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RESUMO 

 

Algumas edificações possuem características acústicas complexas em sua utilização, a exemplo 

das igrejas e demais ambientes de culto. Nesse universo, destaca-se o crescimento expressivo 

da modalidade religiosa cristã-evangélica, que se expressa em atividades que envolvem 

música, dança, teatro e palavra falada em níveis de ocorrência semelhantes de acordo com o 

tipo de culto realizado, transformando o espaço religioso em um cenário com variadas 

exigências para atender às sensações espirituais demandadas pelo usuário. Em se tratando de 

normatização brasileira, a NBR 12179 (ABNT, 1992) apresenta valores de referência para o 

Tempo de Reverberação (TR) de “igreja protestante” sem diferenciar vertentes ou atividades 

específicas, o que se configura como problema visto que esta recomendação não abrange a 

complexidade destes espaços e justifica a necessidade de analisá-los com base em outros 

parâmetros, pois a variedade de usos sonoros, tais como fala e música, no culto implica em 

requisitos distintos de condicionamento acústico. Desta forma, o objetivo geral da pesquisa 

é compreender o ambiente acústico de duas igrejas evangélicas de diferentes categorias – 

tradicional e experiencial – a fim de relacionar os usos sonoros recorrentes em cada exemplar 

com os parâmetros que indicam a qualidade desejável a estes espaços. Os procedimentos 

metodológicos consistiram em pesquisa bibliográfica, estudo de caso com medição de 

parâmetros acústicos objetivos e tratamento dos dados por meio de técnicas de análise 

estatística. Os resultados mostraram que a igreja com categoria de culto denominada 

“experiencial”, em virtude da ocorrência de fala e música amplificada por sistema 

eletroacústico em níveis equivalentes de importância, demanda níveis de qualidade destinados 

a espaços pouco reverberantes como “salas de conferência”, diferenciando-se dos critérios 

comumente associados às igrejas “tradicionais”. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Igreja evangélica; Acústica de igrejas; Parâmetros acústicos, Usos 

sonoros; 
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ABSTRACT 

 

Some buildings have complex acoustic characteristics in their use, such as churches and other 

worship spaces. In this universe, we highlight the expressive growth of the Christian-

evangelical religious modality, which is expressed in activities involving music, dance, theater 

and spoken word at similar levels of occurrence according to the type of service performed, 

transforming the religious space into a scenario with varying demands to meet the spiritual 

sensations demanded by the user. When it comes to Brazilian standardization, the NBR 12179 

(ABNT, 1992) presents reference values for the “Protestant Church” Reverberation Time (RT) 

without differentiating specific aspects or activities, which is a problem since this 

recommendation doesn’t cover the complexity these spaces and justifies the need to analyze 

them based on other parameters, since the variety of acoustic uses in worship implies distinct 

requirements of acoustic conditioning treatment. Therefore, the general objective of the 

research is understand the acoustic environment of two evangelical churches of different 

categories – traditional and experiential – in order to relate the recurrent sound uses in each 

example with the parameters that indicate the desirable quality to these spaces. The 

methodological procedures consisted of bibliographic research, case studies with measurement 

of objective acoustic parameters and data treatment using statistical analysis techniques. 

Initial results shown that experiential church, due to the occurrence of speech and music 

amplified by electroacoustic system at equivalent levels of importance, demands quality levels 

destined to low reverberant spaces like “conference rooms”, differentiating itself from the 

criteria commonly associated with traditional churches. 

 

 

Keywords: Evangelical church; Acoustics in churches; Acoustical parameters, sound uses; 
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INTRODUÇÃO 

 

A adequação acústica de um espaço no qual se procura garantir o tempo de 

reverberação adequado e uma boa distribuição sonora é denominado condicionamento 

acústico (ABNT, 1992). Essa estratégia consiste em controlar a distribuição do som no 

ambiente por meio da variação de dois atributos principais: O volume (m³) e os materiais das 

superfícies da sala (SOUZA, ALMEIDA e BRAGANÇA, 2012). Enquanto o aumento do volume 

implica numa maior distância para a propagação sonora, dificultando a compreensão da 

palavra, os materiais de superfície podem melhorar esta condição, mediante suas 

características de absorção e reflexão quando utilizadas na proporção adequada.  A depender 

do requisito do ambiente, a demanda por qualidade acústica significará um equilíbrio entre 

ambas as propriedades (BISTAFA, 2011). 

Em salas de aula, por exemplo, em que o uso acústico predominante é a fala, é 

necessário maior grau de absorção sonora do que em salas de concerto, cujo enfoque é a 

música. De modo geral, no estudo da acústica de salas, fala e música apresentam-se como 

situações distintas que, por sua vez, correspondem a estratégias muitas vezes contrapostas 

de qualidade a serem adotadas no projeto acústico. Enquanto os exemplos citados são mais 

fáceis de se compreender, outros apresentam-se mais complexos a respeito de seus usos, 

requerendo uma observação cuidadosa. Nesse contexto, citam-se as Igrejas Evangélicas ou 

Protestantes. 

