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RESUMO 

A caracterização acústica de salas está associada à avaliação da qualidade acústica de um determinado recinto. 

Esta avaliação é realizada mediante um conjunto de características acústicas que se encontram divididas de acordo 

com a natureza objectiva ou subjectiva das mesmas. As primeiras correspondem a parâmetros físicos mensuráveis 

que se relacionam fortemente com as características arquitectónicas do espaço, enquanto que as segundas 

correspondem a atributos psicofísicos/acústicos identificados subjectivamente por um ouvinte. As características 

objectivas estão correlacionadas com as características subjectivas e, actualmente, existem critérios de qualidade 

acústica definidos para diferentes tipos de espaços em particular nas salas para palavra e música. 

Os métodos físicos de análise em acústica de salas baseiam-se em técnicas de medição e de modelação. Estes 

métodos permitem calcular aproximadamente a resposta impulsiva de uma sala, da qual são calculados os 

parâmetros acústicos mais relevantes para caracterizar objectivamente a qualidade acústica da mesma. 

Os principais objectivos deste trabalho são estudar os parâmetros de caracterização acústica e os métodos para o 

seu cálculo. Através da análise destes parâmetros verificou-se o seguinte: 

- Face a uma avaliação subjectiva da qualidade acústica de um espaço, foi possivel diagnosticar as 

principais causas de uma reduzida ou “má” qualidade acústica desse espaço, com base nos valores 

assumidos pelas características acústicas objectivas e nos critérios de qualidade estabelecidos para estas 

características; 

- Face à aplicação de medidas de condicionamento acústico passivas e activas, verificou-se, com base 

nas características acústicas objectivas e nos critérios de qualidade estabelecidos, o melhoramento 

efectivo da qualidade acústica de uma sala. 

 

 
Palavras-chave: acústica de salas, qualidade acústica de salas, parâmetros acústicos de salas. 
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ABSTRACT 
 

Acoustic characterization of rooms deals with the evaluation of the acoustic quality within a certain space. This is 

made by a set of acoustic characteristics divided through their objective and subjective nature. The former 

correspond to measurable physical parameters which strongly relate to the room´s architectural characteristics, while 

the later correspond to acoustic attributes subjectively identified by a listener. The objective characteristics are 

correlated to the subjective ones, and nowadays there exists acoustic quality criteria well defined for different types 

of spaces, in particular performance halls and auditorium. The physical methodologies used in room acoustic 

analysis are based in measurements as well as in modeling techniques. The approximated impulsive response of a 

room can be obtained via these methods. This response is ultimately used to retrieve the most relevant acoustic 

parameters in order to characterize conveniently the acoustical quality of the room. This work intends to study the 

acoustical characterization parameters as well as methods for their computation. From the analysis of these 

parameters one was able to:  

- Taking into account a subjective analysis of the acoustical quality of a space, it is possible to identify the 

main causes for the “poor” acoustical quality of that space, based on the values assumed by the objective 

acoustical characteristics and established quality criteria. 

- With the application of acoustical solutions, it is possible to verify, based on the values assumed by the 

objective acoustical characteristics and established quality criteria, the effective improvement of the 

acoustical quality of a certain room. 

 
 
 
Key-words: room acoustics, acoustic qualities of rooms, acoustical parameters of rooms.
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1 - INTRODUÇÃO 

Considerações gerais 

As condições acústicas de uma determinada sala devem proporcionar um ambiente sonoro adequado às 

actividades que aí venham a ser desenvolvidas, particularmente nos locais destinados à palavra e à música. A 

“forma” ou a “qualidade” com que os sons são percepcionados por um ouvinte no interior de uma sala depende, 

essencialmente, de quatro factores: 

- Características físicas da fonte sonora; 

- Posição relativa entre a fonte sonora e o ouvinte; 

- Características arquitectónicas do espaço; 

- Natureza subjectiva com que o ser humano avalia a sensação provocada por um estímulo sonoro. 

O primeiro factor correspondente às características da fonte ao nível da potência, conteúdo espectral e 

direccionalidade (voz e instrumentos, com ou sem amplificação sonora localizados em zonas especificas da 

sala). O segundo factor está associado ao facto de que as características de um campo sonoro no interior de 

uma sala alteram-se consoante a localização do ouvinte e da fonte (a fonte pode considerar-se fixa, por exemplo 

um pianista em palco ou um sistema de altifalantes instalados lateralmente na zona frontal do palco). O terceiro 

factor respeita à forma como as dimensões, a geometria e as características materiais da sala, influênciam as 

características físicas do campo sonoro estabelecido no interior da mesma. O quarto factor, considerando não 

existir diferenças entre seres humanos na fisiologia padrão do ouvido, depende, basicamente, da experiência e 

do conhecimento adquiridos pelo ouvinte acerca do conteúdo das mensagens sonoras. 

Os três primeiros factores são possíveis de quantificar objectivamente, enquanto o último apresenta dificuldades 

em ser expresso por parâmetros físicos objectivos devido à subjectividade da opnião pessoal de cada ouvinte, 

relativamente às condições acústicas de uma sala. A apreciação pessoal acerca da qualidade acústica de um 

espaço está, geralmente, relacionada com a sensação de maior ou menor qualidade dos sons percepcionados. 

A forma como um ouvinte caracteriza ou avalia subjectivamente a qualidade desses sons no interior da sala 

depende bastante do treino que o ouvinte tem, em relação à natureza das mensagens sonoras. 

Numa perspectiva simples, é legítimo considerar que uma sala para palavra será julgada em termos subjectivos 

como tendo uma qualidade acústica razoável se o discurso produzido por um orador for inteligível ao ouvinte, de 

preferência em todos os lugares da audiência. Então, podemos afirmar que a qualidade acústica de uma sala 

para palavra pode ser caracterizada pelo grau de inteligibilidade do conteúdo semântico das mensagens 

sonoras. Numa sala para música, a apreciação da qualidade dos sons recebidos e, consequentemente, da 

acústica da sala, depende do grau de inteligibilidade do conteúdo musical das mensagens sonoras e de outros 

factores ou atributos acústicos, aos quais um ouvinte é sensível durante a performance musical. 
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Diversos atributos subjectivos foram identificados em estudos psicoacústicos e têm vindo a ser considerados 

como características acústicas subjectivas de salas. Estes atributos podem ser correlacionados com grandezas 

físicas mensuráveis, consideradas como indicadores objectivos da qualidade acústica de salas [4] [5]. O 

principal objectivo do presente trabalho é o estudo destes parâmetros acústicos e a forma como possibilitam a 

caracterização acústica de um espaço mediante a avaliação dos valores assumidos por estes indicadores que, 

em princípio, estarão de acordo com uma impressão global subjectiva da qualidade acústica desse espaço. 

Estes parâmetros podem ser divididos em critérios de tempo e de energia, e estão associados à forma como a 

energia sonora evolui ao longo tempo numa sala. 

Os instrumentos de medição como os microfones criam um sinal eléctrico cuja voltagem é proporcional à 

pressão do ar, desta forma a pressão sonora será a variável física que mede directamente as características do 

campo sonoro que se estabelece no interior de uma sala. Todos os parâmetros acústicos estudados neste 

trabalho são calculados com base na resposta impulsiva da sala, que corresponde à evolução temporal da 

pressão sonora detectada num determinado ponto de recepção devido à emissão de um impulso sonoro do tipo 

delta de Dirac num outro ponto da sala. 

 

Princípios de acústica base 

O som é gerado através da vibração dos materiais. As superfícies ao vibrarem obrigam as moléculas de ar 

circundantes a movimentarem-se e estas, por sua vez, transmitem o seu movimento às moléculas vizinhas 

criando uma onda sonora que diverge progressivamente à velocidade de 345 m/s, para uma pressão 

atmosférica de 105 Pa e temperatura ambiente de 22 ºC. O ar é considerado um meio fluído com propriedades 

elásticas e constituído por partículas. O termo partícula é entendido como um volume de ar infinitésimal 

suficientemente grande para conter milhões de moléculas podendo ser tratado como um meio contínuo, mas 

suficientemente pequeno para que as suas propriedades acústicas sejam uniformes ao longo desse volume. A 

propagação sonora origina o deslocamento das partículas e provoca no ar uma sucessão de compressões e 

rarefacções que se afastam progressivamente da fonte de vibração. À medida que as partículas são deslocadas 

da sua configuração normal surgem forças internas de restauro (elásticas). São estas forças, em conjunto com a 

inércia do sistema que possibilitam o movimento de vibração ou ondulatório do meio e consequentemente, a 

produção e transmissão de ondas sonoras. A energia que uma onda acústica transporta através do meio fluído é 

de dois tipos: energia cinética das partículas em movimento e energia potencial devido à compressão destas 

partículas de fluído. Uma das grandezas físicas perturbada pela passagem onda sonora, e que possibilita uma 

medida directa da energia sonora, é a pressão do meio também denominada por pressão de equilíbrio.  

Com a passagem de uma onda sonora, a pressão do ar num certo ponto do espaço deixa de estar com o valor 

de equilíbrio P0, para passar a estar com valor instantâneo P (fig.01). 
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Figura 01 – Variação ao longo do tempo da pressão sonora p(t) num ponto do espaço (x,y,z): p (t) = P – P0 

 

Para ondas acústicas planas que satisfaçam a equação de onda acústica [1], e desprezando os mecanismos de 

absorção de energia pelo ar, a média temporal da energia sonora por unidade de volume em qualquer ponto do 

fluído é dada por [1]: 

2
0

2

cρ2

1
D

P  (1) 

onde P representa o valor da amplitude de pressão sonora medida em unidades do sistema internacional, 

Pascais (Pa), D é medida em Joules por metro cúbico (J/m3), ρ0 é a densidade do ar e c é a velocidade do som 

no ar. O modelo de onda sonora plana considera que a frente de onda, isto é, o lugar geométrico dos pontos em 

que as variáveis acústicas têm amplitude e fase constante, é definida por um plano orientado 

perpendicularmente à direcção de propagação (fig. 02). 

 

 

Figura 02 – Representação esquemática da propagação de uma onda sonora plana. 

 

A intensidade de uma onda sonora plana representa a taxa média do fluxo de energia, que se propaga 

progressivamente entre partículas adjacentes de fluído, por unidade de área perpendicular à direcção de 

propagação da onda sonora e exprime-se em Watts (J/s) por metro quadrado (W/m2). A média temporal da 

intensidade sonora na direcção de propagação da onda plana define-se por [1]: 
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As expressões anteriores são válidas para ondas progressivas onde o raio de curvatura das superfícies com 

fase constante é muito maior do que o comprimento de onda em questão; situação que ocorre para ondas 

planas, esféricas e cilíndricas, para distâncias à fonte da ordem de muitos comprimentos de onda [1]. 

Uma fonte sonora pontual omnidireccional colocada em campo livre, isto é, uma fonte que radia com a mesma 

intensidade em todas as direcções colocada num espaço exterior e com a envolvente desprovida de elementos 

que interfiram na propagação, inclusive o chão, radia ondas sonoras esféricas. Uma fonte sonora é considerada 

pontual se a distância, r, entre ela e o local onde se determinam as intensidades sonoras, for muito maior que as 

suas dimensões físicas. Como linha de orientação, considera-se que para a fonte se comportar como pontual 

deverá ter-se: r ≥ L , em que L representa a maior dimensão da fonte sonora [1]. No campo sonoro criado por 

uma fonte pontual, o lugar geométrico dos pontos que se encontram em fase define uma frente de onda com 

superfície esférica. Sobre esta superfície a pressão sonora é a mesma em todos os pontos (fig.03).  

 

 

Figura 03 – Fonte sonora pontual com potência W a produzir ondas esféricas (modelo de campo livre). A intensidade sonora 

das ondas esféricas reduz-se por um factor de quatro sempre que a distância à fonte duplica. 

 

Se o comprimento de onda emitido pela fonte sonora é muito menor que o raio da superfície esférica (r >> λ) 

pode-se considerar que cada elemento da superfície se comporta como uma onda plana. Pode-se escrever que 

a intensidade sonora num ponto do espaço, à distância r da fonte, é igual à potência sonora da fonte W por 

unidade de área da superfície esférica de raio r [1]: 

2r4

W
I  (3) 

Em geral, as fontes sonoras reais não são omnidireccionais e apresentam um certo grau de directividade. O 

factor de directividade Q de uma fonte sonora depende da frequência emitida e aumenta com a mesma. Define-

se pela razão entre a intensidade do campo sonoro a uma certa distância da fonte e numa determinada 

direcção, e a intensidade do campo sonoro à mesma distância produzido por uma fonte omnidireccional a operar 
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com a mesma potência sonora [1] e [2]. Para fontes pontuais direccionais a intensidade sonora a uma certa 

distância da fonte dada pela expressão (3) vem multiplicada pelo factor Q respectivo. 

Do ponto vista psicofísico, o ouvido humano é sensível à frequência (altura), à intensidade (amplitude de 

vibração), à duração e ao timbre (tipo e modo de vibração do material) dos sons percepcionados. O timbre é 

característica auditiva que permite diferenciar os sons provenientes de dois instrumentos distintos tocados com 

altura e intensidade iguais. 

A frequência pode ser definida como o número de vezes por unidade de tempo que um certo fenómeno 

ondulatório se repete. O ouvido humano não é sensível a todas as frequências, este tem capacidade para 

detectar frequências compreendidas entre 20 e 20 000 Hz. Abaixo do limite inferior do intervalo de frequências 

audíveis estão os chamados infrasons e acima do limite superior encontram-se os ultrasons. Do ponto vista 

psico-físico, a frequência caracteriza de forma objectiva a sensação subjectiva de altura que nos permite fazer a 

distinção entre sons baixos ou graves, sons médios e sons altos ou agudos. O extenso conjunto de sons 

audíveis e a forma não linear com que percepcionamos o intervalo entre duas frequências, obriga a que se 

divida a escala de frequências em sub intervalos, denominados por bandas de frequência. Uma banda de 

frequência é um intervalo que se estende continuamente entre duas frequências limite. Nas aplicações de 

engenharia em acústica de salas são utilizadas, normalmente, bandas de frequência de uma oitava centradas 

nas frequências de 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 Hz. Em salas para música as bandas de 63 Hz e de 8000 

Hz podem tronar-se relevantes quando os sons produzidos têm componentes espectrais nestas gamas. 

A descrição da pressão, intensidade e potência sonora é feita usando escalas logarítmicas, denominadas de 

níveis sonoros. A razão para não se usar uma escala linear, prende-se com o facto do nosso ouvido detectar ou 

ser sensível a uma gama bastante larga de energias sonoras. O intervalo de intensidades audíveis varia 

aproximadamente de 10-12 até 10 W/m2. Este intervalo é definido pelo chamado limiar auditivo, determinado 

experimentalmente como sendo 10-12 W/m2 e correspondente à menor intensidade sonora detectável pelo 

ouvido à frequência de 1000 Hz, e pelo limiar da dor, aproximadamente 10 W/m2 para o ser humano. O uso de 

uma escala logarítmica comprime o intervalo numérico de intensidades e torna-se mais coerente com a resposta 

do ouvido a sons de diferentes intensidades sonoras. A unidade de medida usada para a escala logarítmica é o 

decibel (dB), definido por dez vezes o logaritmo na base dez, da razão entre a grandeza em causa e um valor de 

referência. A pressão (P), a intensidade (I) e a potência (W) acústica são descritas respectivamente pelos níveis 

sonoros LP, LI e Lw, definidos por: 

ref
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Os resultados numéricos obtidos por Lp e LI são praticamente idênticos para ondas sonoras planas e esféricas 

que se propoagam no ar, uma vez que a pressão de referência Pref (=20 μPa) é obtida através de Iref (=10-12 

W/m2). O nível de pressão sonora LP também é representado por SPL (“sound pressure level”).  
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Conteúdos do trabalho 

O capítulo II apresenta os conceitos base sobre acústica de salas. Estes conceitos possibilitam que os métodos 

utilizados na caracterização acústica, em termos de medição e modelação dos parâmetros acústicos, possam 

ser entendidos e utilizados como ferramentas na análise acústica de salas e no projecto de medidas de 

condicionamento acústico de salas novas e/ou existentes. 

O capítulo III define os principais atributos de qualidade acústica e os parâmetros físicos mensuráveis 

relacionados com esses atributos. O desempenho acústico de um espaço é avaliado com base num conjunto de 

características acústicas de qualidade, divididas de acordo com a natureza subjectiva e objectiva das mesmas. 

As primeiras correspondem a atributos de qualidade acústica identificados e avaliados subjectivamente pela 

percepção auditiva de um ouvinte, enquanto as segundas, correspondem a parâmetros físicos mensuráveis, 

correlacionados com esses atributos subjectivos de qualidade e dependentes das características arquitectónicas 

do espaço. 

No capítulo IV são apresentados os tipos de salas e espaços para os quais, as qualidades acústicas devem 

proporcionar condições audíveis óptimas face às actividades aí desenvolvidas. Com base em estudos objectivos 

de medições acústicas em inúmeras salas e estudos subjectivos de psicoacústica, tem sido possível estabelecer 

critérios de qualidade, através da definição dos valores óptimos que deverão assumir os parâmetros de 

caracterização acústica.  

Nos capítulos V e VI são apresentadas as metodologias utilizadas para caracterização acústica de salas. Os 

parâmetros acústicos podem ser determinados com recurso a técnicas de modelação e medição. Actualmente 

os modelos computacionais produzem resultados equivalentes aos modelos analógicos. Os métodos de 

medição actuais permitem caracterizar a resposta impulsiva de uma sala com um rácio Sinal/Ruído elevado e 

com efeitos de distorção reduzidos. A resposta impulsiva fornece a informação necessária para calculo dos 

principais parâmetros objectivos relacionados com os atributos subjectivos de qualidade acústica. 

O capítulo VII respeita a um caso de estudo relativo à sala multiusos Arena D`Évora cuja principal valência é a 

realização de performances musicais de diversos estilos. O despertar do interesse na realização do presente 

trabalho surgiu, ao constatar a existência de um conjunto de opiniões negativas ou queixas acerca da qualidade 

acústica deste recinto (conversação directa, consulta de vários sites e blogs na internet). Essas opiniões 

traduziram-se, de forma resumida, nas apreciações subjectivas seguintes: 

 - “ a acústica da sala não é boa”; 

 - “ a sala tem muito eco e os sons confundem-se”; 

 - “ a sala tem muito reverb e os sons não têm definição”; 

- “ a sala funciona razoavelmente para música orquestrada, mas para música rock, pop e electrónica é 

péssima”. 
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Praticamente todas as opiniões recolhidas referem as duas primeiras apreciações, enquanto a terceira e a 

quarta apreciações estão associadas às opiniões dadas, principalmente, por músicos e apreciadores de música 

experientes. Os resultados desta avaliação subjectiva permitiram apenas dar rumo à presente dissertação, no 

entanto eles tornam bem evidentes os factos seguintes: 

- A apreciação sobre a/as qualidade/es acústica/as de uma sala tem uma natureza fortemente subjectiva, o que 

cria grandes dificuldades de avaliação objectiva; 

- Opinião confusa sobre o fenómeno do eco e da reverberação; a maior parte das observações pessoais 

relacionadas com a questão do eco, referem-se aos efeitos da reverberação que prolonga a permanência dos 

sons no interior de uma sala; o eco respeita à repetição de um som devido a uma reflexão sonora intensa desse 

mesmo som; 

- A reverberação ou a sensação de reverberação e o grau de definição dos sons percepcionados são 

características facilmente avaliadas, quando a pessoa em causa conhece o seu significado ou pelo menos 

reconhece a sua influência na “forma” como os sons são percepcionados no interior da sala, embora a avaliação 

seja feita numa escala subjectiva. 

Considerando-se a validade da avaliação subjectiva, conclui-se que a sala é relativamente reverberante, 

apresenta falta de definição e que existe a ocorrência de ecos. Embora as condições acústicas requeridas para 

uma sala de música dependam do estilo musical em questão, seria legítimo considerar que, assumidas as 

características acústicas anteriores, a Arena D` Évora não terá condições acústicas razoáveis para a realização 

de concertos de música.  

Mediante uma caracterização acústica objectiva da Arena deverá ser possível obter resultados que estejam de 

acordo com a avaliação subjectiva pressuposta. No caso de estudo são utilizadas técnicas de modelação 

computacional e medições in situ para atingir estes objectivos. Os resultados das medições são comparados 

com os resultados obtidos por modelação, para validação do modelo digital da sala criado para a análise das 

características acústicas do recinto. O modelo computacional possibilita a avaliação do desempenho acústico do 

espaço na sua situação actual e o desempenho do mesmo após a aplicação de medidas de condicionamento 

acústico hipotéticas (soluções de condicionamento acústico passivas e/ou activas). 
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2 - ASPECTOS BÁSICOS DA ACÚSTICA DE SALAS 

2.1 - Som directo e som reverberado 

Considere-se uma fonte sonora colocada em espaço livre e um ouvinte na sua proximidade, o som directo é o 

som que se propaga directamente entre a fonte e o ouvinte. A energia sonora recebida pelo receptor é 

considerada, apenas, como sendo som directo e os sons são percepcionados tal e qual como foram produzidos 

pela fonte; tome-se como exemplo um orador no exterior a falar para uma audiência ou uma apresentação 

musical ao ar livre (fig.04). Note-se que a fonte radia em diferentes direcções e uma parte significativa da 

energia sonora emitida nunca será recebida pelo ouvinte. 

 

 

Figura 04 – Ilustração do som directo em campo livre (aproximação geométrica de raio sonoro). 

 

Considere-se agora a mesma situação mas no interior de uma sala (fig.05). Neste caso o som directo 

corresponde à energia sonora transmitida ao ouvinte antes que este receba qualquer reflexão sonora 

proveniente das superfícies interiores do espaço. Os sons reflectidos são transmitidos à sala e propagam-se 

novamente ao ouvinte, que nos instantes iniciais esteve sujeito apenas ao campo sonoro directo e, nos instantes 

seguintes, recebe as reflexões sonoras. Numa sala, o facto de ocorrerem reflexões nas superfícies interiores 

resulta que os sons recebidos apresentam forma diferente daquela com que são produzidos pela fonte e que o 

 

 
 

Figura 05 – Ilustração do som directo e do som reflectido (reflexão especular) em campo reverberante. 
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nível de intensidade do campo sonoro aí apercebido, é superior ao nível de intensidade do campo sonoro 

percepcionado em espaço livre. Esta capacidade de reforço ou amplificação do som directo por parte de um 

espaço fechado permite introduzir uma característica acústica importante de uma sala denominada, 

correntemente, por Loudness. A análise desta característica é comum na prática, sobretudo no projecto de 

pequenos auditórios para palavra, onde se pretende uma distribuição uniforme e suficientemente intensa do 

nível sonoro sobre a área de audiência. O objectivo funcional da sala em termos de desempenho acústico será 

proporcionar aos ouvintes condições de inteligibilidade da palavra sem recurso a sistemas electroacústicos de 

amplificação sonora. 

 

2.2 - “Early sound” e reverberação 

A energia reflectida após 50 a 100 milisegundos da chegada do som directo é denominada de primeiras 

reflexões (fig.06a). O “early sound” é definido como a energia sonora do som directo em conjunto com as 

primeiras reflexões. A energia sonora proveniente das muitas reflexões que precedem o “early sound” é 

denominada de som reverberante ou reverberação (fig.06b). A reverberação é a permanencia do som numa sala 

após a extinção da fonte que o originou. 

