pela poluição sonora são:

• distúrbios do

sono/distúrbios alimentícios

(obesidade)

• estresse

• perda da capacidade

auditiva

• alteração do humor

• irritabilidade

• aumento da frequência

cardíaca

• surdez

• zumbido no ouvido

• distúrbios digestivos

• falta de concentração

• pressão alta

• dor de cabeça

• fadiga

• alergias



Tabela de decibeis