A respeito da religião protestante, sabe-se que esta teve origem num momento 

histórico caracterizado como Reforma Protestante, cuja concepção iniciada por Martinho 

Lutero evoluiu e deu origem a novas interpretações dentro da mesma ideia central, assumindo 

correntes ou “denominações 1”. É o caso da separação ideológica entre os protestantes 

(Luteranos, Presbiterianos, Batistas) e os evangélicos (Pentecostais, neopentecostais, entre 

outros). Em 2010, o Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 

IBGE apresentou a religião evangélica em todas as suas variações ou correntes2 como a 

segunda maior do Brasil, mostrando que houve um crescimento de aproximadamente 16 

milhões de pessoas em relação ao censo anterior, realizado em 2000, representando uma 

                                                
1 Termo popularmente utilizado para referir-se a igrejas evangélicas / protestantes de doutrinas ou costumes 

diferentes. 

2 O IBGE considera “religião evangélica” a união entre as categorias Evangélica de missão, que seriam as correntes 

protestantes (Luterana, Batista, Presbiteriana), as Evangélicas de origem pentecostal, que correspondem as não-

protestantes (Pentecostais e Neopentecostais), além das denominações não determinadas (IBGE, 2012). Será 

utilizado, a partir de então, o termo “evangélica” para designar a categoria como um todo, de maneira análoga ao 

entendimento do IBGE. 
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adesão de 22,2% da população brasileira a este tipo de doutrina religiosa (CENSO, 2012). 

Portanto, percebe-se um crescimento contínuo das denominações destas igrejas nos 

últimos anos, que se expressam em propostas desde as tradicionais até às mais alternativas. 

Além disso, o crescimento das denominações gera uma variedade de expressões e formas de 

culto, que vão desde os mais “meditativos” e calmos, até os mais ruidosos, com atividades 

que envolvem música, dança, teatro e sermão, contribuindo para o aumento do nível de ruído 

produzido por estes espaços durante as atividades de funcionamento.  

Observa-se que diversos locais de reunião não levam em consideração os aspectos de 

isolamento acústico, pois estas igrejas podem ser fontes geradoras de ruído para o entorno 

imediato (ALVES et al., 2014; LIMA e SILVA, 2009; MOSCATI, 2013). A necessidade de 

isolamento acústico, embora não presente no recorte temático deste trabalho, constitui-se de 

problema recorrente e relevante ao universo de estudo. Por sua vez, o condicionamento 

acústico é levantado aqui como embasamento teórico em virtude da variedade de atividades 

que constituem os “usos sonoros”, relacionados à celebração religiosa. Sobre isso, de acordo 

com Souza (2016), as edificações destinadas a este fim apresentam situações distintas durante 

os seus cultos, as quais pedem estratégias acústicas variados: 

 

Nas edificações religiosas, a música “ecoa” nos louvores e o ensino é 

proclamado pela palavra falada. O louvor não pode ser “seco”, pois estar 

envolvido na música traz a lembrança da fé. A palavra, porém, deve ser direta 

e precisa aos ouvidos para que o evangelho seja recebido com a razão. 

(SOUZA, 2016, p. 15) 

 

Além de Souza (2016), outros autores (SILVA, 1997; SANTOS e OITICICA, 2005; 

ARAÚJO et. al, 2006; LIMA, 2008; JONES, 2011; OLIVEIRA, 2017) apresentam informações, 

do ponto de vista acústico, específicas para a categoria “Igreja evangélica ou protestante”, 

posicionando-a como uma categoria à parte dentre as demais igrejas cristãs e abordando-a 

mediante estudos de caso específicos.  

De acordo com estes autores, um dos fatores que diferenciam as igrejas evangélicas 

das católicas é que na maioria das vezes as edificações são concebidas sem planejamento da 

construção ou projeto adequado de acomodação, utilizando-se de espaços improvisados ou 

adaptados, que não foram criados para este fim. Enquanto a religião católica se constituiu 

como uma referência na construção de objetos de valor arquitetônico, com estilos definidos e 

documentados, os evangélicos consideram que “o templo são as pessoas, e o edifício é apenas 

um local para reunião das mesmas” (GUEDES apud LIMA, 2008, p. 19). 
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Além da inexistência de um “tipo” ou “arquitetura” definida para tal, acrescenta-se ao 

problema a existência de múltiplas atividades integrantes do culto tais como orações (fala), 

música amplificada por sistemas eletroacústicos, música não amplificada (orquestra), peças 

de teatro, dança e pregação da mensagem, que pode ser mais amena ou mais ruidosa de 

acordo com a denominação. A NBR 12179 (ABNT, 1992), que discorre sobre o Tratamento 

Acústico de Recintos Fechados, apresenta valores de referência para o Tempo de 

Reverberação – RT60 de “igreja protestante” entre 1,2 e 1,6 segundos – para a frequência de 

500Hz – em função do volume, sem fazer diferenciação entre denominações e atividades 

específicas. Esta concepção não abrange a complexidade destes espaços e justifica a 

necessidade de analisá-los com base em outros parâmetros e critérios que venham a refletir, 

de maneira específica e detalhada, as particularidades de cada culto. 