 

   

Figura 06 – Ilustração do conjunto de reflexões: a) 1ªs reflexões (1ª ordem); b) campo reverberante. 

 

A reverberação é um fenómeno presente em todos os espaços fechados. O tempo de permanencia do som 

reverberado depende essencialmente das caracteristicas absorsoras ou reflectoras das superfícies interiores. 

Uma sala excessivamente reverberante pode tornar-se desconfortável para os seus ocupantes ou degradar a 

qualidade de uma performance musical. Em muitas situações práticas o controlo de reverberação é feito com 

introdução de materiais com coeficientes de absorção sonora elevados. O tempo de reverberação corresponde 

ao tempo desde o instante em que a fonte foi desligada até ao instante em que a energia sonora deixa de ser 

audível, aproximadamente equivalente a uma redução da energia sonora de cerca de um milhão de vezes 

(secção 2.5). O intervalo de tempo que decorre entre a chegada do som directo e a primeira reflexão é 

denominado por “initial time delay gap” (ITDG). Este parâmetro constitui uma característica objectiva mensurável 
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importante na qualidade acústica de uma sala que depende, essencialmente, da geometria do espaço e é da 

posição relativa entre a fonte e o receptor (fig.07). 

 

   

Figura 07 – Influência da geometria da sala nos valores de ITDG. 

 

 

2.3 - Evolução temporal da energia sonora 

A modelação da evolução temporal da distribuição da densidade de energia sonora no interior de uma sala, 

considerando a aproximação de campo difuso, está representada na fig.08. A fonte é ligada a uma potência 

constante, W, e nos instantes iniciais a densidade de energia eleva-se até alcançar um valor máximo. 

 

 

Figura 08 – Evolução da densidade energia sonora numa sala segundo o modelo de campo difuso. 

 

À medida que a fonte permanece ligada é estabelecido um campo sonoro estacionário no interior da sala, isto é, 

atinge-se um estado em que a taxa de produção de energia sonora é igual à taxa de absorção. A absorção 

ocorre principalmente nas superfícies interiores da sala, mas em espaços com volumes elevados, a absorção do 

som pelo ar torna-se relevante para as frequências mais altas, digamos superiores à banda de oitava centrada 
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na frequência de 1 kHz. De acordo com o modelo teórico, após um número sucessivo de reflexões, o campo 

sonoro torna-se difuso e ao desligar-se a fonte, a energia sonora decresce exponencialmente ao longo tempo. A 

amplitude máxima da energia sonora produzida, correspondente à amplitude do estado estacionário, e a taxa de 

decaimento desta após a extinção da fonte são condicionadas pela quantidade de absorção sonora existente na 

sala (secção 2.5). A amplitude máxima caracteriza o grau de Loudness e a  taxa de decaimento sonoro 

caracteriza a reverberação da sala quantificada pelo parâmetro tempo de reverberação Tr. 

 

2.4 - Distância crítica 

Uma fonte sonora que radia continuamente para o interior de uma sala origina um campo sonoro directo e um 

campo sonoro reverberante. Os sons reflectidos nas superfícies da sala adicionam energia sonora ao espaço e 

um ouvinte fica sujeito ao som do campo directo e ao som reflectido do campo reverberante (fig.05). Em primeira 

aproximação considera-se que a fonte radia uniformemente em todas as direcções ondas sonoras esféricas. O 

modelo de onda esférica define que intensidade sonora em campo directo Id em função da distância do receptor 

à fonte r é dada por (3): Id = W/4π r2. De acordo com o modelo de campo difuso a intensidade do campo sonoro 

reverberante Ir, em regime estacionário, é definida da forma seguinte: Ir = 4W/A, onde A é a área de absorção 

sonora total (secção 2.5). A intensidade total é dada por: Id + Ir = W(1/4π r2  +  4/A). 

 

 

Figura 09 – a) Função Ir/Ir = A/16π (1/rr) para diferentes valores de A (20, 80, 160 e 500 m2); b) Nível sonoro total (Id + Ir) no 
interior de uma sala em funçção da distância à fonte (Lw = 100 dB). 

 

A distância à fonte para a qual a intensidade do campo directo é igual à intensidade do campo reverberante, 

denomina-se por distância crítica para fontes ominidireccinais ou raio de reverberação rc. Este parâmetro 

delimita as zonas de maior influência de cada um dos campos. Igualando Id a Ir, fazendo r = rc e resolvendo em 

ordem a rc, obtém-se para a distância crítica a expressão seguinte: 

T

VA
rc 06.0

4

1

 (5) 
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2.5 - Tempo de reverberação – modelo de Sabine 

O tempo de reverberação é o parâmetro mais bem conhecido para caracterizar e avaliar a qualidade acústica de 

uma sala. Embora, actualmente, não seja o parâmetro mais relevante visto que outras grandezas têm 

demonstrado grande importância na qualidade acústica de salas, a medição do tempo de reverberação é uma 

tarefa fundamental, pois este, num espaço real, pode estar fortemente relacionado com as restantes 

características e influênciar como um todo as condições acústicas da sala. 

O tempo de reverberação é definido como o tempo necessário para ocorrer um decaimento de 60 dB no nível 

sonoro após a extinção da fonte. A expressão aproximada para o cálculo do tempo de reverberação foi deduzida 

empiricamente por Sabine, mas pode ser derivada directamente através do modelo teórico de campo difuso, que 

assume um decaimento exponencial da densidade de energia sonora no interior de uma sala (fig.08). Em 

unidades SI  o tempo de reverberação é definido pela expressão seguinte: 

Tr = 0,161 V/A (6) 

em que V é o volume do espaço em metros cúbicos e A é a área de absorção sonora da sala medida em metros 

quadrados ou unidades Sabin. Na fig.10 está representado graficamente o decaimento do nível sonoro no 

interior de uma sala. 

 

 

 
 

Figura 10 – Decaimento teórico do nível sonoro numa sala. 
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O produto entre a área Sn de uma superfície n e o seu coeficiente de absorção sonora αn, denomina-se por área 

de absorção sonora An da superfície em causa: 

nnn SA  (7) 

A área de absorção sonora exprime-se em sabines: 1 sabine = 1 m2. Numa sala constituída por n superfícies o 

modelo de Sabine define que a área de absorção sonora total é dada por: 

n

nnnn SSSSA 2211

 (8) 

então a àrea de absorção sonora total é igual à soma das áreas de absorção de cada superfície interior. Pode-

se definir um coeficiente de absorção sonora médio para a envolvente da sala, αm, dado pela razão entre a área 

de absorção sonora total, A, da sala e área total, S, da sua superfície interior: 

S

A

S

S

n

n

n

nn

m

 (9) 

Cada αn é calculdado em laboratório mediante a expressão de Sabine (6). A superfície de material a ensaiar é 

colocada numa camâra reverberante e uma vez medidos os tempos de reverberação com e sem a superfície 

teste, o coeficiente de absorção sonora pode ser calculado. O coeficiente de absorção sonora para cada 

material depende da frequência e como tal, deve estar especificado para a gama de frequências de interesse. 

Para música e palavra, normalmente, são usadas as bandas de frequência de uma oitava de 125, 250, 500, 

1000, 2000, e 4000 Hz. Estudos recentes [40] têm apontado para importância das frequências mais graves nas 

salas para música, particularmente a banda de uma oitava centrada na frequência dos 63 Hz, embora a maioria 

dos materias fabricados não possui informação nesta gama. 

Existem outras expressões para o cálculo do tempo de reverberação como as fórmulas de Norris and Eyring e 

de Millington-Sette [1] [3], também baseadas no modelo de campo difuso (cada elemento de volume do meio 

recebe a mesma quantidade de energia por segundo). Nas situações práticas em que αm << 1 estas fórmulas 

reduzem-se à expressão de Sabine [1]. Em grande parte das situações práticas em acústica de salas estes 

modelos produzem resultados precisos. Quando a absorção sonora está muito concentrada numa certa zona da 

sala, a aplicabilidade destes modelos pode gerar resultados errados [3]; a localização das áreas de absorção 

sonora influência a reverberação da sala. No capítulo sete, o caso estudo analisado respeita a uma sala com um 

volume bastante elevado (30.000 m3) e relativamente reverberante (Tmid medido ~ 4 s). Os modelos de Sabine e 

de Norris-Eyring serão utilizados na modelação das características de reverberação deste recinto. 
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2.6 - Absorção sonora 

Os modelos matemáticos de onda plana (eq.1) e onda esférica (eq.3) não consideram perdas de energia no 

meio de propagação das ondas sonoras, resultando  que a intensidade de uma onda sonora plana permanece 

constante e de uma onda esférica decresce com 1/r2. Num meio fluído real ocorre disipação da energia sonora. 

A dissipação está associada às perdas no próprio meio de propagação, o ar, e às perdas nas regiões fronteiras 

que o delimitam. No caso de uma sala as regiões fronteiras são as superfícies interiores que constituem a 

envolvente da sala (paredes, tecto, pavimento), objectos no interior e os próprios ocupantes do espaço. Em 

qualquer dos casos a energia sonora dissipada transforma-se em calor. 

 

Absorção pelo ar 

Na propagação das ondas sonoras pelo ar as perdas de energia são devidas a fenómenos de viscosidade, 

resultantes do movimento relativo entre partículas de fluído durante os efeitos de compressão e expansão do ar 

aquando da propagação das ondas, a fenómenos de condução de calor originados pela transferência de energia 

térmica entre partículas das zonas de compressão que se encontram a temperaturas mais elevadas e partículas 

nas zonas de rarefacção com temperaturas mais baixas, e a mecanismos moleculares de relaxamento como os 

devido, por exemplo, à conversão de energia cinética das moléculas em energia potencial, rotacional e 

vibracional das mesmas. No caso dos meios materiais sólidos a dissipação da energia processa-se por 

fenómenos equivalentes em processos de fricção interna ou devido a efeitos de viscosidade nos interstícios 

porosos dos materiais. O modelo de campo difuso despreza a absorção pelo meio de propagação das ondas 

sonoras. A dissipação de energia no ar provoca a redução do tempo de reverberação de uma sala. Este efeito 

pode ser considerado na expressão de Sabine adicionando à area de absorção sonora total da sala a 

quantidade de absorção sonora correspondente ao volume de ar do espaço: A = S αm + 4m V, com m = 2α, 

onde α exprime o coeficiente de absorção sonora do ar, dependente da frequência e da humidade relativa. A 

absorção pelo ar só se torna significante para as frequências elevadas (superiores à banda de 1 kHz) e em 

espaços com volumes elevados onde o livre percurso médio (distância do caminho percorrido entre duas 

reflexões sucessivas) é grande. Para um grau de humidade relativa muito reduzido a atenuação da energia 

sonora pelo ar aumenta significativamente [1] [3]. 
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Absorção nas superfícies interiores 

O processo físico que está ligado à absorção sonora nas superfícies interiores de uma sala é função das 

características “acustico-vibracionais” das superfícies, da frequência e das dimensões da sala. Os mecanismos 

de absorção podem ser de dois tipos: 

- acoplamento modal; se a onda incidente tiver uma frequência semelhante à frequencia natural do sistema 

(pode ser uma superfície ou uma cavidade ressonante) o sistema entra em movimento (ressonância ou vibração 

forçada) e, absorve e dissipa a energia das ondas sonoras indidentes. 

- reacção local; depende inteiramente das propriedades locais da superfície no ponto de incidência da energia 

sonora. A absorção sonora ocorre por fricção entre as moléculas de ar, sujeitas aos ciclos de compressão e 

rarefacção, e, os poros e interstícios dos materiais. As características de absorção sonora da superfície são 

descritas pelo coeficiente de absorção sonora α definido pela razão entre a energia absorvida (dissipada e 

refractada) e a energia incidente: α = 1 – ε, onde r é o coeficiente de reflexão sonora da superfície; 

O primeiro caso é relevante quando o número de modos próprios por unidade de frequência (densidade modal) 

da sala é reduzida e o amortecimento das superfícies é baixo [3] (tem relevância na previsão de níveis sonoros 

no interior de veículos). Este tipo de análise tem tido pouca aplicação prática em acústica de salas, embora 

forneça a teoria base para cálculo das características de absorção de paineis absorventes na gama das 

frequências baixas. Se a densidade modal de um espaçao fechado for muito elevada, o campo sonoro no seu 

interior pode ser considerado difuso e a absorção sonora ocorre principalmente pelo segundo tipo de 

mecanismo. Este é o processo de absorção com maior interesse para o presente trabalho. Os coeficientes de 

absorção sonora conforme definidos pelo modelo de Sabine estão calculados em laboratório para diversos 

materiais (ver fig.11). 

 

   
 

Figura 11 – Características de absorção sonora de diversos materiais e sistemas de absorção. a) materiais porosos; b) 
ressoadores. 
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Os materias absorventes podem ser classificados por: materiais porosos, paineis absorventes (ressonantes) e 

cavidades ressoadoras. A audiência e o mobiliário podem ter uma contribuição significativa na área de absorção 

sonora total de uma sala. 

 

2.7 - Reflexão, difusão e difracção sonora 

As ondas sonoras propagam-se em meios espacialmente limitados que incorporam variações na forma 

geométrica e nas propriedades materiais. Uma onda sonora plana com energia Ei que se propaga num meio 

fluído e atinge a superfície fronteira de um outro meio sofre três processos físicos: parte da sua energia é 

transmitida através da superfície Et, outra parte é reflectida pela superfície Er e a restante parte é absorvida no 

interior da superfície Ea e dissipa-se através desta sob a forma de calor nos processos descritos na secção 

anterior (fig.12a). Sempre que a impedância acústica do meio se alterar, a onda incidente na região fronteira dá 

origem a uma onda reflectida e uma onda transmitida. 

 

 
 

Figura 12 – a) Ilustração dos processos de reflexão, absorção e transmissão sonora; b) reflexão especular; c) reflexão 
difusa. 

 

A conservação de energia permite escrever: Ei = Er + Ea + Et. Dividindo por Eí, obtêm-se os coeficientes de 

transmissão τ  reflexão ε e absorção α expressos na seguinte relação: ε + α + τ = 1. Os processos de 

absorção, transmissão e reflexão sonora dependem fortemente da densidade (massa volúmica) do elemento 

fronteiro no qual incidem as ondas sonoras. Elementos pesados são mais reflectores e transmitem menos 

energia relativamente a elementos mais leves (quanto maior for a densidade ρ do meio maior será a impedância 

acústica z = ρc desse meio fazendo com que o coeficiente de reflexão se aproxime da unidade). Do ponto de 

vista da acústica de salas torna-se útil associar os coeficientes de absorção e transmissão num só coeficiente 

(α), ficando: ε + α = 1. Desta forma, as superfícies fronteiras ficam caracterizadas em termos acústicos pelos 

coeficientes de reflexão e absorção sonora. 

Se as dimensões da superfície fronteira reflectora são grandes quando comparadas com o comprimento de 

onda dos sons em questão (experimentalmente concluiu-se que L ≥ 5λ), a reflexão das ondas sonoras obedece 

à lei da reflexão da óptica. Nesta situação, se as irregularidades da superfície são pequenas relativamente ao 
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comprimento de onda a reflexão sonora ocorre por um processo de reflexão especular, de acordo com a lei de 

Snell em que o ângulo de reflexão θr das ondas sonoras é idêntico ao ângulo de incidência θr  (fig.12b). Quando 

a estrutura da superfície reflectora apresenta irregularidades com dimensões comparáveis ao comprimento de 

onda, uma fracção da energia sonora incidente nessa superfície não será reflectida num processo especular, 

onde a reflexão das ondas sonoras ocorre numa só direcção, mas dispersa em diferentes direcções num 

processo de reflexão difusa. No limite toda a energia sonora é reflectida de forma difusa de acordo com a lei de 

Lambert [3] e não ocorre componente especular no processo de reflexão sonora (fig.12c). 

Quando uma onda sonora encontra um obstáculo é parcialmente deflectida e espalhada em diferentes 

direcções. Devido à presença do obstáculo existe tendência para ser criada uma zona de sombra “acústica” (à 

semelhança da luz). Se o obstáculo é muito pequeno relativamente ao comprimento de onda, a onda sonora 

contorna todo o abstáculo e a zona de sombra praticamente não se faz sentir (fig.13a). Se o obstáculo tem 

dimensões comparáveis com o comprimento de onda, a onda sonora incidente será reflectida pela parte frontal 

do objecto e também difractada para a zona traseira. Neste caso será criada uma zona de sombra por detrás do 

objecto com intensidade sonora menor. A difracção sonora é o efeito de contornamento  do som à volta de um 

objecto (fig.13b e 13c). 

 

 

Figura 13 – a) Difracção por um objecto muito pequeno; b) Difracção de sons com frequência elevada; c) Difracção de sons 
com frequência baixa. 
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2.8 - Ecos - efeito de Haas 

Uma das propriedades do sistema auditivo do homem é a capacidade de percepcionar dois sons sucessivos, 

separados por um intervalo de tempo reduzido, como se estes se tratassem apenas de um só som. Esta 

propriedade foi descoberta por Helmut Haas através da experiêcnia ilustrada na fig.14a. Cada ouvinte foi 

colocado numa câmara anecóica à mesma distância de dois altifalantes orientados a 45º. O ouvinte recebe sons 

iguais de cada um dos altifalantes, atrasados um em relação ao outro e com intensidades sonoras diferentes. 

 

    

Figura 14 – a) Montagem experimental da experiência de Haas; b) Zonas de integração e eco. 

 

Haas constatou que quando o atraso entre os sons é nulo e a diferença entre o nível sonoro, Δ, do som atrasado 

e o som que chega em prmeiro lugar  é zero, o ouvinte percepciona os dois sons como um só e com se fossem 

emitidos por um terceiro altifalante virtual localizado centralmente entre os dois altifalantes reais. O efeito 

anterior permanece até um atraso de 40 ms  entre os sons emitidos e até uma diferença de 10 dB no nível 

sonoro destes. Se o atraso na chegada  dos sons emitidos for superior a 40 ms e se a diferença do nível sonoro 

não for superior a 10 dB o ouvido percepciona os sons como um só, mas tem a sensação de que o som é 

emititdo pelo altifalante sem atraso, ou seja, o ouvinte localiza ou dá precedência à fonte que produz o estímulo 

sonoro em primeiro lugar. Se os sons produzidos tiverem o mesmo nível sonoro, o efeito de integração e de 

precedência ocorre até um atraso de 50 ms na chegada dos sons. Se o nível sonoro do som com atraso for 3 dB 

abaixo do nível sonoro do som que chega em primeiro lugar, o efeito de integração ainda ocorre até um atraso 

de 80 ms (fig.14b). 

A fig.14b identifica duas zonas distintas, a zona de integração a ponteado em que os sons desfasados são 

misturados num só, e a denominada zona de ecos onde os sons atrasados são percepcionados em separado. 

Nesta zona os sons recebidos em atraso interferem com a inteligibildade do discurso e da músia.  
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2.9 - Resposta impulsiva de uma sala 

Do ponto vista acústico a sala pode ser considerada como um sistema linear invariante no tempo em que a sua 

resposta a um determinado estímulo sonoro, fica completamente conhecida através da função de transferência 

do sistema (sala). Quando o sinal de entrada for um impulso tipo delta de Dirac a representação da função de 

transferência no domínio do tempo é a resposta impulsiva (RI) do sistema (Cap. VI). A fig.15 ilustra a resposta 

impulsiva de uma sala para uma determinada posição relativa entre a fonte e o receptor. 

 

 

Figura 15 – Curva da resposta impulsiva (1000 Hz; Arena D`Évora). 

 

A resposta impulsiva fornece uma descrição da evolução temporal da pressão sonora num determinado ponto 

de recepção da sala, logo a distribuição e densidade da energia sonora reflectida no domínio do tempo. Na 

prática não é possivel criar e emitir uma função delta de Dirac existindo apenas a possibilidade de criar um 

impulso com uma duração suficientemente pequena, por exemplo o disparo de uma pistola, e assim, medir 

directamente e de forma aproximada a RI da sala. Actualmente existe um conjunto de técnicas de medição para 

a obtenção da RI baseadas na emissão de um sinais deterministicos (variação ao longo do tempo conhecida) e 

cujas respostas captadas serão transformadas por forma a obter a resposta impulsiva da sala (secção 6.3). A 

resposta impulsiva também pode ser obtida por técnicas de modelação pelo método da fonte imagem (secção 

5.4). 

A resposta impulsiva fornece uma descrição precisa acerca das características acústicas da sala, a partir da 

qual podem ser derivados todos os parâmetros acústicos considerados de maior relevância na caracterização 

acústica de salas, tais como as carcaterísticas de reverberação, definição, espacialidade e loudness. Estes 

conceitos serão definidos no capítulo seguinte. 
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3 - CARACTERÍSTICAS ACÚSTICAS DE SALAS 

3.1 - Considerações gerais 

Há cerca de noventa anos atrás Sabine identificou um parâmetro determinante na caracterização acústica de 

salas, o tempo de reverberação. Este parâmetro pode ser calculado com recurso a modelos fisicos ou medido 

directamente. Ele estabelece uma relação directa com a geometria e a área de absorção sonora da sala estando 

por isso fortemente relacionado com a arquitectura da sala. No que respeita à avaliação acústica, o tempo de 

reverberação é considerado uma característica objectiva. 

Ao contrário do tempo de reverberação a sensação de reverberância numa sala, associada ao decaimento da 

energia do campo sonoro reverberante não é uma característica mensurável. Um ouvinte num espaço com um 

tempo de reverberação elevado, isto é, com um decaimento mais lento da energia sonora, sentirá uma 

sensação de maior reverberância dos sons percepcionados e o espaço é considerado subjectivamente como 

reverberante ou vivo. A reverberância é vista como uma característica subjectiva na avaliação acústica de salas. 

 Em 1962 Beranek escreveu um livro entitulado Music, acoustics e architecture [4], considerado uma referência 

obrigatória na área da acústica de salas para música e na sua relação com as características arquitectónicas,  

onde apresenta um conjunto de atributos acústicos subjectivos que se encontram relacionados com as 

carcterísticas acústicas objectivas de uma sala. Os trabalhos de investigação dos trinta anos seguintes 

permitiram identificar novos atributos objectivos e subjectivos, correlacionáveis entre si, considerados como 

indicadores importantes na qualidade acústica de salas. Em 1996 Beranek lança o livro How they sound, concert 

and opera halls [5]. Neste livro é apresentada uma lista dos atributos acústicos aceites, em geral, até essa 

altura. 

Actualmente, a informação técnica consagrada nos documentos normativos ISO 3382-1:2009 e ISO 3382-

2:2008, especifíca a metodologia padronizada para a medição do tempo de reverberação de salas de 

espectáculo (Parte 1) e salas comuns (Parte 2). São apresentados dois métodos para a obtenção da curva de 

decaimento, o método da fonte interrompida e o método da resposta impulsiva integrada. No Anexo A da 

primeira parte da norma referida,  são introduzidos os conceitos base acerca da medição dos novos parâmetros 

acústicos, considerados como características objectivas relevantes na qualidade acústica de salas, embora a 

informação técnica prestada não faça parte integrante das especificações formais do documento normativo. 

Este capítulo não pretende definir o conjunto extenso de parâmetros e atributos acústicos que têm vindo a ser 

sugeridos, mas antes identificar aqueles que possam ser determinantes no desempenho acústico de uma sala. 

Os livros referidos atrás em conjunto com a norma ISO 3382-1:2009 constituem as referências base para a 

escolha dos parâmetros de caracterização acústica estudados no presente trabalho, tendo sido consultadas 

outras fontes para comparação entre definições e esclarecimentos adicionais acerca da sua determinação [4] [5] 
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[6] [7] [8] [11]. Nos pontos seguintes são definidas as caracerísticas subjectivas e objectivas consideradas mais 

relevantes em acústica de salas. 

 

3.2 - Atributos subjectivos 

3.2.1 - Loudness 

O campo sonoro no inteior de uma sala é, em geral, percepcionado com uma intensidade superior à do campo 

sonoro directo existente em campo livre (secção 2.1). A característica loudness avalia a capacidade que uma 

sala tem de amplificar de forma passiva (sem recurso a sistemas electroacústicos) os sons. Um som emitido 

numa sala vazia provoca uma sensação sonora mais intensa do que numa sala completamente ocupada, isto, 

porque a primeira apresenta uma quantidade de absorção menor do que a segunda. O loudness depende 

fortemente das carcaterísticas de reverberação da sala e também da existência de superfícies que trasmitam as 

primeiras reflexões directamente para a audiência, da posição relativa entre a fonte sonora e o ouvinte, e da 

distribuição das áreas de absorção sonora pela sala, incluindo a própria audiência. O loudness é quantificado 

pelo parâmetro objectivo denominado por Nível sonoro total da sala ou Factor  de força da sala G (Strength). 

 

3.2.2 - Reverberância 

A reverberância ou  “vivacidade” diz respeito à permanência do som numa sala após a interrupção da fonte 

sonora. É o parâmetro subjectivo que está relacionado com o tempo de reverberação Tr da sala, o tempo 

necessário para um som intenso decair até um nível não audível. Uma sala reverberante é considerada uma 

sala “viva”, uma sala com reverberação reduzida é denominada “morta” ou “seca”. A sensação de vivacidade 

está associada ao tempo de reverberação das frequências médias, embora nalgumas salas possa estar mais 

relacionado com o tempo de decaimento inicial EDT. Uma certa área da zona de audiência que apresente um 

EDT consideravelmente inferior ao tempo de reverberação traduzir-se-á numa zona menos “viva”. A 

reverberação influência de forma directa a inteligibilidade com que o conteúdo sonoro é apercebido e também a 

clareza ou definição dos sons percepcionados. 

 

3.2.3 - Brilho  

A característica subjectiva brilho diz respeito à energia sonora das frequências agudas. Uma sala “brilhante” 

apresenta predominância das altas frequências, logo um decaimento lento da energia sonora associada a esta 

gama. Note-se que em espaços com volumes muito elevados a absorção sonora pelo ar das frequências altas é 

bastante significativa e a resposta da sala para estas frequências será relativamente “morta”. 

 



  

 ________________________________________________________________________________________________________________ 34/107 
 

3.2.4 - Calor 

O Calor é uma característica subjectiva que está relacionada com a presença dos sons graves relativamente 

aos sons médios. Esta característica tem uma importância elevada na qualidade acústica de salas destinadas à 

realização de performances musicais onde se pretende que as diferentes componentes espectrais do conteúdo 

musical possam ser misturados na presença das frequências graves. O Calor determina a sensação de “força” 

do baixo, definida pela razão entre o tempo de reverberação dos sons graves e o tempo de reverberação dos 

sons médios denominada por Bass ratio BR. 

  

3.2.5 - Clareza 

A Clareza é um parâmetro subjectivo difícil de definir e de relacionar com parâmetros físicos mensuráveis. 

Pretende avaliar o grau de separação entre (capacidade em distinguir) sons sucessivos (definição horizontal 

segundo Beranek) e de certa forma avaliar a capacidade de distinção entre tons sobrepostos (definição vertical 

segundo Beranek). O tempo de reverberação é um factor que influência a clareza da sala,  no entanto a 

grandeza utilizada regularmente para avaliar o grau de clareza é a razão entre a energia contida no “early 

sound” e a energia do campo reverberante, denominada por claridade, representado por C80 no caso da musica 

e por C50 para a palavra. 

  

3.2.6 - Intimidade 

Numa sala com intimidade acústica um ouvinte tem a sensação de estar num espaço com menores dimensões, 

mesmo que o volume desta seja elevado [4]. A sensação de intimidade também está relacionada com o grau de 

indentificação entre o ouvinte e a performance, em que este se sente envolvido ou separado da música [41]. A 

intimidade é um indicador importante da qualidade acústica de uma sala. Nas salas para música mais 

valorizadas em termos de qualidade acústica e intimidade, o som directo e as primeiras reflexões  são 

percepecionados com intensidades elevadas e o intervalo de tempo entre a chegada do som directo e a primeira 

reflexão é reduzido. Por estas razões, o parâmetro físico quem tem sido apontado como medida do grau de 

intimidade é o ITDG (ver secção 2.1). 

 

3.2.7 - Espacialidade 

O conceito de espacialidade começou por estar associado ao efeito subjectivo criado pelas reflexões laterais 

inicias denominado por impressão espacial [22]. Os estudos sobre o efeito subjectivo causado pelo atraso, 

direcção, nível e características espectrais das reflexões laterais permitiram definir um parâmetro objectivo 

mensurável denominado por  fracção de energia lateral inicial, representado, de acordo com os autores [22], por 
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Lf. Segundo a ISO 3382-1:2009 este parâmetro é denominado por JLF e a sua definição matemática está 

indicada na secção 3.3. 

Actualmente, o atributo subjectivo de qualidade denominado por espacialidade é considerado uma combinação 

entre as características subjectivas, largura aparente da fonte ou “apparent source width” (ASW) e envolvênvia 

do ouvinte (LEV). O primeiro está associado às reflexões laterais iniciais (primeiras reflexões) e o segundo às 

reflexões tardias que constituem a reverberação. Estas últimas, por serem recebidas mais tarde,  não são 

integradas com o som directo e encontram-se separadas temporalmente e espacialmente das primeiras. 

 

3.2.7.1 - “Apparent source width” - ASW 

A existência de reflexões laterais iniciais provocam no ouvinte, a sensação de que a fonte sonora encontra-se 

sobre o palco com uma distribuição espacial mais larga, ou seja, que a fonte aparenta ter uma largura (visual) 

superior à real. Quanto maior for a largura aparente da fonte maior será a impressão espacial ou o grau de 

espacialidade sentido por um ouvinte. Geralmente, uma sala para música que apresente um ASW elevado 

conduz a uma impressão global boa acerca da qualidade acústica do espaço. 

Os dois parâmetros utilizados para quantificar o grau de ASW são o coeficiente de correlação cruzada inter-

aural IACCE e fracção de energia lateral inicial JLF (secção 3.3). Um outro parmetro que tem sido apontado para 

caracterizar objectivamente a ASW é o factor de força para as baixas frequências Glow, no sentido em que um 

aumento do loudness dos sons graves traduz-se num aumento da dimensão aparente da fonte. 

   

3.2.7.2 - “Listener envelopement “ - LEV 

Este atributo constitui o segundo factor da sensação de espacialidade e pretende caracterizar a envolvência 

sonora de um ouvinte numa sala, ou seja, a impressão que este tem acerca das direcções e da força de 

chegada da energia sonora reverberada. Quando o som rerverberado parece chegar, igualmente, de todas as 

direcções (frontal, traseira, lateral e de cima), o grau de envolvência sentido é elevado, isto significa, que a 

energia sonora reverberada é bastante difusa. 

A caracterização objectiva do grau de envolvência do ouvinte LEV ou de difusão numa sala tem sido feita com 

base no índice de difusão de uma superfície SDI, estimado com base na inspecção visual da difusidade das 

superfícies existentes na sala. Outros parâmetros têm sido considerados na avaliação do  garu de 

espacialidade, como o coeficiente de correlação cruzada inter-aural IACCL e denominado nível sonoro lateral do 

som reverberado LJ (secção 3.3). 
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3.3 - Parâmetros objectivos 

Os diversos estudos psicoacústicos (laboratoriais e in situ) permitiram identificar certos atributos subjectivos da 

qualidade acústica de salas e entender a sua correlação com determinados parâmetros acústicos objectivos 

mensuráveis. Os pontos seguintes apresentam e definem os parâmetros acústicos objectivos considerados, 

actualmente, mais relevantes para a caracterização acústica de salas. Todos estes parâmetros são caluláveis a 

partir da resposta impulsiva da  sala, sendo legítimo considerar que a medição ou previsão da resposta 

impulsiva de uma sala seja a fundamental para a caracterização acústica da mesma. 

 

3.3.1 -  “Strenght” – G (Factor de força) 

Este parâmetro pretende quantificar a sensação de “força” da energia sonora, percepcionada numa sala, ou 

seja, a capacidade que a sala tem para amplificar passivamente a intensidade dos sons. Este parâmetro tem 

vindo a ser sugerido como medida para avaliação da sensação de loudness e de intimidade. O factor de força 

define-se pela razão entre a energia total recebida no interior de uma sala, para uma certa posição relativa entre 

a fonte e o receptor, e a energia recebida em campo livre a 10 metros da fonte (nível de referência): 

  (10) 

O factor de força G é geralmente calculado para as frequências sonoras médias de 500 Hz e 1000 Hz 

representado por Gmid. Quando está em causa a gama de frequências graves o factor de força é calculado para 

as bandas de frequência de 125 Hz e 250 Hz denomina-se por Glow. 

 

3.3.2 - Tempo de reverberação – Tr 

De acordo com o modelo de campo de difuso o tempo de reverberação pode ser estimado, para cada banda de 

freqência em análise, considerando que o decaimento da energia sonora no interior de uma sala tem uma 

variação exponencial ao longo do tempo (secção 2.4) ou que o nível sonoro decresce linearmente no tempo 

após a extinção da fonte. O modelo teórico de cálculo do tempo de reverberação resultante desta aproximação é 

equivalente ao modelo empírico de Sabine (secção 2.5.). Estes modelos constituem as ferramentas base na 

modelação das características de reverberação de sala uma sala, embora possam ser pouco precisos em certas 

situações (quando o campo sonoro deixa de ser aproximadamente difuso), eles relacionam o parâmetro tempo 

de reverberação com características arquitéctonicas da sala, como o volume do espaço e as características 

acústicas dos materiais que constituem as superfíies interiores. 

Tal como no modelo teórico de campo difuso, tempo de reverberação medido in situ é calculado com base na 

curva de decaimento da energia sonora. Em geral é feito um ajuste linear aos pontos da curva de decaimento 
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obtida e o tempo de reverberação, estando definido como o tempo necessário para que o nível sonoro possa 

decrescer 60 dB, é calculado pela razão seguinte: 

  (11) 

onde m é a taxa de decaimento da energia sonora dada pelo declive da recta em dB/s. De acordo com a ISO 

3382 o ajuste linear deve ser feito com base num decaimento de 30 dB  (de 5 dB a 35 dB abaixo do nível do 

estado estacionário) utilizando-se o declive dessa recta para o cálculo do tempo de reverberação representado 

por T30. O mesmo raciocínio pode ser feito para uma gama dinâmica de 20 dB (-5 a -25 dB) e de 10 dB (-5 a -15 

dB) e o tempo de reverberação representa-se por T20 e T10 respectivamente. 

Actualmente a ISO 3382 contempla dois métodos distintos para obtenção da curva de decaimento sonoro, o 

método da fonte interrompida e o método da resposta impulsiva integrada (método de Schroeder). O primeiro 

corresponde ao método mais clássico, em que uma sala é excitada por ruído de banda larga ou ruído filtrado em 

banda estreita até se atingir o regime estacionário do campo sonoro e em seguida, a fonte é abruptamente 

desligada. A curva de decaimento sonoro é obtida medindo directamente a diminuição de amplitude da pressão 

sonora ou do nível sonoro ao longo do tempo, para a uma determinada posição relativa entre a fonte e local de 

recepção. Devido à natureza ondulatória da propagação do som numa sala, a distribuição dos níveis de pressão 

sonora varia de acordo com os seus modos próprios e a curva obtida apresenta fluctuações à medida que o 

nível sonoro decresce (fig.16a). 

 

  

Figura 16 – à esquerda curva de decaimento sonoro (pressão sonora ao quadrado) medida directamente com o método da 
fonte interrompida. À direita curva de decaimento sonoro obtida através da reposta impulsiva ao quadrado integrada (método 
de Schroeder). As curvas correspondem aproximadamente a um decaimento de 20 dB durante um intervalo de tempo de 1 s. 

 

Ao realizar-se diversas medidas do decaimento sonoro nas mesmas condições de medição, isto é, na mesma 

sala com as mesmas características arquitectónicas, o mesmo par emissor-receptor e a mesma cadeia de 

medição, a curva de decaimento irá apresentar fluctuações aleatórias [25], dada a natureza aleatória do sinal de 

exitação que torna aleatórias as amplitudes e os ângulos de fase dos modos próprios, no instante em que a 
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fonte sonora é desligada. Desta forma, as curvas medidas serão sempre diferentes e será necessário realizar 

um elevado número de ensaios e calcular um tempo de reverberação médio. 

O método da resposta impulsiva integrada foi desenvolvido por Schroeder, que demonstrou que o espectro de 

energia associado à média de infinitas curvas de decaimento sonoro é idêntico ao espectro de energia 

associado à resposta impulsiva obtida com uma única medição. A curva de decaimento E(t) é obtida pelo 

processo de integração inversa do quadrado da resposta impulsiva p(t) [25] [43]: 

  (12 ) 

O limite do integral t corresponde ao início da resposta impulsiva (será equivalente ao instante em que a fonte 

sonora terá sido desligada) e limite  equivale ao caso ideal em que não existe ruído de fundo e a resposta 

impulsiva terminaria no infinito. Numa situação real este limite (que corresponde ao instante para o qual se 

iniciará a integração inversa) deve ter o valor do instante em que termina a resposta impulsiva (geralmente 

obtido pela intercepção entre uma parte representativa da curva de decaimento e uma linha horizontal 

representativa do ruído de fundo [43]). Com este método obtém-se um decaimento sonoro mais uniforme e 

monotonamente decrescente ao longo do tempo (fig.16b). Este método, para além da vantagem de ser rápido 

na obtenção de um resultado preciso, permite verificar a existência de taxas de decaimento diferentes numa 

mesma curva principalmente nos instantes iniciais, mesmo que sejam assciadas a decrécimos reduzidos do 

nível sonoro. 

No capítulo sete do presente trabalho o tempo de reverberação da sala multiusos Arena D`Évora será calculado 

pelo método de Schroeder. As repostas impulsivas são obtidas emitindo um sinal determinístico (Sine sweep) e, 

a resposta da sala a esse sinal, será captada e transformada normalmente por transformação de Fourier, por 

forma a obter a resposta impulsiva (Cap. VI). 

 

3.3.3 - Tempo inicial de decaimento - EDT 

O EDT é um parâmetro semelhante ao tempo de reverberação só que medido a partir do declive de uma recta 

ajustada a um decaimento de 10 dB abaixo do nível sonoro máximo [24]. Jordan [24], afirma que o EDT parece 

ser uma medida particularmente sensível a alterações da geometria da sala. Em salas onde grande parte das 

primeiras reflexões são direccionadas para a audiência e uma reduzida parte para a zona de palco, o EDT 

apresenta valores mais baixos e, em salas onde o campo sonnoro é mais difuso (reflexões sobre a audiência e a 

zona de palco), o EDT apresenta valores mais elevados e mais próximos do tempo de reverberação Tr. Jordan 

constatou que estas útimas condições eram mais apreciadas pelos músicos. O EDT tem sido considerado como 

uma medida mais relevante da sensação de reverberância e de clareza. 
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3.3.4 - “Bass ratio” e brilho – BR e Br 

O pâmetro BR foi proposto primeiramente por Beranek [4] e pretende avaliar a sensação subjectiva de “enfase” 

das frequências graves face às frequências médias, ao qual tem sido atribuída o denominação calor. É definio 

pela razão entre a soma dos tempos de reverberação para as bandas de oitava centradas nas frequências de 

125 Hz e 250 Hz e a soma dos tempos de reverberação para as bandas de oitava centradas nas freqências de 

500 Hz e 1000 Hz. Exprime-se matemáticamente por: 

  (13) 

O parâmetro BR e o parâmetro Glow pretendem avaliar a “força” com que são sentidos os sons graves. 

O pâmetro Br denominado por brilho pretende avaliar a sensação subjectiva de “ênfase” das frequências agudas 

face às frequências médias. É definio pela razão entre a soma dos tempos de reverberação para as bandas de 

oitava centradas nas frequências de 2000 Hz e 4000 Hz e a soma dos tempos de reverberação para as bandas 

de oitava centradas nas freqências de 500 Hz e 1000 Hz. Exprime-se matemáticamente por: 

  (14) 

O parâmetro Br pretende avaliar objectivamente a “força” com que são sentidos os sons agudos. 

 

3.3.5 - Clareza – Ct 

Este parâmetro mede a definição com que os sons são apercebidos numa sala, define-se pela razão entre a 

energia sonora inicial (“early sound”), recebida entre o instante 0 e t, e a energia reverberada recebida após o 

instante t. Expime-se da forma seguinte: 

 (15) 

em que t é o tempo inicial da chegada do som, ou seja, é a duração do intervalo de tempo considerado como 

sendo “early sound”. Num espaço para voz  define-se t = 50 ms e para música  t = 80 ms. 

O “early sound” é uma fracção da energia sonora total recebida numa posição particular do receptor e, no que 

diz respeito  à avaliação subjectiva da qualidade acústica de uma sala, é um factor importante que influência a 

inteligibilidade dos sons percepcionados. No caso de uma sala para palavra o “ early sound” deve ser superior à 

energia reverberada e o valor de C50 será positivo, quanto maior este valor melhor será a intelegibilidade da 

palavra. Numa sala para música é aceitável valores negativos para o C80. O valor de t para a música é superior 

ao valor para palavra, o que significa que parte da energia inicial, recebida mais tarde (entre 50 e 80 ms) ainda é 

útil para a definição e mistura dos sons musicais.  
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A clareza tem-se mostrado como um parâmetro que não é estatísticamente independente e que se encontra 

fortemente correlacionado com o tempo de reverberação T e EDT [5], decrescendo à medida que o tempo de 

reverberação se eleva. 

 

3.3.6 - Definição – D50 

A definição para a voz ou palavra é definido pela razão entre a energia recebida durante os primeiros 50 ms 

após a chegada do som directo e a energia total recebida, para uma dada posição na área de audiência, 

podendo-se escrever que:  

 (16) 

Este parâmetro está relacionado com a clareza para a voz C50 mediante a expressão seguinte: 

 (17) 

 

3.3.7 - Tempo central – TS 

O tempo central corresponde ao centro de gravidade do quadrado da resposta impulsiva, ou seja, ao instante, 

desde a chegada do som directo, em que a energia recbida antes desse instante iguala a energia recebida 

depois desse instante: 

  (18) 

Este parâmetro foi apontado como medida da clareza sonora [Cremer and Muller, 1978] e quanto mais baixo for 

mais claro será sentido o som numa sala. Os valores típicos podem variar entre 60 ms e 260 ms na gama das 

frequências médias [43]. 

 

3.3.8 - Índice de difusão – SDI 

Este parâmetro é determinado pela inspecção visual do grau de difusão das superfícies interiores de uma sala, 

caracterizado pela quantidade de irregularidades e ornamentação destas superfícies (paredes e tectos). O grau 

de difusão para uma superfície pode tomar o valor 1, para superfícies com muitas irregularidades, o valor 0 para 

superfícies lisas (reflexão espectral) e 0,5 para superfícies intermédias. O SDI é obtido pela razão entre, o 

somatório do produto entre a área de cada superfície e o respectivo grau de difusão, e a área total das 

superfícies em causa. O valor de SDI vai variar entre 0 (difusão nula) e 1 (dfusão total). Quanto maior for o SDI 

maior será o grau de envolvência sentido pelo ouvinte, ou seja, o LEV. 
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3.3.9 - Fracção de energia lateral inicial - JLF 

Este parâmetro foi desenvolvido [22] para avaliar o ASW e caracteriza a força relativa sentida por um ouvinte 

devido à chegada da energia sonora inicial proveniente das reflexões laterais. A fracção de energia lateral inicial 

é determinada pela razão entre a energia lateral recebida e a energia total recebida. A energia lateral é medida 

com um microfone direccional (figure-eight pattern microphone) entre 5 ms e 80 ms, excluindo assim o som 

directo, e a energia total é medida com um microfone omnidireccional entre 0 ms e 80 ms. A fracção de energia 

lateral inicial JLF é definida por: 

  (19) 

onde PL(t) é a resposta impulsiva obtida com o microfone direccinal e p(t) é resposta impulsiva medida com o 

microfone omnidireccional. Este tipo de medição é monoaural. 

   

3.3.10 - Nível sonoro lateral reverberado - LJ  

Este parâmetro pretende relacionar a energia lateral reverberada com o grau de envolvêncvia do ouvinte (LEV) 

constituindo uma medida objectiva da impresão espacial ou da sensação de espacialiade provocada pelo som. 

A fracção de energia lateral reverberada é determinada pela razão entre a energia lateral recebida após as 

primeiras reflexões e a energia total recebida a 10 m da fonte em campo livre. A energia lateral é medida com 

um microfone direccional (figure-eight pattern microphone) e corresponde à energia recebida após 80 ms, 

excluindo assim o som directo e as primeiras reflexões laterais, a energia total recebida em campo livre a 10 m a 

fonte é medida com um microfone omnidireccional. A fracção de energia lateral reverberada é representada pelo 

parâmetro JLF definido por: 

 (20) 

onde PL(t) é a resposta impulsiva obtida com o microfone direccinal e p(t) é resposta impulsiva medida com o 

microfone omnidireccional a 10 m da fonte em campo livre. 

 

3.3.11 - Correlação cruzada inter-aural - IACC 

Tendo em conta que o ser humano pecepciona os sons com os dois ouvidos, desenvolveram-se medidas 

biaurais para avaliação da qualidade acústica de salas. O parâmetro IACC denominado por coeficiente de 

correlação inter-aural é uma medida da diferença entre os sons recebidos em cada ouvido e é função da 

posição relativa entre a fonte e o ouvinte. O método mais popular para a medição do IACC é mediante a 
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utilização de uma cabeça artificial (“dummy head”) com um pequeno microfone implantado em cada ouvido. Os 

sinais gravados são processados em computador onde se calcula directamente a função normalizada da 

correlação cruzada inter-aural (IACF), definida matemáticamente por: 

 (21) 

onde pe(t) é a resposta impulsiva na entrada do canal auditivo esquerdo e pd(t) é a resposta impulsiva na 

entrada do canal auditivo direito. O parâmetro τ permite quantificar o efeito de difração das ondas sonoras 

incidentes na cabeça e está associado ao tempo que uma onda sonora leva a propagar-se (por difracção) de um 

lado da cabeça para o outro; toma valores entre -1 e 1 ms. O valor global do grau de dissimilaridade dos sons 

detectados nos dois ouvidos durante o intervalo de integração considerado, denominado por coeficiente de 

correlação cruzada inter-aural, é dado pelo máximo da função IACF expressa pela equação (21): 

IACC = max |IACF(τ)| com -1 < τ < 1 ms 

O parâmetro IACC tem uma correlação significante com a sensação de espacialidade do som numa sala. O 

parâmetro objectivo para medir o ASW é denominado por IACCE e é obtido considerando os limites de 

integração na (eq.) de 0 a 80 ms, correspondente à energia do “early sound”. A medida para quantificar o grau 

de envolvência de um ouvinte LEV representa-se por IACCL e é obtida para o intervalo entre 80 e 1 ms. 