Ainda, a ideologia de algumas igrejas evangélicas pressupõe certa imponência 

arquitetônica cujo volume (m³) excessivo, com pé-direito bastante elevado, é prejudicial à 

qualidade acústica, a exemplo dos templos da Igreja Universal do Reino de Deus em várias 

cidades brasileiras. Jones (2011) mostra que a formação da religião evangélica ao longo da 

história apresenta diferenciações em suas doutrinas que, por sua vez, altera de alguma forma 

as liturgias de culto e, consequentemente, os respectivos usos acústicos. 

De tal modo, devido à complexidade envolvida especificamente no condicionamento 

acústico das Igrejas Evangélicas, chega-se à seguinte questão de pesquisa: “Como os 

parâmetros normativos de condicionamento acústico refletem a qualidade acústica nos 

espaços destinados aos mais variados tipos de culto evangélico? ”. Como desdobramentos 

dessa questão principal, levantam-se ainda as seguintes indagações: Existem diferenças 

significativas entre denominações evangélicas que incorrem em requisitos distintos de 

qualidade acústica? Um mesmo tempo de reverberação (um dos parâmetros acústicos a serem 

estudados no recinto, indicado pela NBR 12179, por exemplo) pode ser aplicado a duas igrejas 

evangélicas com perfil de culto ou denominação distinta, ainda que ambas possuam mesmo 

volume? De que maneira a adoção de um valor único do tempo de reverberação no projeto 

de condicionamento acústico é aplicável em igrejas cuja proporção entre fala e música no culto 

é variável?  

Sendo assim, o objetivo geral da pesquisa é compreender o ambiente acústico de 

duas igrejas evangélicas de diferentes categorias, a fim de relacionar os usos sonoros 

recorrentes em cada exemplar com os parâmetros acústicos que indicam a qualidade desejável 

a estes espaços. Este objetivo geral se estende em quatro objetivos específicos, a saber:  

 Identificar, conforme literatura, as categorias ou divisões existentes no universo das 

igrejas evangélicas que implicam em requisitos acústicos distintos; 
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 Reunir parâmetros acústicos objetivos aplicáveis às atividades ou usos sonoros 

existentes no culto religioso evangélico;  

 Investigar a aplicação de parâmetros acústicos existentes na literatura para a categoria 

“igreja protestante ou evangélica” em situações de requisitos acústicos distintos; 

 Contribuir, a partir das análises realizadas, com diretrizes iniciais para avaliação de 

igrejas evangélicas em condições semelhantes ao estudo. 

O objeto de estudo, portanto, é a relação entre a qualidade acústica de igrejas 

evangélicas e os usos sonoros, determinados pelos distintos tipos de culto. Sobre esta relação, 

acredita-se que a variação entre as denominações se expressa acusticamente, sobretudo, na 

distribuição temporal dos usos (fala e música) durante o culto, devendo os parâmetros 

acústicos a serem adotados no projeto considerados caso a caso. Ainda, percebe-se que as 

categorias contemporâneas, que priorizam a música amplificada de alta performance em seus 

cultos, demandam por ambientes mais secos em comparação às categorias tradicionais ou 

históricas, que ainda podem ser submetidas aos valores existentes na literatura e apresentar 

qualidade acústica aceitável.  

A pesquisa é de natureza qualitativa-quantitativa, e os procedimentos 

metodológicos envolvem pesquisa bibliográfica – expressa através do referencial teórico – 

e pesquisa descritiva, por meio da técnica “estudo de caso” que inclui medição acústica de 

duas igrejas evangélicas, sendo uma pertencente à categoria tradicional ou histórica e outra, 

à experiencial conforme classificação proposta por Jones (2011). A avaliação dos dados se dá 

mediante tratamento estatístico, representação e análise de tabelas e gráficos e verificação de 

atendimento às recomendações bibliográficas.  

A dissertação apresenta-se em 04 capítulos, sendo os dois primeiros de embasamento 

teórico: um destinado a apresentar as variações existentes nas igrejas evangélicas a partir de 

suas denominações, arquitetura e liturgias de culto; o outro consiste na reunião dos 

parâmetros acústicos e demais critérios presentes na literatura e nas normas, destinados à 

avaliação de qualidade destas igrejas. O terceiro capítulo apresenta os procedimentos 

metodológicos e caminhos adotados na pesquisa e, o último, apresenta os resultados e discute 

as informações obtidas.  
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1. USOS SONOROS EM IGREJAS EVANGÉLICAS 

 

Para atingir o objetivo da pesquisa, admite-se a observação empírica de que a religião 

em questão possui diferentes denominações que, por sua forma de cultuar, afetam ou tem 

implicações acústicas que podem influenciar na arquitetura dos respectivos templos. Embora 

o objeto de estudo não seja a arquitetura propriamente dita – entendida aqui como o edifício 

em sua relação formal, funcional e estrutural – mas, o próprio parâmetro de qualidade acústica 

que é decorrente da condição do ambiente construído, o entendimento do produto 

arquitetônico ocasionado pela evolução da religião no tempo permite realizar inferências sobre 

aspectos como: materiais de revestimento, forma, volume, layout e uso, que por sua vez tem 

implicação direta na qualidade acústica. 

Desta forma, se faz necessário tomar por caminho metodológico algumas etapas, 

sendo a primeira delas conhecer um pouco a respeito destas denominações e usos acústicos 

associados. Os dados relativos ao tema encontram-se em fontes de natureza variadas e, 

portanto, tomou-se o cuidado de priorizar aquelas que apresentassem algum rigor científico. 

Não se propõe aqui esgotar o tema ou discutir suas particularidades, por se tratar de um 

campo de estudo vasto e particular. De fato, deseja-se apenas selecionar informações que 

contribuam ao entendimento da arquitetura e dos usos acústicos, embora de maneira 

introdutória. Destaca-se a apreciação realizada pelo autor enquanto usuário direto dos espaços 

em questão, a partir de sua vivência.  

O culto religioso é uma prática cultural relacionada à fé humana e a sua busca por algo 

transcendental, que satisfaça a necessidade de alimento espiritual e de apoio às questões de 

completude existencial. Por se tratar de uma prática contínua e intensa, assume conotação 

emblemática em algumas situações por servir de “guia” para o comportamento humano e por 

conduzir valores morais e éticos de seus adeptos, muitas vezes influenciando suas atitudes 

diante das questões sociais. 

Apesar da dimensão subjetiva, a prática religiosa sempre existiu e na atualidade é 

protegida por lei em muitos países, inclusive no Brasil, por meio do Art. 208 do Código Penal 

Brasileiro (BRASIL, 2008) e da própria Constituição Federal (BRASIL, 1988), que, de acordo 

com o entendimento de Scherkerkewitz (1996), orienta que o Estado forneça a devida proteção 

e garantia ao livre exercício de todas as religiões. 
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1.1. A categoria “Igreja Evangélica” e sua arquitetura: Breve definição 

 

Sobre a religião cristã-protestante, sabe-se que esta teve destaque num momento 

histórico caracterizado como Reforma Protestante, por volta de 1517 na Alemanha, mediante 

protesto realizado pelo padre Martinho Lutero através de 95 teses que criticavam práticas da 

Igreja Católica tais como venda de indulgências e negociação de cargos eclesiásticos 

(MENDONÇA e VELASQUES FILHO, 1990). 

O resultado foi um movimento que se espalhou por toda a Europa, cujos argumentos 

centravam-se na reformulação do culto e das interpretações das “Escrituras Sagradas” que, 

desta forma, colocavam o homem como responsável pela sua própria salvação por meio da 

“graça mediante a fé” (MATOS, 2010, p.1). É importante destacar que o acesso ao conteúdo 

da Bíblia era limitado, devido a ausência de tradução da Bíblia em alguns idiomas, e da 

celebração da Missa em latim. Em alguns trechos bíblicos encontram-se afirmações como: 

 

Não há distinção entre judeu e grego; pois o mesmo Senhor o é de todos, rico 

para com todos que o invocam; porque: Todo aquele que invocar o nome do 

Senhor, será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não têm crido? E 

como crerão naquele de quem não têm ouvido falar? [...]Logo a fé vem pelo 

ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Cristo3.  

 

Matos (2010) acrescenta que essa modalidade de culto cristão – a missa – era 

considerada restrita em relação à concepção original da religião, sofrendo alterações na época 

da Idade Média para uma forma mais ritualística em que o celebrante dava as costas para o 

povo, dificultando a comunicação e compreensão do que era ministrado. A experiência do fiel 

era, portanto, predominantemente sensorial e emocional, ficando a cargo da rica arquitetura 

e dos recursos visuais de decoração utilizados nos templos. 

Se a crítica iminente realizada por Lutero era ao ensinamento que conduzia o fiel à 

salvação, a observação do trecho destacado permite inferir que a compreensão da palavra 

falada, através da propagação da doutrina protestante, seria o principal requisito de uso de 

qualquer espaço vinculado à atividade de culto, para que a religião cumprisse a sua intenção. 

Deste modo, os novos adeptos seriam atraídos pelo conhecimento da palavra divina, fruto do 

entendimento da mensagem comunicada pelo suposto líder religioso. 