 

3.3.12 - Rapid speech transmission index – RASTI 

O RASTI é um parâmetro para avaliar o grau de inteligibilidade da palavra numa sala. Este parâmetro constitui 

uma versão simplificada do speech transmission index (STI). Em qualquer dos casos é necessário calcular a 

função de transferência de modulação (MTF) que descreve a redução na modelação do sinal entre o emissor e 

o receptor [Houtgast & Steeneken]. A  MTF está relacionada com as características de reverberação da sala e 

com a razão entre o sinal e o ruído de fundo. 

Em geral são usados dois métodos para obter a MTF, o método do ruído modulado e o método da resposta 

impulsiva. Os métodos são equivalentes embora no segundo, a MTF seja calculada com base na transformada 

de Fourier da resposta impulsiva. 

O RASTI apresenta valores entre 0 e 1. Os valores próximos de 0 são indicadores de uma inteligibilidade má e 

valores próximos de 1 indicam uma inteligibilidade excelente. 
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Quadro 01 – Características objectivas consideradas mais relevantes, agrupadas de acordo com os aspectos subjectivos 

com que estão relacionadas. 

Característica subjectiva Característica objectiva 

Reverberação Tempo de reverberação - Tr 

“Early decay time” - EDT 

Clareza Claridade - Ct (C80 e C50) 

Definição – D50 

Tempo central - TS 

Espacialidade (ASW e LEV) Fracção de energia lateral inicial- JLF 

Nível sonoro lateral reverberado -LJ 

Coeficiente interaural de correlação 

cruzada - IACC 

Loudness Factor de força – G 

Balanço/equilíbrio (calor e brilho) Razão dos graves - BR 

Razão dos agudos - Br 

Intimidade “Initial time delay gap” - ITDG 
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4 - TIPOS DE SALAS E EXIGÊNCIAS FUNCIONAIS  

Não existem formulas matemáticas ou soluções arquitectónicas exactas para projectar uma sala com atributos 

acústicos óptimos, em função do uso a que esta se destina. Porém, está identificado um conjunto de 

características subjectivas que permitem avaliar a qualidade acústica de uma sala (Loudness, clareza, 

reverberação, espacialidade, calor, intimidade). Estas características têm sido correlacionadas com diversos 

parâmetros físicos mensuráveis dependentes das características arquitectónicas do espaço. Desta forma, tem-

se vindo a estabelecer um conjunto de critérios de qualidade ao nível do desenho das salas e à cerca dos 

valores óptimos assumidos pelos parâmetros objectivos de carcaterização. 

 

4.1 - Espaços comunitários 

Em certas salas pode ocorrer uma concentração elevada de pessoas, como em refeitórios/restaurantes, recintos 

desportivos, bibliotecas, salas de espera e de embarque em estações de trasnporte, salas de espera em 

hospitais, espaços de recreio escolar e salas polivalentes em creches e escolas. No interior destes espaços 

podem estabelecer-se níveis sonoros intensos, devido ao ruído produzido pelo tipo de actividades aí 

desenvolvidas. O ruído torna-se incómodo, dificulta a conversação, a atenção e a concentração dos ocupantes. 

Em certas condições pode ser prejudicial à saúde do homem. 

A exigência acústica comum nestes espaços  locais pouco ruidosos. Pretende-se minimizar o nivel sonoro do 

campo reverberante (loudness), o que equivale a reduzir o tempo de reverberação do espaço. Isto é feito com a 

introdução de materiais ou sistemas absorsores com desempenho eficiente na gama de frequências de 

interesse. 

Num refeitório ou restaurante a conversação entre ocupantes, o bater de pratos, talheres, copos e garrafas, 

produzem ruído. Em salas com volumes elevados e superfícies reflectoras a reverberação é mais elevada e o 

loudness também, o ambiente sonoro pode ser incomodativo e dificultar a conversação. Em grande parte das 

situações práticas este problema é solucionado com a aplicação de materiais absorsores em toda a área de 

tecto da zona de refeição. Uma solução corrente e relativamente barata é a aplicação de um tecto falso em 

placas de gesso cartonado perfuradas ou ranhuradas com a aplicação de material absorsor sonoro sobre a face 

traseira. Também tem sido comum a aplicação de tectos falsos com acabamento liso e com carcaterísticas 

absorsoras, embora tenham preços bastante mais elevados (cerca de 3 a 5 vezes mais caros). Estes materiais 

são constituídos por paineis de lã mineral colados directamente sobre o tecto aparente (tecto falso ou laje) e um 

barramento final, que protege contra desagregação das fibras e fornece um acabamente liso e contínuo. Outras 

soluções são possíveis ao nível de materiais e superfícies a tratar. 

Os espaços de recreio (interiores e exteriores), as salas polivalentes nas escolas e as salas de actividade nas 

creches, podem tornar-se locais excessivamente ruidosos. Professores, educadores e funcionários estão 
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expostos diáriamente a níveis sonoros intensos, produzidos naturalmente no decorrer das actividades de lazer 

das crianças, particularmente na gama das frequências agudas, mais incomodativas e nocivas para o sistema 

auditivo. Tal como um trabalhador fabril que esteve exposto ao ruído durante um periodo prolongado da sua vida 

e acabou por desenvolver disfunções auditívas irreverssíveis, um professor primário ou um educador também se 

encontra susceptível de desenvolver tais problemas. A curto prazo o ruído torna-se incomodativo, cansativo, 

provocador de irritabilidade e de alterações no sono. O tempo de reverberação nestes espaços deve ser 

reduzido. As superfícies interiores reflectoras devem ser revestidas com material absorsor sonoro, normalmente 

o tecto e, caso seja necessário, as paredes laterais. 

Numa biblioteca o ambiente sonoro deve ser pouco ruidoso para proporcionar uma concentração mais elevada 

nos utentes durante a leitura. O nível sonoro do ruído ambiente pode elevar-se devido à conversação entre 

diversos utentes. O loudeness deve ser minimizado logo o tempo de reverberação também deve ser rerduzido 

(0,8 a 1 s). As soluções práticas são, em geral, a aplicação de materiais absorsores nas superfícies interiores, 

incluindo o pavimento. 

Nas salas de embarque e salas de espera das estações de transporte, e também nas salas de espera em 

hospitais com volumes elevados, o ruído ambiente produzido deve ser minimizado. O tempo de reverberação 

deve ser reduzido para que as mensagens transmitidas pelos sistemas de difusão sonora (public adressed 

system), com informações sobre horários de transportes, chamada de doentes, música ambiente, avisos de 

emergência, etc., sejam compreendidas na totalidade. O problema principal nestes espaços e também nos 

grandes recintos desportivos, reside no facto de que as superfícies interiores, por estarem relativamente 

afastadas dos ouvintes, reflectem o som com um certo desfazamento em relação ao som directo, não 

constituindo um reforço sonoro útil para a inteligibilidade das mensagens transmitidas. Nos locais referidos é 

usual recorrer-se à instalação de tectos falsos comm características absorsoras, em paineis metálicos 

perfurados e material absorsor na face traseira. O projecto de condicioanmento acústico e sonorização deve 

satisfazer os requisitos base seguintes: 

- O tempo de reverberação Tmid não deve ser muito elevado, inferior a 2,0 s; 

- O sistema de reforço sonoro deve estar dimensionado para cumprir os requisitos seguintes: 

SPLt  ≥ 90 dB sobre as áreas de audiência; deve ter uma distribuição uniforme com variação 

máxima de ± 3 dB; 

SPLd deve estar 10 dB acima do nível de ruído de fundo; 

RASTI deve ser razoável  ≥  0,5;   

- Evitar ecos e focalizações. 
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4.2 - Salas para palavra 

São consideradas salas para palavra os espaços seguintes: salas de aula, auditórios e salas de conferência, de 

uma maneira geral, aqueles espaços nos quais um orador discursa em frente a uma plateia.  O requisito 

acústico fundamental para este tipo de espaços é proporcionar a inteligíbilidade da palavra.   

O grau de inteligibilidade da palavra eleva-se com o aumento da razão entre o nível sonoro total dos sons 

recebidos por um ouvinte numa determinada posição (loudness) e o nível do ruído de fundo na sala, isto é, a 

razão sinal/ruído. A inteligibilidade também é uma função das características de reverberação da sala. 

A concepção deste tipo de salas deve ter em conta os aspectos seguintes, condicionantes no grau de 

inteligibilidade da palavra: 

 - maximizar o loudness e uniformizar o nivel sonoro sob a área de audiência; 

 - tempo de reverberação óptimo; 

- minimizar o ruído de fundo da sala. 

Para aumentar o loudness numa sala, sem recurso a um sistema electroacústico de amplificação sonora 

(sistema de condicionamento activo), é necessário que todas a reflexões sonoras úteis sejam transmitidas para 

a plateia, sendo por isso, importante a existência de superfícies reflectoras, principalmente aquelas mais 

próximas da fonte. No entanto, o tempo de reverberação não deverá ser demasiadamente elevado para que a 

intelegibilidade não seja reduzida, devido à sobreposição dos sons (vogais, consoantes, sílabas e palavras). 

Note-se que o loudness e o tempo de reverberação diminuem com o aumento da área de absorção sonora total 

e que a presença da audiência pode aumentar significativamente a área de absorção sonora total na sala ( 

I=W/A e T =0.161V/A). 

Num auditório para palavra, será conveniente reduzir o volume da sala por ocupante (3 a 5 m3/lugar), para que 

seja possível concentrar mais energia sonora sobre a plateia, desta forma reduz-se a quantidade de área de 

absorção sonora necessária para atigir o tempo de reverberação óptimo (0,5 a 1 s). Desta forma grande parte 

das superfícies da sala deverão ser reflectoras para que o loudness seja maximizado. 

Numa sala de aula, como o espaço é relativamente pequeno e o número de ocupantes é reduzido (20 a 30 

alunos) pretende-se normalmente um tempo de reverberação reduzido (0,5 a 0,8 s), sem risco de minimizar o 

loudness para valores que comprometam a inteligibilidade da palavra. Como o raio crítico aumenta com a 

diminuição do tempo de reverberação, a maior parte da área de audiência estará na zona de campo directo e o 

campo reverberante terá uma contribuição positiva, uma vez que as reflexões sonoras que possam ocorrer irão 

reforçar a intensidade do discurso ou seja o loudness. 
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Outro aspecto importante é eliminação de ecos, fluter ecos ou focalizações do som. Este fenómeno é corrigido, 

em geral, mediante a aplicação de materiais absorsores nas superfícies problemáticas (parede do fundo no caso 

dos ecos).   

A preservação do carácter natural da voz do orador, é outro factor importante nas salas para palavra. A sala 

deve possibilitar uma coloração equilibrada dos sons percepcionados, absorção sonora uniforme para a gama 

de frequências de interesse, geralmente de 250 Hz a 4000 Hz. No caso em que existe um sistema de 

amplificação sonora a resposta em frequência dos altifalantes ou a largura de banda útil deve, no mínimo, 

abranger o intervalo de frequências de interesse que constituem o espectro da voz e operar de forma a reduzir 

ao máximo as distorções harmónicas, continuando a serem válidos todos os requisitos apontados para as salas 

sem condicionamento acústico activo. 

O ruído de fundo provém essencialmente das fontes externas à sala (actividades ruidosas no exterior e ruído de 

tráfego) e do ruído emitido pelos sistemas AVAC (aquecimento, ventiliação e ar condicionado). A transmissão 

destes ruídos ao interior da sala deve ser minimizada, através de medidas de condicionamento adequadas. 

O parâmetro utilizado correntemente para avaliar a inteligibilidade da palavra é o RASTI. Para que a 

inteligibilidade seja considerada como boa, requisito mínimo exigível para este tipo de espaços, o valor do 

RASTI sobre as áreas de audiência deve ser superior a 0,65. 

 

4.3 - Espaços para voz – Teatros 

O desempenho acústico de um espaço para a realização de performances teatrais deve garantir que o grau de 

inteligibilidade da palavra seja óptimo em todas as zonas de audiência. A inteligibidade deverá manter-se ao 

longo da gama dinâmica da voz e a naturalidade desta deve ser preservada. 

Os primeiros teatros surgiram na Grécia e foram feitos ao ar livre. Eram construídos em forma de leque com 

uma inclinação de cerca de 30º. A forma circular permitia aumentar o número de lugares e manter a distância 

dos espectadores aos actores. A inclinação possibilitava um melhoramento, face a um público disposto no plano 

horizontal, das condições de visibilidade e de audibilidade de uma performance. Sem a inclinação, os sons 

produzidos na zona de cena seriam praticamente todos absorvidos pelo público da frente, não sendo 

transmitidos aos lugares traseiros. Esta característica arquitectónica permitia produzir níveis sonoros de campo 

directo mais elevados sobre a audiência. 

O teatro Epidauro na Grécia tinha capacidade para 14 000 pessoas e apresenta distâncias de 70 metros entre a 

zona de cena e os lugares mais afastados. Na direcção frontal a um orador o ser humano deixa de compreender 

o discurso oral para distâncias superiores a 42 m [8]. Para que o discurso fosse inteligível a 70 metros de 

distância da zona de cena, a área central do teatro denominada por “orquesta”, localizada entre a zona de cena 

e a plateia, existia uma plataforma circular que reflectia os sons emitidos pelos actores. Estas reflexões trariam 
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um reforço de 3 dB no nível sonoro produzido, o que permitia inteligibilidade a cerca de 60 metros da fonte. O 

uso de máscaras por parte dos actores e as reflexões provenientes de uma parede de fundo da zona de cena, 

iriam dar o contributo final e amplificar a voz, o suficiente para que esta fosse inteligível nos lugares mais 

distantes.  

O teatro clássico romano apresenta uma arquitectura semelhante ao teatro grego. A zona de plateia é uma 

estrutura semicircular com uma inclinação de cerca de 30º. A “orquesta” neste caso tem uma forma semicircular 

que acompanha a plateia e também estava ocupada por espectadores. Esta superfície não contribuia 

significativamente para o reforço sonoro como acontece no teatro grego, aqui, as ondas sonoras eram 

absorvidas no público. O reforço sonoro era feito pelas reflexões provenientes da parede de fundo da zona de 

cena, que se elevava a uma altura coniderável. É importante ter em conta que as características direccionais da 

voz são menos favoráveis a este tipo de teatro, que faz somente o aproveitamento das reflexões da parede de 

fundo. Estes teatros estavam concebidos para um menor número de espectadores, é o caso do teatro romano 

Aspendus na Turquia, com capacidade para 6000 pessoas e onde os lugares mais afastados distam de 53 

metros. 

Os teatros modernos foram construídos em espaços fechados devendo manter-se as exigências acústicas dos 

teatros clássicos ao ar livre. A existência de uma envolvente com superfícies interiores pouco absorsoras vai 

possibilitar que se estabeleça um campo reverberante no interior do recinto. O tempo de reverberação será 

prolongado e irá prejudicar fortemente a inteligibilidade da palavra. Em salas com as condições anteriores, 

apenas os ouvintes mais próximos dos oradores ou dos altifalantes têm condições razoáveis de inteligibilidade. 

Limitando o volume do espaço, e consequentemente o número de lugares, é possível diminuir o tempo de 

reverberação sem ter necessariamente que introduzir superfícies absorsoras. Isto permite ter mais superfícies 

reflectoras, relativamente próximas dos oradores e dos espectadores, que proporcionam um reforço útil ao som 

directo logo um loudness mais elevado na sala. Reduzindo o volume da sala também irá aproximar o público do 

palco resultando num campo sonoro directo mais intenso e numa maior sensação de intimidade entre o público 

e a performance teatral. 

Os valores recomendados para alguns dos principais parâmetros acústicos são os seguintes: 

 - Tempo de reverberação:   0,7 ≤ Tmid  ≤ 1,2 s ; 

 - Claridade para a voz:   C50 > 2 dB 

 - Inteligibilidade da palavra:   RASTI ≥ 0,65 

 - Nível sonoro da sala:  4 ≤ Gmid ≤ 8 dB (orientação frontal do actor) 

     2 ≤ Gmid ≤ 6 dB (orientação lateral do actor) 
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Em teatros de maiores dimensões pode ser necessário recorrer-se a um sistema de reforço sonoro. Nestas 

condições o desempenho do sistema deve satisfazer os requisitos apontados na secção 4.1 relativos ao SPLd e 

SPLtot. 

 

4.4 - Espaços para música - salas de concerto 

As salas para concerto são os espaços onde a análise acústica deve ser feita em maior detalhe. Um ouvinte 

consegue identificar um conjunto de atributos acústicos capazes de descrever a sensação subjectiva com que 

os sons musicais são percepcionados e também, que estes atributos se alteram para diferentes lugares de uma 

sala e para diferentes salas. Embora o faça com uma sensibilidade diferente um músico reconhece naturalmente 

um conjunto maior de atributos acústicos, necessita de termos mais específicos para caracterizar a acústica de 

um determinado local e a forma como esta influência a sua performance. 

Os atributos subjectivos identificados com mais facilidade pelos ouvintes e que têm demonstrado uma forte 

relação com a impressão global acerca das qualidades acústicas de uma sala são: a reverberância, o loudness, 

a clareza e a espacialidade. Outras características podem ser importantes na impressão tais como: o calor, o 

brilho, a intimidade, o timbre, o balanço tonal, a difusão, a gama dinâmica. Do ponto vista dos músicos é 

necessário que o palco possua certas qualidades acústicas como capacidade de mistura dos sons (“ensemble”), 

audibilidade de palco e suporte. 

 

Reverberação 

A reverberância de uma sala é medida pelo tempo de reverberação (T) e pelo parâmetro EDT. A duração da 

reverberação influência directamente a clareza (definição) da música e a totalidade do prolongamento dos tons 

(“fulness of tone”). Os ouvintes, em geral, preferem tempos de reverberação diferentes para estilos musicais 

diferentes. Imagine-se um grupo coral a actuar numa sala com um volume reduzido e com elevada absorção 

sonora, ou seja, um espaço  “morto” ou “seco”, onde o tempo de reverberação é muito reduzido (0,4 a 1 s). A 

música coral irá soar com clareza e definição, mas sem os atributos acústicos dados pelo prologamento dos 

tons e pela reverberância da sala, que enaltecem a sensação com que são percepcionados os sons musicais. 

Em contraste, considere-se uma performance de música rock numa igreja, um espaço muito “vivo”, cuja 

quantidade de absorsão sonora é muito reduzida em comparação com o volume, logo com um tempo de 

reverberação muito elevado, em geral superior a 2,5 s [39]. O baterista ao efectuar um rolamento na tarola, 

realiza uma sequência de impactos que ocorrem sucessivamente no tempo e os sons produzidos irão sobrepor-

se ao permanecerem na sala devido à reverberação excessiva, degradando por completo a definição do. 

O trabalho desenvolvido por Beranek [4] demonstra que o tempo de reverberação óptimo para música sinfónica 

encontram-se entre 1,8 e 2,0 s e para ópera situa-se entre 1,3 e 1,5 s. A maioria dos trabalhos desenvolvidos 
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sobre acústica de salas para música tem sido centrado na música clássica. A música tradicional, rock, pop, jazz, 

entre outros, constituem um conjunto de estilos em que as performances musicais requerem uma análise 

acústica semelhante à utilizada em salas para música clássica ou ópera. Um estudo recente realizado em 20 

salas de música rock [40] evidenciou que  tempo de reverberação óptimo para este estilo de música deve situar-

se entre 0,6 e 1,2 s e, em particular, que o tempo de reverberação para as bandas de frequência graves, 63 Hz 

e 125 Hz, não deve ser demasiado elevado para que não ocorra perda de definição nos sons graves. Neste 

estudo, as salas consideradas com melhor qualidade acústica apresentaram tempos de reverberação 

constantes ao longo da frequência. No quadro 02 indicam-se os valores recomendados para o tempo de 

reverberação de diversos estilo musicais. 

 

Quadro 02 – Valores óptimos do tempo de reverberação para diferentes estilos musicais. Valores correspondentes ao tempo 

de reverberação médio para as bandas de frequência de 500 Hz e 1 kHz (Tmid). 

Estilo musical Tmid (s) 

Música sinfónica 1,8 – 2,0 

Música barroca e clássica 1,6 – 1,8 

Música de câmara 1,3 – 1,7 

Ópera 1,3 – 1,5 

Música rock, pop, tradicional e outros estilos com sistema PA 0,6 – 1,2 

 

 

Clareza 

Um outro atributo fundamental na qualidade acústica de salas para música é clareza ou definição. Este atributo 

depende fortemente de factores musicais e do desempenho dos músicos. Os principais factores acústicos que 

afectam a clareza, tanto a relacionada com a definição horizontal e a relacionada com a definição vertical,  são a 

reverberação, a relação entre a energia do “early sound” e a energia reverberada, e a resposta da sala às 

frequências graves, médias e agudas. O parâmetro de utilização corrente na avaliação do grau de clareza é o 

C80. O som que um ouvinte recebe durante os primeiros 80 ms (“early sound” para a música) é integrado pelo 

ouvido sem que exista distinção entre o som directo e as primeiras reflexões recebidas (secção 2.8 - efeito de 

Haas), e contribui para aumentar o grau de clareza numa sala. A razão entre a energia recebida até 80 ms e a 
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energia recebida após 80 ms determina o grau de clareza na sala. Num espaço onde a música seja escutada 

com um grau de clareza elevado, normalmente em salas com reverberações reduzidas, a energia do “early 

sound” é superior à energia do som reverberado e o parâmetro C80 toma um valor superior a zero. Se a energia 

do som reverberado for superior à energia do “early sound”, como acontece numa sala muito reverberante, o 

parâmetro C80 toma um valor inferior a zero e o grau de clareza será reduzido. Segundo Beranek [4] os ouvintes 

preferem salas com graus de definição menores e com tempos de reverberação mais elevados (1,8 a 2 s), 

sugerindo que os valores de clareza para salas vazias deveria satisfazer a condição seguinte: 

-4 dB ≤ C80(3) ≤ -1 dB 

De acordo com L.G. Marshall [8] os valores de clareza recomendados para salas ocupados deverá satisfazer a 

condição seguinte: 

-2 dB ≤ C80(3) ≤ 2 dB 

Num trabalho sobre acústica de salas para música rock [40] foi evidenciado um factor de correlação muito 

elevado entre o C80 e o grau de definição D50. Num outro trabalho mais recente [40], citado atrás, foi utilizado o 

parâmetro D50 para avaliação da clareza em salas de concerto para música rock, não só pela correlação elevada 

entre o C80 e D50, mas também pela importância que tem, a informação rítmica e lírica neste género de música. 

Os valores obtidos para o D50, nas salas consideradas com melhor qualidade acústica, estavam compreendidos 

entre 0,6 e 0,8, evidenciando qua as salas que apresentaram maior definição ou clareza seriam mais 

apropriadas para música rock. É importante referir que a clareza C80 não é um parâmetro estatisticamente 

independente [4], estando fortemente correlacionado com o tempo de reverberação e o EDT. Observa-se que o 

C80 diminui á medida que o tempo de reverberação aumenta. Este resultado está de acordo com facto de existir 

preferência em salas para música orquestrada que possuam tempos de reverberação mais elevados (1,3 a 2,0 

s), logo com menor definição (C80 < 0), e preferência em salas para música rock que apresentem tempos de 

reverberação mais reduzidos (0,6 a 1,2 s), logo com maior definição (D50 > 0,5 ou C80 > 0 dB). 