Acerca da condição arquitetônica religiosa pré-reforma, e das primeiras expressões 

surgidas após o rompimento dos protestantes com a religião oficial, Teixeira (1993; 1994) traz 

                                                
3 Fonte: Livro de Romanos, cap.10, versículos 12-17. In: Bíblia Sagrada (1994), grifo do autor. 
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algumas considerações: A forma da maioria das igrejas até o século XV, com alguma variação 

trazida pelos estilos românico e gótico, era a do tipo “cruz latina” (Figura 1). Este tipo 

caracteriza-se, como sugerido pelo nome, na forma de uma cruz alongada no sentido 

longitudinal que representa a nave central. No sentido transversal, denominado transepto, faz-

se uma interseção onde encontram-se grandes colunas que apoiam a torre que geralmente 

era coberta por uma abóbada de berço. Este ponto, próximo ao altar, representava a região 

de maior altura da edificação.  

 

Figura 1: Esquema gráfico de planta tipo “cruz latina”  

 
Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Dehio_447_Marienstadt.png. Acesso em Janeiro/2020. 

 

 Diferentemente da igreja católica, cuja concepção dos edifícios foi definida ao longo do 

tempo, não é possível admitir que houve uma arquitetura típica da religião protestante, pelo 

menos até dois séculos após a reforma. Em linhas gerais, pode-se dizer que os primeiros casos 

consistiam em ocupação de edificações pertencentes aos católicos, com adaptações simples, 

como rearranjo de mobiliário. Nas novas construções, adotou-se um tipo denominado “planta 

central” (Figura 2), em que o púlpito, não fixo, posicionava-se no centro do templo. Esta 

configuração central trazia maior compreensão da palavra, devido às menores dimensões em 

contrapartida ao formato longitudinal e ao púlpito fixo, que na concepção católica simbolizava 

a “caminhada” ou procissão do fiel para chegar-se a Deus. (TEIXEIRA, 1993). 

 
Figura 2: Esquema gráfico da igreja tipo “planta central”. 

 
Fonte: Teixeira (1993). 
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Reymond (1996) reconhece a existência de uma linha que prevaleceu em meados do 

século XVIII que, apesar de incorporar a forma longitudinal católica, fugia ao uso de 

ornamentos, vitrais, crucifixos e sinos, devido à associação imediata ao modelo rompido. Nesta 

abordagem, destaca-se a obra do arquiteto escocês James Gibb, cujo estilo adotado na Saint 

Martin-in-the-Fields Church em Londres (Figura 3) estabeleceu um padrão técnico difundido 

não só na Inglaterra, mas também na américa anglo-saxônica. A publicação do projeto no 

Book of Architecture of 1728, também de Gibb, significou um passo importante para a difusão 

deste modelo de igreja para o mundo inteiro, de modo que regiões mais remotas que não 

tinham acesso a recursos pudessem construir templos com qualidade (LOTH, 2011).  

 

Figura 3: Interior da St. Martin-in-the-Fields Church. 

 

Fonte: Loth, 2011. 

 

De acordo com Loth (2011), além dos recursos estéticos e formais como campanário, 

pórtico e torre com cata-vento, a igreja de St. Martin tornou-se conhecida por ser uma “igreja 

auditiva”, em que agrupamentos de bancos e galerias concentravam-se ao redor do púlpito 

ou “Mesa Sagrada”, considerado o elemento dominante do interior. Desta forma, o pregador 

poderia ser visto sem dificuldade e o sermão compreendido sem esforço. A partir destes 

exemplos nota-se, portanto, que o principal recurso acústico adotado pelas primeiras igrejas 

protestantes foi a aproximação entre fonte sonora e receptor, seja pelo arranjo do mobiliário 

ou redução do volume do espaço de culto. 
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1.2. Variações denominacionais 

 

A partir de um núcleo protestante comum, oriundo da Reforma Protestante, foram 

surgindo variações dentro da modalidade religiosa, chamadas de denominações. Para 

Cavalcanti (2000), estas subdivisões diferenciavam-se entre si por aspectos como o significado 

do batismo, da Santa Ceia, da forma de governo eclesiástico, da liturgia – entendida aqui como 

o “roteiro” ou sequência padrão de execução do culto religioso, com todos os seus elementos 

– e sobretudo do entendimento acerca do Espírito Santo enquanto pessoa-Deus4, cuja obra é 

maior ou menor valorizada conforme a denominação em questão. Em alguns casos, o papel 

da estética (arte, arquitetura e música) também é colocado como variável. 