 

Loudness 

A sensação de loudness consitui um parâmetro fundamental na impressão global acerca da qualidade acústica 

de uma sala para música. Uma sala com um loudness elevado apresenta uma capacidade de amplificação 

passiva (sem sistema PA) elevada, e caso o ruído ambiente seja reduzido, a resposta dinâmica da sala terá uma 

gama alargada de intensidades, ou seja, a sala será capaz de responder ou dar suporte a sons muito pouco 

intensos (pianissimo) e realçar o impacto dos sons mais intensos (fortissimo). A resposta dinâmica de uma sala 

é um factor extremamente importante na música sinfónica e clássica, que enaltece a forma como as compsições 

musicais são percepcionadas pelos ouvintes. Uma sala com pouco loudness pode ser decepcionante para os 

ouvintes e também para os músicos e uma sala com excesso de loudness pode provocar a sobreamplificação 
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dos sons e degradar a qualidade da música. O loudness está associado ao grau de amplificação sonora 

proporcionado pela sala que, de acordo com a expressão (W/A), vai depender da quantidade de absorção 

sonora. A quantidade de absorção sonora numa sala varia em função do número de ocupantes, onde uma maior 

ocupação resulta numa quantidade de absorção sonora superior e consequentemente, o loudnes e o tempo de 

reverberação serão mais reduzidos. Estas condições têm-se demosntrado favoráveis para a realização de 

concertos de música rock [40] e as condições opostas, espaços com loudness e tempo de reverberação mais 

elevados, têm sido preferidos para música orquestrada. Quanto maior for a audiência menor será a energia 

sonora disponível para cada pessoa [4], uma vez que a absorção sonora no interior da sala será mais elevada. 

Um outro factor relevante na sensação de loudness é a distância do ouvinte ao palco ou a fonte. As ondas 

sonoras ao propagarem-se desde o palco até ao ouvinte vão sendo atenuadas e quanto maior for a sala maior 

será a atenuação da energia o que provovará uma menor sensação de loudness. Assim, a existência de 

superfícies reflectoras do “early sound”, por exemplo paineis reflectores fixos às paredes laterias e ao tecto, irá 

conduzir mais energia ao ouvinte e aumentar o loudness. Esta energia, proveniente das primeiras reflexões, 

deve ser recebida pelo ouvinte num intervalo de tempo não superior a 50 ou 80 ms após a chegada do som 

directo, para que possa ser integrada em conjunto com este. 

O parâmetro que tem evidenciado uma maior correlação com o loudness é o factor de força Gmid definido na 

secção 3.3.1. O factor de força para as frequências baixas Glow constitui um parâmetro importante na medida em 

que determina a “força” dos sons graves e influência consideravelmente a sensação de espacialidade [4]. O 

parâmetro Bass ratio também é um factor importante na medida da sensação de força nos sons graves (ver 

próximo parágrafo). Beranek concluiu que os valores óptimos de Gmid para música orquestrada estariam 

compreendidos entre: 

4 dB ≤ Gmid ≤ 5.5 dB 

Calor e brilho 

O atributo calor pretende caracterizar o “ênfase” dos sons graves em relação aos sons agudos. Beranek [3] 

desenvolveu o parâmetro Bass ratio BR como medida da sensação de calor, definido pela razão entre o tempo 

de reverberação médio para as frequências de 125 Hz e 250 Hz e o tempo de reverberação médio para as 

frequências de 500 Hz e 1000 Hz. Segundo Beranek [4] os valores óptimos do BR para música de orquestra 

devem satisfazer as condições seguintes: 

1.1 ≤ BR ≤ 1.25 (para Tmid > 1,8 s)  e 1.1 ≤ BR ≤ 1.45 (para Tmid ≤ 1,8 s) 

Tendo em conta os resultados de Gade [40] evidenciando que o tempo de reverberação em salas para música 

rock deveria ser o mesmo para as frequências graves, médias e agudas, os valores de BR óptimos para este 

tipo de música deverão ser: 

BR ≈ 1 
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O atributo subjectivo brilho pretende caracterizar a predominânia e a permanência das frequências agudas 

numa sala e é geralmente avaliado pela razão entre o tempo de reverberação (ou EDT) para a banda de 

frequência dos 2000 Hz e o tempo de reverberação Tmid (ou EDTmid) e pela razão entre o tempo de reverberação 

(ou EDT) para a banda de frequência dos 4000 Hz e o tempo de reverberação Tmid (ou EDTmid). Neste trabalho 

estas razões irão ser denominadas por Br2kHz e Br4KhZ (ver secção 3.3.4).  Em salas com volumes elevados a 

absorção sonora pelo o ar é elevada para as frequências agudas e o tempo de reverberação nesta gama é 

geralmente mais reduzido. De acordo com Beranek [1996], para que uma sala para música possa preservar o 

brilho nas altas frequências, os valores de Br2kHz e Br4KhZ deverão satisafazer as condições seguintes: 

Br2kHz  ≥  0,93 e Br4KhZ  ≥  0,84 (calculado com base no tempo de reverberação) 

Br2kHz  ≥  0,90 e Br4KhZ  ≥  0,72 (calculado com base no EDT) 

Relativamente aos valores óptimos de Tmid para música rock, tendo em conta o que foi considerado para o 

parâmetro BR, será legítimo considerar que estes deverão ser próximos da unidade. 

 

Intimidade 

A intimidade pode ser definida como a impressão subjectiva que um ouvinte tem das dimensões de uma sala, 

com base no ambiente sonoro este percepciona. O ITDG tem-se demonstrado uma medida determinante na 

avaliação do grau de intimidade. Este parâmetro é normalmente calculado para uma posição central da zona de 

audiência. Em posições próximas das paredes o valor de ITDG é reduzido e deixa de ter importância como 

medida de apreciação global da qualidade acústica de uma sala. Beranek, verificou que as salas para concerto 

para as quais o ITDG (numa posição central da plateia) se encontrava abaixo ou próximo de 20 ms, eram 

avaliadas como tendo elevada qualidade acústica. 

 

Espacialidade 

As salas rectangulares relativamente estreitas têm apresentado um maior sucesso nas performances musicais, 

principalmente porque as primeiras reflexões provenientes das paredes laterais induzem uma sensação de 

alargamento da fonte sonora (ASW) criando a impressão subjectiva de espacialidade. Uma sala cuja fracção de 

energia lateral inicial JLF é elevada apresenta um ASW elevada e uma impressão espacial maior. A fracção de  

energia lateral inicial é calculada para as bandas de frequência de uma oitava entre 125 Hz e 1 kHz, podendo 

ser representado por JLF4 e deverá ter um valor superior a 0,19 [8]. 

Outro parâmetro que está relacionado com a sensação de largura aparente da fonte ASW mede a diferença dos 

sons em cada ouvido durante a chegada do “earlysound” (0 a 80 ms) denominado por coeficiente de correlação 

cruzada inter-aural IACC, neste caso correspondente à energia inicial e representado por IACCE. Este parâmetro 
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está relacionado com a energia relativa das reflexões laterais iniciais. Os valores de IACCE variam entre 0 e 1, o 

valor zero significa que a correlação entre os sons nos dois ouvidos é nula e por isso os sons em cada ouvido 

são completamente diferentes; neste caso o valor de 1 – IACCE toma o valor 1. Quando o valor de IACCE é igual 

à unidade existe uma correlação perfeita entre os sons nos dois ouvidos e por isso estes são completamente 

similares; nesta situação o valor de 1 – IACCE toma o valor 0 significando que não existe nenhuma impressão 

espacial. A determinação do ASW é feito com base no valor médio de IACC para as bandas de uma oitava 

centradas nas frequências de 500, 1 k e 2 kHZ representado por IACCE3. Beranek [4], para salas consideradas 

com qualidade aceitável ou boa, mediu valores de 1 – IACCE3 entre 0,4 e 0,5, para salas consideradas como 

muito boas mediu valores entre 0,5 e 0,6, e para salas consideradas com uma qualidade excelente mediu 

valores entre 0,6 e 0,7 (os valores obtidos para o JLF4 apenas variam entre 0,1 e 0,2 para as três categorias 

indicando este parâmetro não será tão apropriado como o 1 – IACCE3 para separar as salas por categoria de 

qualidade). Segundo este autor o valor óptimo de 1 – IACCE3 seria de 0,7. 

O parâmetro IACCE está associado à energia inicial (índice “E” de “early”) e pretende medir a forma e a 

intensidade das reflexões laterais iniciais recebidas por cada ouvido, sendo considerado uma medida do ASW. 

O parâmetro IACCL (índice “L” de “late”) está ligado à energia do som reverberado e pretende medir as 

diferenças do som reverberado entre os dois ouvidos, sendo considerado uma medida do grau de envolvência 

de um ouvinte (LEV) numa sala. Considera-se que o som reverberante ou a reverberação é a energia recebida 

após 80 ms, ou mais, da chegada do som directo. A determinação deste parâmetro também é feita com base no 

valor médio de IACCL para as bandas de oitava centradas nas frequências de 500, 1 k e 2 kHz  e a 

dissimilaridade é avaliada com base no valor de 1 – IACCL3. De acordo com Beranek [4] este parâmetro 

apresenta pouca sensibilidade como medida do grau de envolvência (LEV) ou do grau de difusão sonora, 

tomando valores muito semelhantes para salas com diferentes níveis ou categorias de qualidade acústica. 

A sensação de envolvência também tem sido relacionada com o grau de difusão sonora medido pelo SDI. O SDI 

é obtido por inspecção das carcterísticas difusoras das superfícies e elementos interiores de uma sala e pode 

variar entre 0 (difusão nula) e 1 (difusão total). As salas para música com um SDI elevado, e portanto com um 

maior grau de LEV, tem sido preferidas face a salas com graus de difusão sonora reduzidos. 

O terceiro parâmetro relacionado com o grau de LEV é denominado por nível sonoro lateral do som reverberado 

LJ e é determinado pela diferença entre a energia sonora lateral recebida após 80 ms da chegada do som 

directo, medida com um microfone direccional (tipo Figura-em-8), e a energia total recebida a 10 m da fonte e 

em campo livre, medida com um microfone omnidireccional. O valor global de LJ é obtido pela média dos valores 

paras as frequências de uma oitva centradas nas bandas de 125 Hz a 1kHz. Os valores típicos deste parâmetro 

situam-se entre -14 dB e +1 dB [43]. 
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4.5 - Espaços multiusos 

Um espaço multiusos é entendido como um lugar que irá receber diferentes actividades que requerem 

condições acústicas distintas. Os espaços referidos nos pontos anteriores, tratados como espaços de 

funcionalidade singular, podem, eventualmente, acolher outras actividades. Um sistema de reforço sonoro 

permite criar condições acústicas numa sala, mais próximas das condições exigidas para um determinado 

evento, embora para obter condições óptimas seja necessário ajustar ou fazer variar a quantidade de absorção 

sonora da sala.  

Os auditórios multifuncionais, em geral, são utilizados para conferências, música, teatro e dança. O potencial 

com que o espaço se adapta a cada uma das actividades e performances, depende normalmente de três 

factores: a) projecto de arquitectura; b) orçamento disponível; c) equipamento de apoio. Em termos 

arquitectónicos a exsitência de uma caixa de palco/boca de cena ou não pode ser determinante no desenvolver 

da filosofia de projecto. O volume da sala, a geometria, a disposição das áreas de audiência, são questões 

arquitectónicas que ao serem tratadas irão influenciar e condicionar o desempenho acústico de um auditório. 

Quando existe intenção de capacitar um espaço com características acústicas variáveis, para que este possa 

responder às diferentes exigências funcionais, é fundamental que as soluções de projecto sejam implementadas 

de raiz em conjunto com a equipa de arquitectura. As medidas passivas mais comuns são: a variação do 

volume, palcos e bancadas amovíveis e a variação da quantidade de absorção sonora. Uma estratégia para o 

projecto de um auditório multiusos é considerar uma acústica variável por ajuste da área da absorção sonora, 

com uma configuração para palavra, tempo de reverberação mais baixo mas com um loudness relativamente 

elevado, e com configuração para música, com um tempo de reverberação mais elevado. A acústica variável 

também é feita com recurso a sistemas electroacústicos (ressonância assistida-AR, reverberação de canal 

múltiplo-MRC e sistema de control acústico-ACS). As salas de concerto e os teatros também podem acolher 

performances diferentes daquelas para que estavam destinados. As salas de concerto recebem estilos musicais 

diferentes com necessidades de reverberação distintas. A possibilidade de ajuste da área de absorção sonora 

da sala é fundamental. Os teatros podem receber performances de dança, esta acompanhada de música ao 

vivo ou reproduzida por um sistema de altifalantes, e também têm sido utilizados para a realização de concertos 

rock, pop e jazz assistidos por sistema de reforço sonoro. 

Os pavilhões desportivos, estádios e arenas também apresentam um carácter multifuncional. Os volumes são 

normalmente superiores a 25 000 m3 e a capacidade superior a 5000 lugares. O campo reverberante prolongado 

e desfazado do som directo, e a falta de definição dos sons são problemas comuns neste tipo de espaços 

principalmente em actividades discursivas e musicais. A reverberação excessiva resulta do volume elevado dos 

espaços e da reduzida absorção sonora. As superfícies interiores estão geralmente muito afastadas, quer da 

fonte sonora quer do ouvinte, e originam reflexões atrasadas em relação ao som directo diminuindo o grau de 

definição dos sons.  
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5 - TÉCNICAS DE MODELAÇÃO 

5.1 - Introdução 

Em fase de projecto podem ser utilizadas técnicas de modelação para prever as características acústicas de 

uma sala face a determinadas soluções arquitecturais e realizar-se uma análise, podendo incluir sistemas de 

reforço sonoro ou não, que estabeleça uma antevisão do desempenho ou das qualidades acústicas da sala. As 

principais técnicas de modelação são a modelação analógica mediante a construção de modelos arquitectónicos 

da sala a uma determinada escala, onde podem ser implementadas técnicas de medição, e a modelação digital 

ou simulação computacional da sala e das suas características acústicas, mediante a implementação de 

algorítmos de cálculo baseados em modelos físicos e matemáticos. 

Do ponto vista físico, existem três aproximações fundamentais para descrever o campo sonoro que se 

estabelece no interior de um espaço fechado: descrição ondulatória, geométrica e estatística. A primeira fornece 

os resultados mais precisos e correctos, sobre a propagação do som numa sala. Estes resultados, geralmente, 

têm uma aplicação prática reduzida e com relativamente pouca utilidade na resolução prática de problemas em 

acústica de salas. As outras duas descrições apresentam métodos simples de prever a distribuição da energia 

sonora no interior de uma sala e expressões matemáticas muito úteis na análise prática de problemas. 

O ponto seguinte pretende introduzir os conceitos e pressupostos teóricos base das três aproximações 

fundamentais. A terceiro ponto introduz o conceito de modelo físico analógico e quarto ponto apresenta o 

programa de simulação computacional EASE (Enhanced Acoustic Simulator for Engineers) e as suas principais 

funcionalidades. 

 

5.2 - Descrições fundamentais 

5.2.1 - Descrição ondulatória 

A descrição física, mais precisa, da propagação do som num espaço fechado tem por base a equação de onda 

acústica [1] [3]. A influência das superfícies interiores da sala é tida em conta impondo condições fronteira nas 

soluções possíveis da equação de onda. O efeito local provocado por uma determinada superfície fronteira pode 

ser modelado em termos da sua impedância acústica, que é função da frequência e do gradiente de pressão 

sonora ao longo da superfície.  

Para um meio não dissipativo e assumindo soluções harmónicas, a equação de onda pode ser resolvida para 

valores discretos do número de onda, ou seja, para os seus valores próprios, que se encontram relacionados 

com as frequências próprias da sala. A cada valor próprio está associado uma função própria, a função 

característica (desprezando a existência de estados degenerados). A função característica é normalmente 

chamada de modo normal. 
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Geralmente, a impedância acústica de uma região fronteira (parede) é uma quantidade complexa e a pressão 

sonora apresenta uma dependência temporal também complexa. A parte imaginária exprime o amortecimento 

ou a dissipação da energia sonora na sala. Então, ao ligar-se uma fonte sonora num espaço fechado, 

estabelecendo um campo sonoro estacionário (energia produzida igual a energia dissipada) constituído por um 

número relativamente elevado de modos normais, e se em seguida a fonte for desligada abruptamente, a 

intensidade do campo sonoro irá ser atenuada e decair na totalidade até atingir a intensidade do ruído de fundo. 

Se as constantes de amortecimento associadas a cada função própria forem aproximadamente iguais, pode ser 

tomado um valor médio para a atenuação sonora e o decaimento da energia sonora no interior de uma sala tem 

uma variação exponencial ao longo do tempo (ver secção 2.4 e 5.1.3). O conceito de decaimento sonoro é a 

base para o entendimento do fenómeno da reverberação e da definição do tempo de reverberação, um dos 

parâmetros fundamentais na caracterização acústica de salas. 

Conhecendo as funções próprias ou os modos normais de um espaço é possivel exprimir matemáticamente a 

sua resposta a qualquer sinal de excitação. Para salas com geometria simples (espaços rectangulares) os 

modos normais são calculados de forma aproximada e originam expressões com utilidade prática. Na maioria 

dos casos a geometria e as características acústicas dos materiais que constituem as paredes e as superfícies 

interiores de uma sala são complexas. Nestes casos, a densidade ou o número de modos normais necessários 

para descrever toda a gama do audível é muito elevada dificultando extremamente o cálculo das funções 

próprias, resultando em conceitos de aplicação prática reduzida em acústica de salas. Quando o número de 

modos normais é reduzido, como em salas pequenas ou na gama de frequências graves, podem ser aplicados 

métodos numéricos, tal como o método dos elementos finitos [3], para obtenção dos modos normais de um 

espaço. Em espaços de grandes dimensões a aproximação geométrica pode possibilitar uma análise mais 

simples e útil na prática. 

 

5.2.2 - Descrição geométrica 

A descrição geométrica faz uma aproximação mais simples acerca da propagação do som em espaços 

fechados, embora menos precisa do que a aproximação ondulatória, este modelo fornece resultados 

importantes de carácter prático na análise e na caracterização acústica de salas. A hipótese de base 

considerada admite que o campo sonoro no interior de uma sala é constituído por sinais com natureza espectral 

alargada e muitas componentes espectrais, para que as ondas sonoras (frentes de onda) possam ser 

consideradas incoerentes. Desta forma são desprezados os fenómenos físicos que envolvem os efeitos 

constructivos ou destrutivos das diferenças de fases entre frentes de onda, como a interferência e a refracção, 

no sentido de que estes efeitos ocorrem em igual proporção e anulam-se mutuamente. Assim, quando ocorre a 

sobreposição de duas ondas sonoras num certo ponto, a energia total é dada simplesmente pela soma das suas 

energias. 
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A propagação da energia sonora é aproximada pelo modelo de raio sonoro que considera as ondas sonoras 

como linhas rectas ou como se a propagação ocorresse em caminhos rectos (ver secção 2.1 e 5.3). Neste caso 

campo sonoro criado por uma fonte pontual é representado por um conjunto de raios que diverge uniformemente 

em toda as direcções a partir de uma superfície esférica, isto é, cada elemento superficial da frente de onda 

esférica corresponde a um raio sonoro representado por uma linha recta perpendicular ao elemento de 

superfície. Cada elemento ou cada raio pode ser visto como uma onda plana, que se propaga com velocidade 

constante e cuja energia se mantém constante ao longo do caminho de propagação (considerando o meio de 

propagação homogéneo e não dissipativo), apesar de a intensidade sonora contida nesse elemento diminuir 

com o quadrado da distância à fonte. 

A descrição geométrica considera ainda a ocorrência de um processo especular da reflexão dos raios sonoros, 

quando a dimensão das superfícies reflectoras é grande em comparação ao comprimento de onda dos 

estímulos sonoros em causa. Uma das ferramentas mais importantes fornecida pela a descrição geométrica é o 

método das fontes imagem, que permite prever a resposta impulsiva em qualquer ponto de recepção de uma 

sala em função da posição da fonte (ver secção 2.1) e descrever com detalhe a distrubuição espacial, temporal 

e espectral dos níveis de pressão sonora numa sala. 

 

5.2.3 - Descrição estatística 

A descrição estatística e a descrição geométrica fornecem um conjunto de ferramentas para modelação das 

características de um campo sonoro num espaço fechado, com uma utilidade prática na caracterização acústica 

de uma sala e na avaliação do seu desempenho face a uma determinada performance. 

Na aproximação estatística também são desprezados os efeitos resultantes da natureza ondulatória do campo 

sonoro, as componentes deste continuam a ser descritas por modelo de raio sonoro e a propagação de ondas 

sonoras é tratada somente em termos da densidade de energia. Ao contrário da descrição geométrica, a 

densidade de energia não é obtida pela soma das energias de cada um dos raios sonoros, mas considerando 

que em termos médios, a densidade de energia se encontra uniformemente distribuída no interior do espaço, 

partindo do pressuposto que o campo sonoro é perfeitamente difuso, ou seja, que a probabilidade da energia 

sonora ser recebida em qualquer direcção é a mesma. Numa sala real esta condição nunca é satisfeita na 

totalidade e as expressões que resultam desta aproximação devem ser aplicadas, adequadamente, atendendo 

ao domínio de validade dos modelos. 

Um dos resultados mais importantes desta aproximação define que a densidade de energia de um campo 

sonoro no interior de uma sala, em regime estacionário, é proporcional à potência da fonte e inversamente 

proporcional à quantidade de absorção sonora total (ver secção 2.4). 
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Um outro resultado relevante é obtido considerando que num campo difuso o decaimento da energia sonora tem 

uma variação exponencial, obtendo-se uma expressão para o tempo de reverberação com uma aplicação 

prática muito útil, que relaciona o volume do espaço com a quantidade de absorção sonora, embora o seu grau 

de precisão seja limitado pelo grau de difusidade do campo sonoro. Esta expressão é idêntica à expressão 

empírica do tempo de reverberação deduzida por Sabine. 

 

5.3 - Modelos anológicos – “scale models” 

Nesta técnica é construído um modelo da sala a uma determinada escala (1:10, 1:24, 1:48) de acordo com as 

soluções arquitectónicas de projecto. Pode ser instalado um sistema de medição (uma fonte sonora à escala e 

microfones localizados em diferentes pontos de recepção) para derivar directamente os parâmetros de 

caracterização acústica. Actualmente, são utilizados métodos de medição idênticos aos usados em salas reais, 

em que a resposta da sala captada é digitalizada por uma placa de som e processada em computador para 

extracção da resposta impulsiva e dos  parâmetros acústicos de carcaterização. 

Num modelo as propriedades acústicas dos materias que constituem as superfícies interiores da sala real 

devem ser as mesmas. Se a escala de um modelo for 1:10 e se, por exemplo, o revestimento de piso da sala for 

uma alcatifa com um NRC de 0,2 para a frequência de 1000 Hz, então piso a utilizar no modelo analógico 

deverá ter um NRC de 0,2 para a frequência de 10 kHz. Se a gama de frequências de interesse compreender os 

125 Hz  e os 4 kHz, a fonte sonora deverá produzir sinais de excitação entre 1250 Hz e 40 kHZ. O aumento na 

frequência tem a mesma proporção em termos de diminuição da escala do modelo. Um factor a ter em conta é 

absorção pelo ar que para as altas frequências é muito elevada, é comum utilizar-se um fluído inerte como o 

nitrogénio em substituição do ar ou realizar-se uma correcção em computador para obviar à influência deste 

aspecto. 

Hoje em dia as técnicas de modelação digital assistidas por computador permitem obter resultados precisos e 

equivalentes aos obtidos com os modelos analógicos. 
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5.4 - Modelos digitais – simulação computacional EASE 

5.4.1 - Modelo arquitectónico 

O modelo digital de uma sala para análise acústica é realizado em CAD onde é construído em 3D a estrutura da 

sala do ponto de vista da sua envolvente interior, ou seja, todas as superfícies interiores relevantes que 

constituem a estrutura interna do espaço deverão ser representadas por um plano ou diversos planos. 

 

 

Figura 17 – a) Modelo 3D autoCAD; b) Modelo 3D EASE. 

 

O ficheiro criado em AutoCAD é importado pelo software de simulação EASE. Os dados de entrada da 

modelação correspondem às características acústicas dos materias, às fontes sonoras e às áreas de audiência. 

 

    

    

  

Figura 18 – Modo de visualização render no EASE. a) Sala de leitura; b) Sala de culto; c) Auditório para palavra e música; d) 
Sala polivalente, teatro, música e actividades desportivas.  
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Os modos de visualização do modelo digital da sala, após a introdução dos materiais, permitem identificar as 

diferentes áreas de absorção sonora das superfícies interiores dos espaços (fig.18). 

 
5.4.2 - Modelação das características materiais e electro-acústicas 

As características de absorção sonora dos materiais que constituem as superfícies interiores da sala são 

definidas através de uma base de dados, baseada nos valores dos coeficientes de absorção sonora de Sabine 

por banda de frequência (fig.19). As características físicas das fontes em termos de potência sonora (resposta 

 

   

Figura 19 – Selecção de materiais; Visualização dos coeficientes de absorção sonora por banda de frequência. 

 

dinâmica e em frequência) e direccionalidade, são possíveis de definir através de uma base de dados onde 

estão disponíveis diversas gamas de altifalantes fabricados actualmente (fig.20). O sistema de altifalantes pode 

ser simulado em diferentes posições e com diferentes orientações. 

 

   

 

Figura 20 – Selecção de altifalantes: visualização das características de potência e direccionais. 
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5.4.3 - Parâmetros geométricos e acústicos base 

Os parâmetros base são directamente calculados pelo simulador, tais como o volume da sala, a área superficial 

total, a área de absorção sonora total e o coeficiente de absorção sonora médio (eq.9) e o tempo de 

reverberação (eq.6). 

 

Figura 21 – Parâmetros acústicos fundamentais. Tempo de reverberação, Área de absorção sonora total, coeficiente de 
absorção sonora médio, volume da sala, área superficial, livre percurso médio. 

 

 

5.4.4 - Reflectogramas-Resposta impulsiva ideal 

O software permite estimar a resposta impulsiva ideal de uma sala para uma determinada posição relativa entre 

a fonte e o receptor, com recurso ao método “ray-tracing” ou ao método das fontes imagem [3]. A resposta 

impulsiva ideal, em termos de energia sonora, é denominada de reflectograma. 

 

 

 

Figura 22 – Resposta impulsiva ideal de uma sala – Reflectograma.  

Tempo 

Energia 
sonora 
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5.4.5 - Cálculo dos parâmetros de desempenho 

Os principais parâmetros de caracterização acústica são calculados pelo EASE com base nas expressões 

apresentadas na secção 3.3. Em primeiro lugar é definido o parâmetro a calcular e a banda de frequência a 

analisar. Nesta fase também são definidos quais os altifalantes em uso e que deverão ser ligados, e, qual a 

resolução do mapeamento correspondente à distribuição espacial dos valores assumidos pelo parâmetro em 

questão (fig.23a). São também definidas as áreas de audiência sobre as quais irão ser calculados os 

parâmetros de desempenho acústico (fig.23b). 

 

 

 

 

 
 

Figura 23 – Definição do cálculo dos parâmetros acústicos. 
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5.4.6 - Modos de visualização de resultados 

As características acústicas de um recinto são quantificadas objectivamente por diversos parâmetros físicos 

definidos da secção 3.3. O objectivo é conhecer os valores assumidos por esses parâmetros, sobre as áreas de 

audiência do recinto em causa. O EASE realiza o cálculo dos parâmetros e possibilita a visualização dos 

resultados sob a forma de mapa de cores da distribuição espacial do parâmetro em questão (fig.24a). A 

distribuição em percentagem dos valores assumidos pelos parâmetros de carcterização acústica pode ser 

visualizada (fig.24b). 

      
 

 

  

 
Figura 24 – Mapas das distribuições espaciais dos valores assumidos pelos parâmetros de caracterização acústica: 
Distância crítica (à esquerda) e razão entre a energia sonora do campo directo e do campo reverberante (à direita). 



  

 ________________________________________________________________________________________________________________ 65/107 
 

6 - MÉTODOS DE MEDIÇÃO 

6.1 - Introdução 

De acordo com o referido na secção 2.9, conhecendo a resposta impulsiva (RI) é possível derivar todas as 

características acústicas fundamentais de uma sala. A medição precisa da RI de uma sala é uma tarefa 

fundamental no projecto acústico de espaços com funcionalidades específicas, como são os casos de salas 

para palavra, música e outras actividades onde ocorra transmissão de mensagens sonoras. 

Pretende-se obter a resposta apenas do espaço acustico, sem os efeitos de distorção provocados pelas 

respostas não-lineares dos equipamentos e com a presença mínima de ruído (acústico, térmico e eléctrico), 

para que se possa descrever, da forma mais precisa, as características acústicas de uma sala. Idealmente, o 

sistema deve ter um comportamento linear e invariante no tempo (secção 6.2.1), pois quanto maior for o 

afastamento destes pressupostos maior será a imprecisão com que é obtida a resposta impulsiva da sala. Num 

sistema real de medição é necessário considerar os efeitos de distorção devido a não linearidades dos 

equipamentos e a variações no tempo do comportamento destes.  Outro efeito que introduz um aumento na 

incerteza das medições é a existência de uma certa quantidade de ruído. 

 

6.2 - Conceitos teóricos base  

6.2.1 - Sistema linear invariante no tempo – modelo ideal 

A análise de um sistema físico requer um modelo matemático adequado para descrever o seu comportamento. 

Este modelo constitui uma conceptualização ideal do sistema, que será útil e preciso quando as suas limitações 

são tidas em conta e quando se conhece o domínio de validade para a sua aplicação. 

Uma sala pode ser considerada como um sistema físico que recebe um sinal de entrada x (t), geralmente um 

estímulo sonoro produzido por um altifalante, e transforma-o num sinal de saída y(t), que será captado por um 

microfone para posteriormente ser processado e analizado em computador. O diagrama simplificado do sistema 

está indicado na fig.25. 

 

 

Figura 25 – Diagrama do sistema para análise da sala. 

 

Matemáticamente pode-se escrever que o sinal de entrada está relacionado com o sinal de saída da forma 

seguinte: { x(t) } = y (t), onde { } é o operador matemático que representa o sistema e que estabelece a regra 

x (t) y (t) Sala 
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de transformação do sinal de entrada x(t) no sinal de saída y(t). Assumindo a imobilidade do par emissor-

receptor, a sala pode ser tratada como um sistema linear invariante no tempo. Num sistema linear um sinal de 

entrada dado por ax1+bx2 = x3, corresponde uma saída y3 = ay1+by2, onde y1 e y2 são as saídas de x1 e x2, e a 

saída y3 é combinação linear das saídas y1 e y2. O princípio da sobreposição é aplicável a sistemas lineares em 

que a resposta do sistema a uma combinação linear de sinais, é uma combinação linear das respostas de cada 

sinal. O comportamento de um sistema linear ideal é independente da amplitude dos sinais. O sistema, por ser 

invariante no tempo, tem propriedades constantes ao longo do tempo, ou seja, o sinal de entrada x(t –t0) será 

transformado no sinal de saída y(t – t0) sem que este último sofra alterações na sua amplitude ou forma, apenas 

o instante em que este é recebido é modificado de t0 (constante real) [15].  

 

6.2.2 - Resposta impulsiva e resposta em frequência 

Quando um sistema é estimulado por um impulso ideal, isto é, quando o sinal de entrada for uma função delta 

de Dirac (t), o sinal de saída denomina-se por resposta impulsiva do sistema h(t), também conhecida por 

função de Green (fig.26). 

    

 

Figura 26 – Diagrama do sistema para análise da sala. 

 

A função delta de Dirac é um conceito matemático definido através de um integral de convuloção [15]. 

Idealmente, a função delta de Dirac pode ser considerada como um impulso com duração infinitésimal, altura 

infinita e área unitária. A resposta impulsiva depende do ponto de aplicação do impulso de Dirac. Uma sala que 

recebe um estímulo sonoro descrito por um delta de Dirac: x(t) = (t), produz directamente a resposta impulsiva 

desse espaço: y(t) = h(t), podendo-se escrever que: { (t) } = h (t). A resposta Impulsiva fornece uma descrição 

precisa do sistema “sala” no domínio do tempo. Em teoria, a saída de um sistema linear invariante no tempo é 

obtida pela operação de convolução entre o sinal de entrada e a resposta impulsiva do sistema, denotada por: 

x(t)  h(t) = y(t); no caso em que o sinal de entrada for um impulso de Dirac a resposta do sistema é a própria 

resposta impulsiva: (t)  h(t) = h(t). 

Numa situação prática em que se pretende caracterizar a resposta impulsiva de uma sala, a medição pode ser 

realizada com um sinal de entrada com características impulsivas e o sinal recebido será, aproximadamente, a 

resposta impulsiva. Outros métodos utilizam sinais de excitação determinísticos transmitidos à sala durante um 

período de tempo relativamente longo (alguns segundos) em comparação com a duração de um impulso 

(t) h(t) Sala 



  

 ________________________________________________________________________________________________________________ 67/107 
 

(algumas décimas de segundo). Nestes métodos a resposta impulsiva é obtida, em geral, por técnicas de 

deconvolução no domínio da frequência por possibilitarem operações matemáticas menos complexas, uma vez 

que é válido o teorema da convolução expresso por: x(t)  h(t)  X(j) H(j). Este teorema define que a 

operação de convolução entre dois sinais no domínio do tempo, x(t) e h(t), é equivalente à simples multiplicação 

algébrica das transformadas desses sinais descritos no domínio da frequência (espectros), X(j) e H(j). 

Quando o sinal de entrada é um impulso de Dirac, a função H(j) corresponde à função de transferência da 

sala, podendo-se escrever que: H (j) = Y (j) / X (j) e que: h (t) = [ Y (j) / X (j) ] -1, onde o expoente -1 

denota que se trata de uma transformação inversa. Por definição, a função de transferência de um sistema é 

definida pela razão entre a transformada de Laplace do sinal de saída (resposta do sistema) e a transformada 

de Laplace do sinal de entrada (estímulo sonoro). A função resposta em frequência de um sistema é definida de 

forma equivalente ao da função de tranferência, mas é obtida por transformação de Fourier; esta é vista como 

um caso especial da transformada de Laplace. 

De uma maneira geral, os métodos de medição para obtenção da resposta impulsiva de uma sala podem ser 

caracterizados, essencialmente, pelo tipo de sinais utilizados na excitação da sala e pela forma como é 

processado o sinal de resposta (tipos de transformada e técnicas de deconvolução) captado por um 

determinado sistema de gravação (microfone, placa de som e computador). 

 

6.3 - Métodos para caracterização da resposta impulsiva 

6.3.1 - Os diferentes métodos 

Para que os dados experimentais colhidos nas medições sejam adequados para a obtenção da resposta 

impulsiva, as fontes de exitação devem produzir sinais com energia suficiente para que a razão sinal-ruído seja 

elevada em toda a gama de frequências de interesse. Os sinais produzidos devem ter a forma de pulsos de 

curta duração sem variações de pressão significativas. Deverão ainda possuir repetibilidade ao longo do tempo 

e do espaço (a variação da amplitude ao longo do tempo com repetibilidade e características directivas com 

repetibilidade de preferência omnidireccionais) [27]. 

Existem diferentes técnicas baseadas para a medição da resposta impulsiva baseadas na excitação da sala por 

sinais determinísticos. Actualmente as técnicas mais populares são: a excitação por impulsos (pistola de alarme 

ou pulso gerado electronicamente e emitido por um sistema amplificação sonora), a excitação estática por 

sinusóides (stepped tone, multitone), a excitação por um sinal “sweep” em que a frequência varia de forma linear 

ao longo do tempo (Time Delay Spectrometry TDS), a excitação por uma sequência aleatória de impulsos 

(Maximum Length Sequences MLS) e a excitação por sinais “sweep” em que a frequência tem uma variação 

exponencial ao longo do tempo. Este último método trata-se da técnica desenvolvida mais recentemente [29] e 

apresenta vantagens importantes face aos métodos mais utilizados, TDS e MLS. As vantagens podem ser 
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evidenciadas tendo em conta a susceptibilidade de cada método à presença de ruído e ao afastamento do 

sistema das condições ideais estabelecidas na secção 6.2.1. Com o método do Sweep exponencial é possivel 

separar por completo a resposta impulsiva pretendida das componentes de distorção do sinal, devido a não-

linearidades e ainda melhorar a razão/sinal ruído, principalmente nas baixas frequências [34]. Esta será a 

técnica utilizada no caso de estudo do capítulo VII. 

 

6.3.2 - Concepção modelar do sistema em análise 

Considerando que o sistema ideal da fig.26 pode conter uma certa quantidade de ruído e de não linearidades, o 

sistema real em análise pode ser representado pelo modelo esquemático da fig.27. 

 

 

Figura 27 – Diagrama do sistema com ruído e componentes não-lineares. 

 

O modelo do sistema pode ser conceptualizado por um conjunto de elementos ligados em série caracterizados 

pelas respostas impulsivas de cada um desses elementos [27] [29]. Neste modelo o sistema global apresenta 

características não-lineares todavia, assume-se que o elemento “sala” do sistema tem propriedades lineares e 

invariantes no tempo e cuja função resposta em frequência ou resposta impulsiva se pretende obter. Pode ser 

escrito que: 

y (t)  =  x` (t) * h (t)  + n (t) (22) 

em que x`(t) é a resposta produzida pelo sistema não linear, ao sinal de entrada x(t), h(t) é a resposta impulsiva 

da sala e y(t) é o sinal captado, após o efeito do filtro não-linear (altifalantes e outros equipamentos da cadeia de 

medição), responsável pelas distorções harmónicas de diferentes ordens e o efeito de um filtro linear h(t), neste 

caso a sala [28] [29]. 

 
6.3.3 - Obtenção da resposta impulsiva 

Utilizando um sinal de excitação determinístico x(t), de preferência periódico e de banda larga, é possivel medir 

o sinal de resposta e através deste, calcular a função de transferência do sistema, considerando que o ruído de 

fundo foi eliminado em virtude da média de várias medições. Em primeira aproximação o sistema é linear e 

Sistema linear 
Sistema 
não-linear 

x´(t) * h(t) 

ruído 

x (t) y (t) 

n (t) 

K [ x (t) ] 
x` (t) 

+ 



  

 ________________________________________________________________________________________________________________ 69/107 
 

invariante no tempo, a resposta impulsiva h(t) é a transformada de Fourrier inversa da função de transferência. 

Mediante o uso de um processamento digital da resposta captada y(t) é possivel implementar algorítmos FFT 

(Fast Fourrier Transform) e IFFT (Inverse Fast Fourrier Transform) para extrair a resposta impulsiva da sala: 

h (t)  =  IFFT [ FFT[ym(t)] / FFT[x(t)] ] (23) 

Este método melhora a razão sinal/ruído e permite separar os efeitos de distorção causados pelas não-

linearidades do sistema, da resposta impulsiva pretendida. Neste método é aplicado um processo de 

deconvolução linear da resposta impulsiva no domínio do tempo [29] [34] através da resposta da sala a um sinal 

de excitação sinusoidal em que a frequência instantânea varia de forma exponencial ao longo do tempo. A 

técnica consiste aplicar ou convoluir um filtro inverso f(t) com a resposta da sala y(t) ao sinal de exitação x(t): 

x(t) * f(t) => δ(t) (24) h(t) = y(t) * f(t) (25) 

 

6.4 - Cadeia de medição 

Os equipamentos típicos utilizados na cadeia de medição da resposta impulsiva estão representados de forma 

esquemática na fig.28. O computador gera um sinal de excitação digital que será convertido na placa de som 

num sinal analógico, este é transmitido ao transdutor de emissão (altifalante) que radia um sinal acústico para o 

interior da sala. A resposta da sala é captada pelo transdutor de recepção (microfone) e convertida num sinal 

eléctrico analógico; em seguida é directamente samplada no conversor A/D-D/A (placa de som) e digitalizada. O 

processamento deste sinal para deconvolução da resposta impulsiva é realizado por um analizador digital no 

computador. 

 

Figura 28 – Equipamentos típicos da cadeia de medição da resposta impulsiva. 
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A configuração apresentada permite fazer o todo o controlo do sistema de medição a partir do computador. 

Actualmente, a geração do sinal de excitação, a gravação da resposta da sala e, o processamento e a análise 

dos sinais captados, é feita por um unico programa operado a partir do computador. 
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6.5 - Processamento e análise de sinais - EASERA 

A utilização de um analizador digital permite um processamento rápido dos sinais captados. A resposta 

impulsiva pode ser calculada directamente logo após a medição e analisada para determinação dos parâmetros 

acústicos. O presente trabalho utiliza o software EASERA (Electronic and Acoustic System Evaluation Response 

Analysis) para gravação, processamento e análise dos sinais captados nas medições realizadas na Sala 

multiusos apresentada no caso de estudo do capítulo VII. Na versão completa o EASERA consiste em quatro 

módulos: medição, gerador de sinais, analizador em tempo real e pós-processamento. Todos os métodos de 

medição e respectivos sinais de excitação referidos na secção 6.3.1. 

 

  

Figura 29 – Módulos de medição e geração de sinais. a) Configuração do transdutor de recepção e de emissão; b) 

Configuração do tipo de sinal de excitação. 

 

  

Figura 30 – Módulo de processamento e análise de dados. Visualização da resposta impulsiva (em baixo) e da resposta em 

frequência (em cima). 
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Figura 31 – Parâmetros acústicos cálculados pelo EASERA. 

 

 

   

 

 

          
         
 
Figura 32 – Modos de visualização de resultados. a) ETC; b) Curva de Schroeder; c) Cascata; d) Espectograma/sonograma  
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7 - CASO DE ESTUDO – PAVILHÃO MULTIUSOS “ARENA D` ÉVORA” 

7.1 - Apresentação 

O edifício em análise refere-se à antiga Praça de Touros de Évora inaugurada pelo Rei D. Luis em 1889. 

Recentemente o edifício sofreu obras de remodelação relativas a uma primeira fase de projecto e foi 

transformado num Pavilhão Multiusos, inaugurado em 2007 com o nome Arena D`Évora, tendo sido projectado 

para funcionar como sala para concertos, recinto desportivo e praça de touros. A Arena, com capacidade para 

cerca de 5000 espectadores, está dividida em três zonas de audiência distintas, a plateia, a bancada inferior e a 

bancada superior, e, tem recebido, na sua maioria, permormances musicais de estilos variados, nomeadamente 

de música orquestrada, tradicional, étnica, Rock, Pop e Electrónica, podendo acolher apresentações artísticas e 

culturais diversas onde ocorre, somente, a transmissão da palavra. 

Em todos os eventos realizados na Arena com interesse para o presente trabalho é utilizado um sistema de 

reforço sonoro, uma necessidade óbvia em recintos de grande volume e com um número elevado de 

espectadores. Desta forma, o desempenho da sala em termos acústicos é determinado, essencialmente, pelas 

características arquitectónicas e geométricas do espaço, e pela performance do sistema de reforço sonoro. 

As características arquitectónicas da sala estão associadas às características de absorção ou reflexão sonora 

dos materias que constituem as superfícies interiores, às dimensões do espaço e às suas carcaterísticas 

geométricas. A performance do sistema está naturalmente condicionada pelas características acústicas da sala 

(essencialmente pela reverberação), pelas suas características electroacústicas, isto é, resposta dinâmica, 

resposta em frequência e carcaterísticas direccionais, e ainda, pelo número, localização e orientação dos 

altifalantes. 

 

7.2 - Descrição da arquitectura e detalhes técnicos da Arena 

O edifício em questão apresenta uma estrutura poligonal regular constituída por 16 lados. À cota do piso térreo, 

na zona central, encontra-se a zona da plateia também denominada por arena com um diâmetro de 35 metros e 

delimitada por uma envolvente em betão (integrando seis vãos com porta) que se eleva até uma altura de cerca 

de 2,3 metros; a partir desta cota desenvolve-se a bancada inferior até uma altura de 5 metros em relação à 

cota da plateia. A bancada inferior é um anel em betão com uma largura de cerca de 7,5 metros e com um 

diâmetro exterior de cerca de 52 metros. A bancada superior desenvolve-se até uma altura de cerca de 11 

metros acima da cota da plateia e constitui um anel em betão com cerca de 3,5 metros de largura. As paredes 

exteriores são constituídas por alvenaria de pedra e estão reforçadas, pelo exterior e pelo interior, com lâminas 

de betão; estas paredes elevam-se até cerca de 14 metros acima do piso térreo. A cobertura da Arena é 

parcialmente constituída por chapa metálica suportada por uma estrutura metálica e no centro apresenta uma 

zona sobrelevada amovível em policarbonato. 
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Figura 33 – Planta da bancada inferior da Arena com vista sobre a plateia e palco. 

 

 

 

Figura 34 – Corte longitudinal. 

 

 

 

Figura 35 – Alçado Nascente. 
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No quadro seguinte apresentam-se as características técnicas da Arena com relevância em termos acústicos. 

 

Quadro 03 – Características geométricas e parâmetros relevantes da Arena D` Évora. 

V – volume da sala (m3) 30 000 m3 

H – altura média da sala 15 m 

L – largura média da sala 52 m 

C – comprimento médio da sala 52 m 

D – distância do palco ao ouvinte mais longe 38 m 

S – área superficial total 8000 m2 

Sp – área da zona de plateia 800 m2 

Sbi – área da bancada inferior 700 m2 

Sbs – área da bancada superior 400 m2 

N – número máximo de lugares sentados 5000 

V/N 6 m3/lugar 

ITDG para uma posição central da zona de plateia ≈ 30 ms 
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7.3 - Medições 

7.3.1 - Descrição dos ensaios 

7.3.1.1 - Equipamento 

O equipamento utilizado na cadeia de medição está indicada nos pontos seguintes. Para cada componente 

estão indicadas as características técnicas principais. 

1. Fonte sonora 

Altifalante da Electro Voice SxA100+, com potência de 150 W nas frequências graves e de 50 W nas frequências 

altas, em funcionamento contínuo. O nível de pressão sonora máximo é de 124 dB (1 m). Resposta em 

frequência de 50 Hz – 20 kHz (-10 dB). Cobertura horizontal e vertical de 65º. 

2. Transdutor de recepção 

Microfone omnidireccional 

3. Computador 

Computador portátil corrente. 

4. Placa de som 

Presonus Firebox com uma capacidade de conversão A/D e D/A a 24 bit e sampling rate máxima de 96 kHz. 