 

1.2.1. Exemplos no Brasil: Igrejas Históricas X Pentecostais 

No contexto brasileiro, percebe-se a presença de vários momentos em que houve 

tentativas de difusão da religião protestante. Segundo Carreiro (2007), entre 1500 e 1654 

percebe-se o início da presença da religião no Brasil, especialmente por franceses e 

holandeses. Mais tarde, no século XIX, chegam ao país missionários protestantes que se 

estabelecem predominantemente na região Sudeste e nos Estados do Rio Grande do Sul e 

Bahia (GUNNAR, 2011). Cavalcanti (2000) explica aquilo que, no contexto brasileiro, seria a 

primeira classificação das denominações protestantes, conforme as correntes da reforma: a 

primeira, representada pelos luteranos e anglicanos; a segunda, pelos presbiterianos; a 

terceira, pelos batistas e congregacionais. Por último, a quarta, pelos pentecostais. 

 De acordo com Matos (2010) e Xandelly (2018) as igrejas oriundas das três primeiras 

correntes da reforma são consideradas igrejas protestantes históricas, posicionando-se como 

categoria à parte em relação à pentecostal, que por sua vez desdobra-se em igrejas 

pentecostais e neopentecostais. Como fonte acerca das denominações e suas variações, 

Xandelly (2018) traz uma síntese dos dados de Johnson e Zurlo (2018), permitindo identificar 

dentre outros aspectos o número de fiéis, a data de surgimento e o título da denominação, 

                                                
4 A maior parte dos cristãos-protestantes crê na figura de um único Deus, considerado “eternamente subsistente 

em três pessoas distintas que, embora distintas, são iguais em poder, glória e majestade: o Pai, o Filho e o Espírito 

Santo” – Citação retirada do “credo” da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, baseada nos trechos dos livros 

Deuteronômio 6.4; Mateus 28.19; Marcos 12.29; Gênesis 1.1; 2.7; Hebreus 11.3 e Apocalipse 4.11, presentes em 

Bíblia Sagrada (1994). Apesar da crença da existência do Deus manifesto em trindade, a interpretação sobre o 

modo como cada pessoa-deus integrante da divindade se manifesta, no aspecto prático, é variável, sendo atribuídos 

“graus” de ação ou funções específicas para cada uma, mediante a visão da denominação. 
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conforme categoria (Figura 4). 

 

Figura 4: Denominações Protestantes. 

 

Fonte: Xandelly (2018). 

 

A exemplo de denominações protestantes históricas no Brasil, pode-se citar as Igrejas 

Batistas, Luteranas, Presbiterianas e Adventistas do Sétimo Dia. Destas quatro denominações, 

existem ainda outras ramificações, cuja apresentação não será abordada aqui por se tratar de 

um estudo breve e exploratório. Teixeira (1993) afirma que a igreja protestante histórica é 

desenvolvida no Brasil por influência americana, que por sua vez tem raízes na experiência 

inglesa. Esta associação pode ser vista por exemplo na forma de alguns templos construídos 

no Brasil, tais como a Primeira Igreja Batista no Rio de Janeiro/RJ, a Igreja Batista da Capunga 

em Recife/PE e a Primeira Igreja Batista de Natal/RN, ambas inspiradas na Saint Martin-in-

the-Fields Church, UK. 

Para entender as características da categoria “igrejas históricas”, faz-se necessário 

situar o surgimento do pentecostalismo, visão cristã cuja origem pode ser atribuída aos 

Estados Unidos (MARIANO, 2005; XANDELLY, 2018) no início do século XX. Enquanto o 

protestantismo histórico centrava-se na experiência de culto voltada ao ensino da palavra de 

maneira racional e metódica, a expressão pentecostal surge a partir do desejo pelo “fervor” 

na celebração, advinda da experiência do “batismo no Espírito Santo”, evidenciado pela 

capacidade de “falar em outras línguas”5. De acordo com Mariano (2005), o pentecostalismo 

é herdeiro do protestantismo histórico e se distingue deste, de modo geral, por difundir a ideia 

de que os dons do Espírito Santo – dons de línguas, cura e discernimento de espíritos – e as 

                                                
5 Fonte: Atos dos Apóstolos (livro), Cap.2. In: BÍBLIA SAGRADA, 1994 
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obras realizadas na época de Jesus Cristo, como curas, expulsões de demônios e operação de 

milagres, continuam em vigor e devem ser praticadas durante os cultos. 

Com esta motivação, os missionários Gunnar Vingren e Daniel Berg chegaram ao Brasil 

por volta de 1910, e deram origem ao movimento que hoje corresponde à Igreja Assembleia 

de Deus, considerada a maior denominação cristã evangélica no Brasil (GUNNAR, 2011). De 

modo geral, o termo “evangélico” passou a ser atribuído às igrejas pentecostais, pela 

característica de atrair predominantemente fiéis ainda não “evangelizados” por outras 

denominações protestantes (XANDELLY, 2018). Matos (2010) afirma que a fase 

predominantemente pentecostal no Brasil durou entre 1910 e 1970, até o surgimento da 

modalidade neopentecostal, marcada dentre outras doutrinas pela teologia da prosperidade, 

e pelo exorcismo espiritual nos cultos (XANDELLY, 2018). 