5. Gerador de sinais:  

Cd-Player com sequência de sinais Sweep gravada em compact disc (Cd)  
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7.3.1.2 - Localização dos pontos de medição 

Apesar de ter sido utilizado um altifalante com características direccionais, as medições foram realizadas de 

acordo com a ISO 3382-1:2009 [43] e sem ocupação da Arena. A fonte sonora foi colocada numa posição 

central na zona de palco. A altura do centro da fonte foi mantida a 1,9 m da cota da plateia. Nas zonas de 

audiência foram escolhidos treze pontos de recepção, seis posições na zona da plateia (arena), 4 posições na 

bancada inferior e três posições na bancada superior. A altura do microfone foi mantida a 1,5 m da cota do 

pavimento em causa. 

 

 

 

  

 

Figura 36 – Localização dos pontos de medição: Plateia e bancada inferior (em cima); bancada superior (em baixo). 
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7.3.1.3 - Procedimento 

Para cada par emissor-receptor o sinal Sweep é reproduzido no cd-player e a resposta da sala é captado pelo 

microfone, convertida num sinal digital através da placa de som e gravada, de modo a ser processada por 

computador no analizador de sinais EASERA. Foram realizadas três medições para cada par emissor-receptor, 

correspondentes a três orientações diferentes do altifalante (rotações de 120º entre diferentes orientações). O 

nível de pressão sonora máximo medido em cada ponto foi, relativamente ao ruído de fundo, superior em 45 dB 

para todas as bandas de frequência de interesse. 

Os sinais são processados pelo analizador digital, que calcula a resposta impulsiva da sala para cada ponto de 

recepção por IFFT da resposta em frequência (razão entre a transformada de fourier do sinal de entrada e a 

transformada de fourier do sinal de saída) ou por convuloção do sinal captado (resposta da sala no domínio do 

tempo) com um flitro inverso [29]. A razão sinal ruído da resposta impulsiva obtida para um dado par emissor-

receptor, pode ser melhorada se esta for calculada com base no sinal médio obtido na emissão sincronizada de 

múltiplos Sweeps. Contudo, a cadeia de medição utilizada não possibilitou a emissão e captação sincronizada 

dos sinais. 

O ponto de medição BI5 não será considerado para a média dos resultados no cálculo do tempo de 

reverberação, por estar localizado debaixo da bancada superior e junto da parede exterior, não sendo 

representativo da característica de reverberação da sala. Os restantes pontos serão considerados como tendo 

características de reverberação semelhantes e por isso será feita a média dos resultados das medições para 

que a reverberação possa ser tratada como uma característica global, embora um recinto com as dimensões da 

Arena possa apresentar variação das carcaterísticas de reverberação para zonas de audiência distintas (ver 

fig.40). Os restantes parâmetros acústicos variam de forma sistemática com a posição de recepção e não 

costumam constituir propriedades estatísticas do espaço como um todo [43] e serão analizados individualmente 

para cada ponto de recepção. 

O ruído ambiente no interior da Arena foi caracterizado directamente mediante um sonómetro integrador, os 

resultados obtidos estão indicados no quadro 04. 

 

Quadro 04 – Ruído ambiente medido na Arena 

Ruído ambiente (dB) 

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 KHz 

53 46 43 40 38 32 23 
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7.3.1.4 - Registo fotográfico 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

Figura 37 – a) Vista do recinto a partir da zona de palco; b) Bancadas e paredes laterais c) Plateia e bancadas; d) cobertura. 
. 

 

  

 a)  b) 

 c)  d) 
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7.3.2 - Resultados 

7.3.2.1 - Características de reverberação 

A reverberação da Arena D`Évora foi caracterizada pelos parâmetros T30, T20, T10 e pelo EDT  (“early decay 

time”) definidos na secção 3.2. No quadro seguinte estão indicados os valores médios por banda de frequência 

de uma oitava, medidos para os quatro parâmetros referidos. 

 

Quadro 05 – Valores médios do tempo de reverberação e do EDT obtidos na Arena D`Évora. 

 
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 KHz 

T30  (s) 4,5 3,3 3.6 4,0 4,6 3,6 1,9 

T20  (s) 4,2 3,2 3,4 3,9 4,6 3,5 1,7 

T10  (s) 4,0 3,1 3,3 3,8 4,5 3,2 1,5 

EDT  (s) 3,8 2,8 2,9 3,5 4,0 2,7 1,3 

 

Os valores do tempo de reverberação da Arena sem ocupação são elevados em todas as banda de frequência 

analisadas. A curva de variação espectral dos parâmetros de reverberação apresenta uma forma não uniforme 

bastante irregular. 

 
 

Figura 38 – Diagrama das características de reverberação da Arena de D`Évora. Valores médios globais do recinto. 

 

A interpretação do parâmetro EDT pode ser feita comparando os valores deste com os valores do tempo de 

reverberação, geralmente com parâmetro T30, para diferentes pontos de recepção na área de audiência. Os 

valores de  EDT deverão ser próximos dos valores de T30 [24]. Arena está dividida em três zonas de audiência 

distintas, a plateia, a bancada inferior e a bancada superior. A representação gráfica dos valores  médios dos 

parâmetros de reverberação por banda de frequência de uma oitava, medidos para as diferentes zonas de 
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audiência referidas, estão indicados na fig.39. Na zona de plateia o tempo de reverberação (T30) médio  para as 

bandas de frequência de 500 Hz, 1 kHz e 2000 Hz, é superior em cerca de 1 s relativamente ao EDT médio para 

as mesmas bandas (corresponde a um aumento da taxa de decaimento da ordem dos 5 dB/s). Na bancada 

inferior e superior o T30 é superior em 0,3 s (correspondente a um aumento de cerca de 1dB/s na taxa de 

decaimento; variação negligível). Em todas as zonas de audiência o T30 é superior ao EDT. 

 

 

 

 

Figura 39 – Diagrama dos valores médios dos diferentes parâmetros por zona de audiência. Plateia e bancadas. 
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A característica de reverberação nas três zonas de audiência para cada parâmetro medido está representada na 

fig.40. 

 

 

 

 

Figura 40 – Diagrama dos valores médios de cada parâmetro para as diferentes zonas de audiência: a) T30; b) T20; c) T10; d) 

EDT. 
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Analisando os quatro diagramas é claramente visível que existe uma diferença entre as características de 

reverberação calculadas pelo tempo de reverberação T30 (fig.40a ) e as calculadas pelo tempo inicial de 

decaimento EDT, para as diferentes zonas de audiência. Para o parâmetro T30 as curvas de reverberação das 

três zonas consideradas, desenvolvem-se ao longo da frequência com variações muito próximas umas das 

outras, com excepção de que na zona da plateia a banda de frequência dos 500 Hz apresenta uma taxa de 

decaimento menor relativamente às zonas de bancada, cerca de 3 dB/s. Para o parâmetro EDT a sala parece 

ter um comportamento inverso, no sentido de que as curvas de reverberação desenvolvem-se com um 

afastamento relativo entre si ao longo de toda a gama de frequências em análise (variações da taxa de 

decaimento de 2 a 5 dB/s), com exepção da frequência de 500 Hz para a qual a curvas tendem a aproximar-se ( 

fig.40d). Atendendo à validade dos resultados pode-se afirmar que a sala tem tendência para apresentar 

características de reverberação distintas nas diferentes zonas de audiência nos instantes iniciais (medidas pelo 

EDT e também pelo T10, com exepção da banda de 500 Hz) e características de reverberação semelhantes nos 

instantes mais tardios do decaimento sonoro (medidas pelo T30 e T20, com excepção da banda dos 500 Hz).  

 

7.3.2.2 - Parâmetros de definição 

Os resultados obtidos para os principais parâmetros acústicos de caracterização da clareza e definição sonora, 

estão indicados no quadro 06. A chegada do som directo (t=0 s) corresponde ao instante em que a resposta 

impulsiva obtida num determinado ponto receptor se encontra 35 dB acima do nível sonoro do ruído de fundo. 

 

Quadro 06 – Valores dos parâmetro C80, C50, D50 e TS medidos na Arena D`Évora (1000 Hz). 

 

Ponto de medição C80 (dB) C50 (dB) D50 TS (ms) 

P1 6 6 0,8 70 

P2 - 4 - 7 0,3 268 

P3 - 5 - 9 0,1 238 

P4 - 1 - 3 0,4 249 

P5 - 4 - 7 0,2 265 

P6 - 5 - 7 0,2 260 
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Ponto de medição C80 (dB) C50 (dB) D50 TS (ms) 

BI1 -3 - 8 0,2 217 

BI2 -4 - 9 0,2 200 

BI3 -7 - 9 0,1 332 

BI4 -5 - 8 0,2 277 

BS1 -6 - 8 0,1 271 

BS2 - 8 - 9 0,1 341 

BS3 -3 - 8 0,2 228 

 

Numa primeira análise verifica-se que todos os pontos de recepção têm valores de C80 que entre – 8 e – 3 dB, 

com excepção dos pontos P1 e P4 com valores de 6 e -1 dB respectivamente. Os valores de C50 em todos os 

pontos de recepção estão compreendidos entre - 9 e – 7 dB, com excepção dos pontos P1 e P4 com valores de 

6 e -3 respectivamente. Os valores do D50 estão compreendidos entre 0,1 e 0,2, com excepção dos pontos P1, 

P2 e P4. Os valores de TS variam entre 200 e 350 ms, com excepção do ponto P1 que apresenta um valor de 70 

ms. 
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7.4 - Simulação computacional 

7.4.1 - Modelo digital 

O primeiro passo na simulação computacional foi a construção de um modelo 3D (CAD) do recinto do ponto de 

vista da sua arquitectura interior (fig.41). O modelo foi desenvolvido com base nas peças desenhadas do 

projecto de execução de arquitectura (plantas dos vários níveis e cortes em diferentes secções). 

 

          

    

 

Figura 41 – Ilustração do modelo digital 3D da estrutura interior Arena – AutoCAD. 

 

O modelo arquitectónico irá fonecer o input de dados iniciais da modelação, ou seja, a informação acerca das 

dimensões e geometria do espaço. 

 

   

Figura 42 – Ilustração do modelo digital - EASE. 
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O modelo em CAD é importado para o EASE e depois de estar corrigido, é dado ao modelo o segundo input de 

dados, ou seja, o tipo de materias que constituem as superfícies interiores do recinto (fig.42). As áreas de 

audiência também terão que ser definidas pois estas, representam os pontos de recepção para os quais se irá 

calcular os parâmetros de caracterização acústica, com exepção do tempo de reverberação que será calculado 

e avaliado de forma global e não localmente, como os restantes parâmetros. 

 

7.4.2 - Validação do modelo – medições versus modelo de previsão 

A validação do modelo digital da Arena foi realizada pelo tempo de reverberação obtido por medições in situ, ou 

seja, a curva de reverberação do modelo digital será calibrada pela curva de reverberação medida 

correspondente ao parâmetro T30 (fig.38). Se as características de absorção sonora dos materias são 

completamente conhecidas os resultados obtidos na modelação (Sabine ou Norris-Eyring), em princípio, 

deveriam ser equivalantes aos medidos. No entanto, a cobertura da Arena está suportada por uma estrutura 

metálica tridimensional e é composta, na zona periférica, por chapa metálica e na zona central amovível por 

material translúcido em policarbonato (fig.37). Mesmo que seja possível medir em laboratório os coeficientes de 

absorção sonora dos materiais em questão, e partindo-se do pressuposto que estes teriam uma aplicação válida 

no modelo digital da Arena, o comportamento do sistema de absorção sonora “cobertura”, tal como está 

instalado na Arena, pode alterar significativamente os mecanismos de absorção sonora dos materiais que o 

constituem (ver secção 2.6). As características de absorção dos materiais utilizados na modelação acústica da 

Arena estão indicadas no Quadro 07. 

 

Quadro 07 – Valores dos coeficientes de absorção sonora α dos materias utilizados no modelo digital da Arena 

 
Coeficiente de absorção sonora - α 

Materiais 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 KHz 

Pared. e Pav. - Betão maciço 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 

Pav. Plat. - Placas de madeira 0.15 0,20 0,20 0,12 0,10 0,06 0,04 

Cob. Fixa – chapa metálica 0,23 0,30 0,26 0,20 0,14 0,10 0.02 

Cob. Amovível - Policarbonato 0,22 0,32 0,28 0,20 0,12 0,08 0,02 

Portas – maciças 0,15 0,12 0,10 0,07 0,06 0,06 0,6 

Envidraçado – vidro pesado 0,35 0,25 0,18 0,12 0,07 0,07 0,07 

 

 
Área de absorção sonora – Sabins/m2 de área de audiência 

Material 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 KHz 

Cadeiras de plásico (fixas) 0,15 0,22 0,22 0,27 0,23 0,23 0,04 
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7.4.3 - Resultados – situação actual 

O tempo de reverberação foi previsto para diferentes estados de ocupação da Arena, considerando-se que as 

características de absorção sonora da audiência são as indicadas no quadro seguinte. 

 

Quadro 08 – Valores dos coeficientes de absorção sonora α dos materias utilizados no modelo digital da Arena 

 
Área de absorção sonora – Sabins/m2 de área de audiência 

Material 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 KHz 

Audiência sentada 0.40 0.45 0.50 0.60 0.70 0.70 0.70 

 

Na previsão das características de clareza e definição da Arena foi utilizada uma fonte sonora omnidireccional 

ideal localizada na mesma posição de fonte utilizada nas medições in situ (fig.36). O parâmetro de análise do 

grau de inteligibilidade da palavra, RASTI, será previsto considerando a instalação do sistema de reforço sonoro 

típico da Arena, constiuído, essencialmente, por um sistema de altifalantes para frequências graves instalado 

sobre o palco nas zonas laterais e um sistema de altifalantes para frequências médias e agudas tipo line array, 

também instalado nas zonas laterais de palco conforme a fig.43. O ruído de fundo considerado na modelação 

corresponde ao ruído ambiente medido in situ (ver quadro 04 secção 7.3.1). 

 

 

Figura 43 – Ilustração da localização do sistema de reforço sonoro típico utilizado na Arena actualmente. 

 

O desempenho do sistema de amplificação sonora nesta configuração será avaliado pelos parâmetros acústicos 

correspondentes ao nível de pressão sonora do campo sonoro directo SPLd e ao níel de pressão sonora total do 

campo reverberante SPLt. Todos os parâmetros, com exepção do tempo de reverberação, do “Bass ratio” e do 

“brilho”, serão calculados sobre as áreas de audiência localizadas a uma altura de 1,2 m da cota do pavimento 

em questão. 
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7.4.3.1 - Características de reverberação 

O tempo de reverberação da Arena foi medido in situ e os valores médios do parâmetro T30 obtidos para as 

bandas de frequência de uma oitava permitiram validar o modelo computacional da sala. Assim, o tempo de 

reverberação previsto para a sala desocupada corresponde ao tempo de reverberação medido pelo parâmetro 

T30. A fig. 44 indica a curva de reverberação prevista para uma ocupação completa da plateia (cerca de 900 

lugares sentados) e para uma ocupação da completa da Arena (plateia, bancada inferior e superior ocupadas). 

                           

Figura 44 – Previsão do tempo de reverberação da Arena para diferentes ocupações – situação actual da Arena. 

 

Considera-se que a Arena, em configuração de sala para concertos não será ocupada nas zonas de bancada 

localizadas atrás do palco e assume-se que uma ocupação máxima corresponde a 75% dos lugares das 

bancadas ocupados e a plateia completa.  

No quadro 09 apresenta-se os valores previstos para o parâmetro BR denominado por “Bass ratio” e o 

parâmetro Br denominado por “brilho”, ambos relacionados com as características de reverberação da Arena. 

 

Quadro 09 – Valores previstos para os parâmetros BR e Br – situação actual da Arena. 

 BR Br 

s/ ocupação 1,0 1,1 

c/ plateia ocupada 1,1 1,0 

c/ ocupação máxima 1,2 1,0 

 

  

0

1

2

3

4

5

T s/ ocu.

T c/ pla. ocu.

T c/ ocu. maxT
em

po
  (

s 
) 

125     250      500     1 k        2 k       4 k      8 k  (Hz) 



  

 ________________________________________________________________________________________________________________ 89/107 
 

7.4.3.2 - Claridade e definição 

Os critérios de qualidade que têm vindo a ser apontados na bibliografia da especialidade tanto podem respeitar 

a estados ocupados ou desocupados dos recintos. A distribuição espacial e a distribuição em percentagem dos 

valores assumidos pelos parâmetros em causa está indicada na fig.45, para um estado desocupado da Arena e 

para um estado ocupação máxima  na fig.46. 

     

 

     
 

Figura 45 – Distribuição espacial dos valores de C50 e C80 (1000 Hz) - Arena sem ocupação. 

 

 

 

      

 

    

Figura 46 – Distribuição espacial e em percentagem dos valores de C50 (em cima) e C80 (em baixo) para a frequência de 
1000 Hz - Arena com ocupação máxima. 
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A distribuição espacial e em percentagem dos valores assumidos pelo parâmetro RASTI para diferentes estados 

de ocupação da Arena está indicada na fig.47 e para os parâmetros SPLd e SPLt na fig.48. 

    
  

     
 

 
Figura 47 – Distribuição espacial e em percentagem dos valores de RASTI; plateia ocupada (em cima); com ocupação 

máxima (em baixo). 

 

 

     
  

 

     
 
Figura 48 – Distribuição espacial e em percentagem dos valores de SPLd  e SPLt para a frequência de 1000 Hz- Arena com 

ocupação máxima.  
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7.4.4 - Resultados – situação hipotética 

7.4.4.1 - Medidas de condicionamento simuladas 

Para reduzir a reverberação da Arena foi simulada a aplicação de sistema para absorção sonora nos elementos 

verticais da mesma, essencialmente, nas paredes da plateia, bancada inferior e superior. As características 

deste sistema estão indicadas no Quadro 10. 

 

Quadro 10 – Coeficientes de absorção do sistema para absorção sonora utilizado no modelo digital da Arena – situação 

hipotética 

 
Coeficiente de absorção sonora - α 

Material 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 KHz 

Sistema de absorção sonora 0,55 0,60 0,70 0,82 0,85 0,75 0,4 

 

Para aumentar a energia sonora inicial (“early sound”) recebida nas áreas de audiência foi simulado a instalação 

de uma superfície reflectora suspensa sobre a zona de palco com a configuração ilustrada na fig.49, e também, 

 

 

Figura 49 – Ilustração do reflector sonoro sobre a zona de palco – situação hipotética 

 

um sistema de reforço sonoro distribuído e direccionado para as bancadas superior e inferior (fig.50). 

  

 

Figura 50 – Ilustração do modelo digital electroacústico. 
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7.4.4.2 - Característica de reverberação 

O tempo de reverberação previsto para a Arena após a aplicação das medidas de condidionamento referidas na 

secção anterior, está indicado na fig.51 para as bandas de frequência de uma oitava em análise. 

               

Figura 51 – Tempo de reverberação. Arena sem ocupação, com plateia ocupada e com ocupação máxima. 

 

O tempo de reverberação (Tmid) previsto varia entre de 2,0 s e 1,4 s quando o estado de ocupação varia de vazio 

para ocupação máxima. 

No quadro 10 apresentam-se os valores previstos para o parâmetro BR e para o parâmetro Br. 

 

Quadro 11 – Valores previstos para os parâmetros BR e Br – situação actual da Arena. 

 BR Br 

s/ ocupação 1,3 1,0 

c/ plateia ocupada 1,2 1,0 

c/ ocupação máxima 1,3 1,0 
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7.4.4.3 - Parâmetros de desempenho 

A distribuição espacial e a distribuição em percentagem dos valores assumidos pelos parâmetros em causa está 

indicada na fig.52, para um estado desocupado da Arena e para um estado ocupação máxima  na fig.53. 

  

    

 

    
 

Figura 52 – Distribuição em percentagem dos valores de C50 e C80 (1000 Hz) – sem ocupação. 

 

 

    

  

    
 

 
Figura 53 – Distribuição em percentagem dos valores de C50 e C80 – ocupada (1000 Hz). 
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A distribuição espacial e a distribuição em percentagem dos valores assumidos pelos parâmetros em causa, 

com a aplicação do reflector apresentado na secção 7.4.4.1, está indicada na fig.54, para um estado 

desocupado da Arena e para um estado ocupação máxima  na fig.55. 

 

    
 

 

      
 

Figura 54 – Distribuição espacial e em percentagem dos valores de C80 e C50 – sem ocupação. 

 

 

     
 

 

 

     
 

Figura 55 – Distribuição espacial e em percentagem dos valores de C80 e C50 (1000 Hz) – ocupada. 
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A distribuição espacial e em percentagem dos valores assumidos pelo parâmetro RASTI para um estado de 

ocupação máxima da Arena está indicada na fig.56. 

 

      
 

Figura 56 – Distribuição espacial dos valores de RASTI (1000 Hz); com ocupação máxima. 

 

A distribuição espacial e a distribuição em percentagem dos valores assumidos pelos parâmetros SPLd e SPLt, 

com a aplicação do sistema de reforço sonoro distribuído apresentado na secção 7.4.4.1, está indicada na 

fig.57. 

 

 

    
 

 

   
 

 
Figura 57 – Distribuição espacial do SPLd (em cima) e SPLt (em baixo) 1000 Hz). 
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7.5 - Avaliação global de desempenho/Discussão de resultados 

7.5.1 - Situação actual 

A análise das características de reverberação medidas na Arena D` Évora permite concluir o seguinte (fig.38, 

fig.39 e fig.40): 

- O tempo de reverberação é demasiado elevado em todas as bandas de frequência (recinto sem 

ocupação). A reverberação decresce na gama das frequências mais baixas e cresce a partir da banda 

dos 250 Hz até á gama das frequências altas, tornando a decrescer ao longo desta gama até à banda 

dos 8 kHz (ver fig.38); 

- Os valores de EDT mais elevados que os valores de tempo de reverberaçao são favoráveis em 

recintos para música [24]. Valores mais próximos do tempo de reverberação indicam uma maior 

difusão sonora. Diferentes taxas de decaimento apontam para uma falta de difusão sonora [25]; 

- A plateia tem um EDT relativamente mais baixo que o T30, o que pode indicar falta de difusão sonora 

nesta zona, incluindo a zona do palco, o que não favorece os músicos de orquestra. Este facto parece 

concordar com o relativo afastamento entre esta zona e as superfícies reflectoras (reflexão especular 

e difusa) que permitiriam a difusão do som sobre a plateia. Nas bancadas os valores de EDT já são 

mais próximos de T, podendo indicar uma melhoria do grau de difusão sonora o que estaria em acordo 

com o facto de haver maior proximidade entre estas zonas e as superfícies reflectores que, 

eventualmente, estarão a aumentar a difusão sobre as bancadas (embora o som difundido possa ser 

benéfico ou não para a impressão global sobre a qualidade acústica dos sons percepcionados, 

dependendo do grau de desfasamento entre a chegado do som directo e as reflexões sonoras); 

- Existe evidência de ocorrer variação nas taxas de decaimento sonoro das diversas componentes 

espectrais, consoante o local da audiência. Este facto poderá indicar não uniformidade das 

características de reverberação no interior da sala, logo, avaliar a reverberação da Arena do ponto de 

vista global poderá não ser o mais correcto. 

A análise das características de clareza e definição medidas na Arena permite concluir o seguinte (fig.36 e 

quadro 05): 

- Os valores medidos para o parâmetro C80 revelam que a Arena, em geral, apresenta um grau de 

clareza reduzido, com exepção das áreas de audiência junto à zona de palco. No entanto, de acordo 

com os critérios de qualidade definidos na secção 4.4, pode-se admitir que o recinto apresenta um grau 

de clareza para performances de música orquestrada no limite do aceitável, na zona de plateia e nas 

zonas de bancada frontais ao palco. Para música rock o grau de clareza só é aceitável nas zonas muito 

próximas do palco, ou seja, próximo dos altifalantes; em todas as restantes áreas de audiência os 

valores de clareza são bastante reduzidos para performances de música rock, pop, electrónica e étnica. 
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- Os valores de C50 medidos apresentam valores muito reduzidos (inferiores a -5) em praticamente 

todas as áreas de audiência, com excepção das zonas de plateia muito próximas do palco. O grau de 

clareza para a voz e, consequentemente, o grau de inteligibilidade da palavra deverá ser reduzido, 

principalmente nas zonas de bancada e nas zonas da plateia mais afastada do palco. 

- O parâmetro de definação D50 apresenta valores que estão compreendidos entre 0,1 e 0,2, uma vez 

mais com excepção a das zonas de audiência da plateia muito próximas do palco. Um grau de definição 

razoável para a realização de concertos de música rock é garantido para valores de D50 ≥ 0,5, logo, os 

valores medidos indicam que a Arena se encontra muito inaptada para performances de música rock. 

- Os valores de TS variam entre 200 e 350 ms em toda a área de audiência, com excepção das zonas 

de plateia muito próximas do palco, que apresentam valores da ordem dos 70 ms. Nestas zonas os 

valores assumidos pelo parâmetro TS indicam que o grau de clareza dos sons, para a realização de 

performances musicais e voz, é aceitável. Nas restantes áreas de audiência os valores de tempo central 

são mais elevados (superiores a 150 ms) indicando um grau de clareza relativamente reduzido. Os 

valores óptimos de tempo central deveriam estar compreendidos entre 70 ms e 150 ms. 

A simulação computacional mediante o modelo digital da Arena foi baseada na análise acústica das 

características de reverberação e de clareza/definição sonora. Relativamente às características de reverberação 

previstas para a situação actual da Arena pode ser constatado o seguinte: 

- O tempo de reverberação do modelo digital da Arena sem ocupação, corresponde ao tempo de 

reverberação medido “in situ” pelo parâmetro T30 (fig.38) conforme explicado na secção 7.4.2. Assim, da 

modelação das características de reverberação observa-se que o Tmid do recinto é de 4,1 s sem 

ocupação, de 3,3 s com ocupação máxima da plateia e de 2,5 s com ocupação máxima da Arena. Estes 

valores são, à partida, bastante elevados para a realização de performances musicais e de voz. 

- O grau de reverberação da arena na sua situação actual, tendo em conta a sua ocupação, pode ser 

aceitável para música coral e música sinfónica, embora as medições “in situ” tenham evidenciado existir 

um grau de clareza e definição sonora reduzidos em praticamente toda as áreas de audiência, com 

excepção das zonas da plateia mais próximas do palco (até cerca de 8 m). Do ponto vista musical, é 

legitimo admitir que uma reverberação elevada poderá enaltecer a performance musical, mas 

comprometendo o grau de definição com que um ouvinte percepciona o conteúdo musical ou o 

conteúdo semântico da voz. 

- Tendo em conta os critérios de qualidade acústica apresentados na secção 4.4, as características de 

reverberação da Arena para a realização de concertos de música rock, pop, electrónica e étnica, são 

claramente inaceitáveis face aos elevados valores de tempo de reverberação calculados, mesmo com 

ocupação máxima do recinto, uma vez que o tempo de reverberação óptimo deveria encontrar-se entre 

0,6 e 1,2 s. 
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Relativamente às características de clareza para a música e para a voz num estado desocupado da Arena, 

modeladas pelos parâmetros C80 e C50 respectivamente, pode-se observar o seguinte (fig.45): 

- A clareza para a música avaliada pelo parâmetro C80 apresenta valores de – 5 dB em 50% da área 

de audiência e valores entre -4 e -2 em cerca de 45%. Embora os valores sejam relativamente 

reduzidos indicando uma clareza reduzida, é legitimo considerar que para performances de música 

orquestrada a Arena apresenta um grau de clareza no limite do aceitável na zona da plateia. Os valores 

assumidos pelo parâmetro C80 não são aceitáveis para a realização de concertos de música rock, pop, 

electrónica e música étnica, uma vez que os valores assumidos pelo parâmetro em questão são 

inferiores a 0 dB em cerca de 95 % das áreas de audiência. 

- A clareza para a voz avaliada pelo parâmetro C50 apresenta valores entre -7 e -6 dB em cerca de 75 % 

da área de audiência, que reflectem um grau de clareza ou definição para voz muito reduzido; nas 

restantes áreas de audiência, as zonas da plateia muito próximas do palco, os valores de C50 variam 

entre -5 e 0 dB o que evidência um melhoramento no grau de clareza para a voz, embora para atingir 

graus clareza ou definição elevados e uma boa inteligibilidade da palavra, o parâmetro em causa 

deverá ser superior 0 dB em toda a área de audiência. 

Na avaliação das características acústicas da Arena, na sua situação actual, também foram previstos os valores 

do parâmetro RASTI sobre as áreas de audiência. Nesta simulação foi utilizado um sistema de reforço sonoro 

na zona de palco, utilizado tipicamente na Arena. Os resultados da modelação permitem constatar o seguinte 

(fig.47): 

- Com a ocupação da plateia os valores de RASTI estão compreendidos entre 0,4 e 0,5 em cerca de 

60 % da área de audiência, revelando que a inteligibilidae da palavra é reduzida principalmente nas 

zonas laterais da bancada inferior e superior. Nas áreas de audiência frontais ao palco, na zona de 

plateia e bancadas, os valores de RASTI estão comprerendidos entre 0,5 e 0,55 correspondendo a 

cerca de 40 % da área de audiência, sendo legitimo considerar qua a inteligibilidade da palavra será 

razoável nestas zonas. 

- Com ocupação máxima da Arena os valores de RASTI elevam-se sensivelmente, passando a ter-se 

60% das áreas de audiência com valores compreendidos entre 0,5 e 0,55. 

Foram também previstas as distribuições espaciais dos níveis de pressão sonora de campo directo e campo 

reverberante (fig.48) sobre as áreas da audiência da Arena, podendo-se observar o seguinte: 

- A gama de valores da distribuição espacial do nível de pressão sonora de campo directo tem uma 

diferença de cerca de 20 dB entre o nível de pressão sonora máximo e mínimo previstos para o recinto, 

evidenciando uma elevada não uniformidade do campo sonoro directo sobre as áreas de audiência. 
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- A gama de valores da distribuição espacial do nível de pressão sonora de campo reverberante tem 

uma diferença de cerca de 3 dB entre o nível de pressão sonora máximo e mínimo previstos para o 

recinto, evidenciando que o campo sonoro reverberante tem uma distribuição bastante uniforme sobre 

as áreas de audiência, tratando-se de um campo sonoro relativamente difuso. 

 
7.5.2 - Situação hipotética 

A modelação digital da Arena permitiu simular um conjunto de medidas de condicionamento acústico, com o 

intuito de melhorar as condições audíveis do recinto. As medidas de condicionamento consistiram na aplicação 

de um sistema de absorção sonora a revestir as paredes da envolvente interior da Arena, na suspenção de um 

reflector sonoro sobre a zona de palco e na aplicaçãoo de um sistema de reforço sonoro distribuido, 

direccionado para as zonas de bancada. 

No que diz respeito as características de reverberação da Arena, estas, serão influênciadas, essencialmente, 

pelo sistema absorvente sonoro aplicado nas paredes do recinto, podendo-se observar o seguinte (fig.51): 

- Sem ocupação da Arena o tempo de reverberação Tmid previsto é de 2,0 s, tratando-se de um valor 

aceitável para a realização de concertos de música orquestrada. Para concertos de musica rock a 

reverberação será excessiva, embora a aplicação do sistema de absorção sonora possibilite a 

eliminação de ecos provenientes das paredes laterais do recinto e que degradam fortemente a 

qualidade com que é percepcionado o conteúdo musical. 

- Com ocupaçãoo máxima da plateia o tempo de reverberacao Tmid é de 1,7 s e com ocupação 

maxima da Arena o tempo de reverberacao diminui para 1,4 s. Estes valores continuam a ser 

aceitáveis para a realização de concertos de música orquestrada. Tendo em conta o elevado volume 

do recinto é legitimo considerar que um Tmid de 1,4 s será bastante mais adequado para a realização 

de concertos de rock, do que um valor de 2,5 s, o tempo de reverberacao previsto para a Arena na sua 

situacao actual e com uma ocupação máxima da mesma.  

Relativamente às características de clareza para música e para voz num estado desocupado da Arena, 

modeladas pelos parâmetros C80 e C50 respectivamente, pode-se observar o seguinte (fig.52): 

- A clareza para a música avaliada pelo parâmetro C80 apresenta valores de – 1 dB em 60% da área 

de audiência e valores entre 0 e 3 dB em cerca de 40% da mesma. Os valores em causa são 

significativamente mais elevados do que os valores medidos e previstos para a Arena na sua situação 

actual. 

- A clareza para a voz avaliada pelo parâmetro C50 apresenta valores de -3 dB em 50% da área de 

audiência, valores entre -4 e -1 em 90 % e valores entre 0 e 4 em cerca de 10 %. Estes resultados 

demonstram um melhoramento efectivo da clareza para a voz. 
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Considerando a aplicação do reflector sonoro sobre a zona de palco e de plateia, as características de clareza 

para música e para voz num estado desocupado da Arena, permitem constatar o seguinte (fig.54): 

- A clareza para a música avaliada pelo parâmetro C80 apresenta valores de – 1 dB em cerca de 18% 

da área de audiência, valores entre 0 e 3 dB em cerca de 80% e valores superiores a 3 dB em 2% da 

área de audiência. Os valores em causa são significativamente mais elevados do que os valores 

previstos para a Arena com, somente, a aplicação do sistema de absorção sonora nas paredes do 

recinto. Ocorre claramente um melhoramento efectivo do grau de clareza para a música face à sua 

situação actual.  

- A clareza para a voz avaliada pelo parâmetro C50 apresenta valores entre -3 e -1 dB em cerca de 88 % 

da área de audiência, valores entre 0 e 2 dB em cerca de 10 % e valores superiores a 3 dB em cerca de 

2 % da área de audiência. Em salas pouco reverberantes o C50 deve ser superior a 0 dB em toda a área 

de audiência para que a clareza para a voz seja considerada aceitável. Tendo em conta que a Arena 

Relativamente ao parâmetro RASTI considerou-se, tal como na avaliação da situação actual da Arena, a 

instalação de um sistema de reforço sonoro localizado no palco. Os resultados da modelação permitem 

constatar o seguinte (fig.56): 

- Os valores de RASTI elevam-se sensivelmente tendo-se em 100 % das áreas de audiência valores 

entre 0,55 e 0,7, prevendo-se que a inteligibilidade da palavra será razoável na generalidade das áreas 

de audiência e, nas zonas de plateia localizadas frontalmente ao palco, a inteligibilidade será boa. 

Com a instalação de um sistema de reforço sonoro distribuído a previsão da distribuição espacial dos níveis de 

pressão sonora de campo directo e campo reverberante sobre as áreas da audiência da Arena, permite 

observar o seguinte (fig.57): 

- A gama de valores do nível de pressão sonora de campo directo tem uma diferença de cerca de 10 

dB entre o nível de pressão sonora máximo e mínimo previstos para o recinto. Este resultado reflecte 

uma melhoria acentuada nas condições audíveis do recinto, uma vez que a variação entre o nível de 

pressão sonora do campo directo para diferentes áreas de audiência é acentuadamente menor, face à 

configuração da Arena apenas com o sistema de reforço sonoro de palco. 

- A gama de valores do nível de pressão sonora de campo reverberante tem uma diferença de cerca 

de 5 dB entre o nível de pressão sonora máximo e mínimo previstos para o recinto, evidenciando que o 

campo sonoro reverberante continua a apresentar uma distribuição do nível sonoro relativamente 

uniforme sobre as áreas de audiência. 
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8 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho teve como principal objectivo o estudo das características acústicas de salas. O capítulo II 

introduziu os conceitos básicos sobre acústica de salas e sobre alguns aspectos considerados mais relevantes 

para o entendimento das características acústicas de um determinado espaço. O capítulo III apresentou a 

definição das características acústicas de natureza subjectiva vistas como atributos de qualidade acústica de 

salas, dependentes da apreciação subjectiva com que o ser humano percepciona os sons, e das características 

acústicas de natureza objectiva associadas a parâmetros físicos mensuráveis, dependentes fortemente das 

características arquitectónicas da sala, das características físicas da fonte sonora e da posição relativa entre a 

fonte e os pontos de recepção. Note-se, que os parâmetros objectivos de caracterização acústica de salas têm 

vindo a ser definidos com base nos atributos subjectivos de qualidade acústica, identificados subjectivamente 

em estudos psicoacústicos e com um grau de correlação elevado entre estes atributos e os parâmetros 

objectivos. Embora os atributos acústicos subjectivos considerados, actualmente, mais relevantes estejam bem 

correlacionados com os parâmetros acústicos objectivos (logo, fortemente relacionados com a arquitectura da 

sala), é necessário estabelecer critérios objectivos de qualidade acústica para que os valores assumidos por 

estes parâmetros sejam possíveis de ser avaliados face a valores óptimos de desempenho; o capítulo IV 

apresentou diversos critérios de qualidade acústica para os diferentes parâmetros de caracterização e 

associados a diferentes tipologias de salas. Grande parte dos trabalhos de investigação em acústica de salas 

tem sido direccionado no estudo da correlação entre atributos acústicos subjectivos e parâmetros físicos 

mensuráveis que se encontram relacionados com as carcaterísticas arquitectónicas dos espaços. 

Nos capítulos V e VI foram estudados métodos de modelação e medição utilizados, actualmente, para 

caracterização acústica de salas, que permitem calcular e analisar os parâmetros acústicos objectivos e, desta 

forma, avaliar o desempenho ou a qualidade acústica de uma sala. A modelação computacional constituí uma 

ferramenta fundamental no desenvolvimento do projecto de novas salas, permitindo obter resultados com 

relativa rapidez face aos produzidos por modelação física analógica (“scale models”) e com um grau de precisão 

elevado. Os trabalhos de investigação têm, em geral, como linha de orientação, o melhoramento dos modelos 

matemáticos que descrevem a propagação da energia sonora no interior de um espaço fechado e também, o 

desenvolvimento de novos modelos, cumputacionalmente mais rápidos e precisos. As técnicas de medição “in 

situ” fornecem a caracterização acústica mais precisa. No projecto de reabilitação de salas existentes, a 

caracterização das condições acústicas existentes mediante medições fornece a informação base para o 

delineamento das, eventuais, medidas de condicionamento acústico (passivas e/ou activas). Tendo em conta 

que todos os parâmetros acústicos relevantes podem ser derivados da resposta impulsiva da sala, as técnicas 

de medição têm vindo  ser desenvolvidas com intuito de se obterem respostas impulsivas com elevado grau de 

precisão, com razão sinal/ruído reduzida e sem efeitos de distorção provocados pelo comportamento não linear 

do sistema sala-cadeia de medição. 
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O fio condutor do presente trabalho foi a análise acústica da Sala Multiusos Arena D`Évora que, face às 

depreciações subjectivas acerca da qualidade acústica do recinto, despertou de imediato o interesse na sua 

caracterização acústica. O Caso de Estudo apresentado no capítulo VII sobre as características acústicas da 

Arena, partiu da hipótese, de que as condições acústicas do recinto não seriam aceitáveis para o tipo de 

performances e eventos aí realizados.  

O pressuposto admitido é comprovado pelas medições in situ, cuja a análise foi centrada nas características de 

reverberação e clareza/definição sonora da Arena, uma vez que estes atributos foram referidos em grande parte 

das opiniões subjectivas recolhidas acerca da qualidade acústica da sala. O tempo de reverberação Tmid medido 

sem ocupação foi de 4.1 s, este valor, mesmo para um estado desocupado da Arena, reflecte que o recinto é 

excessivamente reverberante. O parâmetro C80 quantifica a clareza para a música, os valores medidos 

encontram-se entre -8 e -3 dB com excepção das zonas de plateia muito próximas do palco. O parâmetro C50 

quantifica a clareza para a voz, os valores medidos na arena encontram-se entre -9 e -7 dB com excepção das 

zonas de plateia muito próximas do palco. Os valores de clareza medidos são significativamente reduzidos para 

qualquer dos tipos de performances ou eventos realizados tipicamente na Arena, embora na zona de plateia os 

valores possam ser relativamente aceitáveis para concertos de música orquestrada. O parâmetro de definição 

D50 medido está compreendido entre 0.1 e 0.2 e reflecte valores que não são aceitáveis para a realização de 

concertos de música rock e actividades assentes na oratória. O tempo central TS medido encontra-se entre 250 

e 350 ms, os valores óptimos para este parâmetro deveriam estar compreendidos entre 70 ms e 150 ms para 

que o grau de definição sonora fosse aceitável. 

A modelação digital da Arena requereu a construção de um modelo arquitectónico 3D do recinto realizado em 

autoCAD, de forma a que todas as superfícies interiores, relevantes nos processos de absorção e reflexão 

sonora, fossem representadas neste modelo geométrico do recinto. A simulação computacional permitiu 

modelar a situação actual da Arena e uma situação hipotética da mesma considerando um conjunto de medidas 

de condicionamento para correcção acústica da sala. O modelo digital para a análise acústica e electroacústica 

da Arena foi validado pelo tempo de reverberação medido in situ pelo parâmetro T30. Desta forma, foi possível 

calibrar as características de absorção sonora da cobertura do recinto, assumindo que o tempo de reverberação 

da Arena sem ocupação previsto na modelação é equivalente ao T30 medido. 

A modelação da situação actual possibilitou avaliar a inflência da audiência na reverberação, onde o Tmid 

previsto com ocupação máxima da plateia foi de 3,3 s e, com ocupação máxima da plateia e bancadas, foi de 

2,5 s. De acordo com os critérios definidos no capítulo IV, o tempo de reverberação da Arena, mesmo com 

ocupação máxima, é significativamente elevado para a realização de qualquer performance assente na música 

ou na voz, embora possa ser considerado que a reverberação é aceitável para aquelas performances que 

ocorrem, normalmente, em locais de culto (igrejas e catedrais), como a música litúrgica, música coral e orgão. 

Os concertos de música sinfónica, dependendo do conteúdo musical, poderão ser enaltecidos ou não por um 

tempo de reverberação mais elevado. Relativamente às características de clareza e definição sonora, os valores 
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previstos para parâmetro C80 estão compreendidos entre -5 e -2 dB e para o parâmetro C50 encontram-se entre -

7 e -6 dB, com excepção das zonas de audiência muito próximas do palco. Comparativamente aos resultados 

obtidos nas medições, estes valores são ligeiramente mais elevados com desvios entre 2 e 3 dB face aos 

valores medidos, embora comprovem igualmente a tendência para uma clareza e definição reduzidas para o tipo 

de eventos que ocorrem na Arena. Os desvios encontrados devem-se, em grande parte, ao facto de que as 

medições foram realizadas com uma fonte direccional em três posições de rotação diferentes, enquanto na 

modelação foi utilizada uma fonte sonora omnidireccional ideal. O desempenho do sistema electroacústico de 

reforço sonoro tipicamente instalado na Arena, foi avaliado na situação actual desta, com recurso ao modelo 

digital criado. Os valores previstos para o parâmetro RASTI, que quantifica o grau de intiligibilidade da palavra, 

estão compreendidos entre 0,4 e 0,5 para uma ocupação máxima da plateia e entre 0,5 e 0,55 para uma 

ocupação máxima da Arena, onde foi considerado um ruído de fundo equivalente ao ruído ambiente medido in 

situ. No primeiro caso o grau de inteligibilidade está abaixo do grau considerado como minimamente aceitável 

ou razoável, no segundo caso os valores estão ligeiramente acima do mínimo aceitável. Relativamente à 

distribuição espacial do nível de pressão sonora do campo sonoro directo, constatou-se que a diferença do nível 

sonoro entre lugares distintos da Arena seria cerca de 20 dB. Este valor reflecte grande não uniformidade da 

distribuição espacial dos níveis de pressão sonora que, normalmente, se traduz em condições acústicas muito 

desfavoráveis para diferentes lugares da audiência. No que respeita à distribuição espacial dos níveis de 

pressão sonora do campo sonoro reverberante, observou-se existir um diferença de cerca de 3 dB entre o valor 

mínimo e máximo. Embora ocorra um distribuição espacial uniforme, este resultado reflecte, em certa forma, o 

carácter reverberante da Arena. 

A modelação da situação hipotética respeitante à análise acústica e electroacústica da Arena, considerando a 

aplicação de medidas de condicionamento acústico passivas (sistema para absorção sonora e reflector sonoro) 

e activas (sistema de reforço sonoro distribuído), demonstrou um melhoramento significativo nas condições 

acústicas da sala, ao nível da reverberação, clareza e definição sonora, e da distribuição espacial dos níveis de 

pressão sonora de campo directo. O tempo de reverberação Tmid previsto sem ocupação foi de 2,0 s, de 1,7 s 

com ocupação máxima da plateia e de 1,4 s com ocupação máxima da Arena. Os valores modelados são 

bastante aceitáveis para a realização de concertos de música orquestrada e tendo em conta as dimensões do 

recinto é legitímo admitir que estes valores de reverberação estão próximos do mínimo aceitável para concertos 

de rock e outros estilos, ricos em composição ritmíca. Os valores do parâmetro C80 previstos estão 

compreendidos entre 0 e 3 dB, valores bastante aceitáveis para a realização de performances musicais. Os 

valores de C50 previstos encontram-se entre -3 e -1 dB, que para salas reverberantes indicam uma clareza para 

a voz razoável. Os valores de RASTI previstos estão compreendidos entre 0,55 e 0,65 em 95% da área de 

audiência, evidenciando uma inteligibilidade da palavra bastante razoável. Relativamente à distribuição espacial 

dos níveis de pressão sonora de campo directo, o sistema de reforço sonoro distribuído permitiu diminuir para 
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10 dB, a diferença entre o nível de pressão sonora de campo directo máximo e mínimo, aumentando a 

uniformidade da distribuição espacial dos níveis sonoros. 

As medidas de condicionamento acústico simuladas pretenderam evidenciar o melhoramento efectivo da 

qualidade acústica da Arena D`Évora, com base nos parâmetros objectivos de caracterização acústica. O, 

eventual, projecto de correcção acústica da Arena deverá seguir as linhas orientativas apontadas, todavia o 

dimensionamento adequado dos sistemas de absorção sonora, das superfícies reflectoras e do sistema de 

amplificação sonora distribuído, requer uma análise mais detalhada, onde diversas soluções deverão se 

avaliadas tendo em conta a possibilidae de execução das mesmas, face ao conceito arquitectónico, às 

condicionantes estruturais e às diferentes funcionalidades da sala. Este último factor, aponta para a necessidade 

de se vir a considerar a aplicação de sistemas de condicionamento acústico com características variáveis. 

Sublinha-se que a Especialidade de Acústica deverá ser tomada em consideração desde as fases iniciais de 

projecto, permitindo o desenvolvimento de soluções com maior relação benefício/custo.  
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