No contexto geral de evolução das denominações protestantes, o pentecostalismo é 

considerado como uma corrente contemporânea por possuir cerca de 100 anos de existência. 

Apesar de a Assembleia de Deus ser a instituição mais característica da categoria, pode-se 

citar ainda a Congregação Cristã no Brasil e a Igreja Pentecostal Deus é Amor como 

exemplares puramente pentecostais. Acerca das neopentecostais, tem-se como exemplares a 

Igreja Universal do Reino de Deus e a Igreja Internacional da Graça de Deus, cuja popularidade 

atingiu inclusive os sistemas de televisão em rede aberta nacional. 

Embora as categorias principais – protestante histórica e protestante pentecostal – 

assumam em si inúmeras subdivisões e especificidades, pela natureza deste estudo (que 

enfatiza o aspecto acústico do templo), toma-se como limite a caracterização da igreja 

evangélica-protestante em suas duas classificações maiores. Em se tratando do aspecto 

acústico, ao tomar por base as duas categorias fundamentais supracitadas, assumem-se 

novamente interpretações do autor acerca da bibliografia consultada como ponto de partida à 

verificação da hipótese de pesquisa.  

De acordo com Silva (2008), junto com a Reforma surgiram também composições 

musicais que retratavam as novas doutrinas. Os cânticos nos cultos tradicionais eram 

realizados com auxílio de piano, instrumentos de corda, sopro e corais. Uma característica 

herdada das igrejas históricas, que aparece em alguns exemplos destas nos dias de hoje, é o 

uso do balcão posterior como espaço destinado ao coro, ao órgão e à orquestra. Nos templos 

em que isso não era possível, os músicos se posicionavam na parte da frente da nave, mas 

sem atrair a atenção principal dos fiéis. Ainda assim, a música teria posição secundária em 

relação a pregação da palavra, que se manteve como o principal propósito da celebração.  

 Em contraponto, as igrejas contemporâneas – especialmente pentecostais – 

introduzem instrumentos como guitarra e bateria, aproximando-se de estilos como pop, rock 
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e R&B (SILVA, 2008). O produto destas inovações é uma modalidade de culto mais ruidoso, 

em que os participantes batem palmas, se movimentam, cantam alto e agem de maneira mais 

interativa uns com os outros. Algumas variações fazem uso de música eletrônica na forma de 

amostras digitais ou Remix6, a exemplo da Hillsong Church Brasil, de origem australiana com 

sede brasileira localizada na cidade de São Paulo/SP. A partir destas informações, infere-se 

que, em contrapartida aos exemplares históricos, a música passa a ter maior importância no 

culto evangélico contemporâneo tornando-se próxima ou até mesmo equivalente à palavra 

pregada. 

 

1.2.2. Classificações internacionais: Tradicionais e Experienciais 

Ao considerar que o Brasil nas suas formas e expressões de culto evangélico muito se 

inspirou na visão cristã norte-americana, que por sua vez tem raízes inglesas, busca-se aqui 

uma abordagem mais abrangente e que permita outras formas de classificação, podendo ou 

não corresponder ao descrito no contexto local. Nesse sentido, toma-se por base o trabalho 

de Douglas R. Jones (2011), que estabelece um panorama da formação da igreja ao longo do 

tempo, evidenciando as questões de acústica mediante a forma de cultuar.  

A primeira classificação adotada por Jones (2011) trata-se da categoria de igrejas 

evangélicas tradicionais, entendidas aqui como aquelas cuja doutrina base é a calvinista ou 

arminiana, em que o ponto principal do culto é a pregação da mensagem – de maneira análoga 

à segunda corrente da reforma, que deu origem aos presbiterianos no contexto brasileiro 

(CAVALCANTI, 2000), podendo associar-se, portanto à categoria das igrejas históricas. A 

liturgia de culto desta categoria compreende atividades de oração, música, leitura das 

escrituras, pregação e convite. 

Com exceção dos momentos destinados à música, todas as atividades correspondem 

ao uso da palavra falada. Na oração, a igreja se dirige à divindade de maneira direta, como se 

conversasse pessoalmente com ela. Durante a oração são feitos agradecimentos, pedidos e 

consagrações. A leitura das escrituras geralmente introduz a pregação, e seu conteúdo varia 

conforme o dia e o culto; de igual forma, trata-se de um momento em que um líder se dirige 

à congregação com uso de palavra falada. A pregação (ou sermão) propriamente dita dura 

em torno de 30 minutos, podendo chegar até a uma hora. Jones (2011) afirma que o propósito 

da pregação neste tipo de culto é gerar no fiel o convencimento de que ele precisa salvar-se, 

porém este discurso é feito de maneira clara e didática, por meio da exegese. Infere-se a partir 

                                                
6 Técnica sonora utilizada geralmente na música eletrônica (house, deep, break-beat, etc), no pop e no R&B (Soul), 

que consiste na adição de um som já existente à composição, criando uma releitura da música tocada através da 

mistura/mixagem de diferentes efeitos. 
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do autor, portanto, que há aqui a racionalidade do culto, sem apelos emocionais ou artísticos. 

A respeito da música nas igrejas tradicionais são feitas algumas observações: não há 

um padrão específico para distribuição da música no culto, ao contrário, os cânticos podem 

estar intercalados entre os momentos de fala, porém sem protagonismo. Distinguem-se 

apenas dois momentos breves em que a música aparece: i) Celebração, em que todos os 

presentes estão cantando juntos; e ii) Ofertório, em que um instrumentista ou solista executa 

uma música de apreciação enquanto as contribuições financeiras são recolhidas. Jones (2011) 

acrescenta ainda que a forma arquitetônica da igreja é, em geral, retangular e de proporção 

moderada, sem espaço para artes expressivas ou simbolismos estéticos. 

A segunda categoria apresentada por Jones (2011) é a modalidade de culto 

experiencial, que não se vincula à denominação específica. Ao contrário, abrange todas as 

igrejas que adotam o estilo de culto com estas características, inclusive católicas carismáticas 

contemporâneas. O principal atributo desta cerimônia é a visão de que o fiel é atraído pela 

experiência vivenciada no templo, que por sua vez não diz respeito exclusivamente à pregação 

da palavra, mas ao conjunto das atividades que acontecem no local de reunião. 

Para atingir esse objetivo, que é fornecer ao ouvinte uma experiência de culto, a música 

assume um papel muito importante, de modo que “especialmente no estilo de adoração 

experiencial, a música está no centro da experiência” (ibid., p. 160, tradução do autor). Desta 

forma, o modo de execução do culto passa a demandar um nível de qualidade técnica que se 

rebate em requisitos importantes para a acústica e sistemas de áudio. Esse estilo irá, portanto, 

pressupor que os templos possuam uma estrutura adequada à reprodução das mais variadas 

mídias e que a sala responda acusticamente à variedade que é apresentada ali. Sobre a 

importância da música no culto, Calvin Johansson (apud JONES, 2011) diz que: 

 

Música é um veículo através do qual nós louvamos a Deus [...]. Ela pode 

encobrir o ruído, o silêncio, criar atmosfera, ser um meio de serviço, 

acompanhar o cântico, manipular e controlar pessoas. Música de igreja, como 

arte funcional que é, tem a capacidade de fazer muitas coisas”. (JOHANSSON7 

apud JONES, 2011, p.160, tradução do autor) 

 

                                                
7 “Music is a vehicle through which we praise God. […] It  can  cover  up  noise,  fill  silence,  create  atmosphere,  

be  a  means  of  service,  accompany  singing  and  manipulate  and  control  people.  Church  music,  functional  

art  that  it  is,  has  the  ability  to  do  many  things.” JOHANSSON, C. “Music in the Pentecostal Church”. In: E. 

Patterson, E.J. Rybarczyk (Eds.). The Future of Pentecostalism in the United States (Chapter 4, p. 50 – 63). 

Lexington Books, 2007. 
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A categoria experiencial, descrita por Jones (2011), se ramifica em dois estilos 

principais: O pentecostal, cuja definição trazida corresponde à discussão apresentada na 

classificação brasileira (MATOS 2010; GUNNAR, 2011; XANDELLY, 2018), e o seeker-sensitive, 

cuja tradução sugere o termo “sensível àquele que procura” ou “sensível ao candidato”, 

entendido aqui como o expectador ou fiel que busca encontrar-se com Deus. Enquanto o culto 

pentecostal tem características marcadamente descritas e reconhecidas em muitas 

denominações populares, o estilo seeker-sensitive surge por volta dos anos 1970, em 

exemplos como Saddleback Valley Community Church e a Willow Creek Community Church 

ambas localizadas nos Estados Unidos. Para o Brasil, acredita-se que a referência mais popular 

deste tipo de igreja é a Hillsong Church Brasil. 

 

1.3. Usos sonoros e o papel da música na liturgia de culto 

 

Ao considerar que fala e música correspondem aos usos sonoros presentes no 

momento do culto, dar-se-á neste item maior atenção ao papel que a música exerce, devido 

à complexidade que este elemento criativo confere à atividade em questão. De acordo com 

Costa (2008), a música na prática religiosa evangélica constitui-se elemento importante para 

a qualidade em que a espiritualidade se manifesta, ou seja: a presença da música torna-se 

um elemento facilitador do encontro com o sagrado. A Bíblia Sagrada (1994) também 

recomenda que os cultos sejam realizados “cantando salmos, hinos e cânticos espirituais”8. 

A história da música sacra aponta que no início do cristianismo o canto era uníssono, 

com poucas variações de melodia e letras multiformes, contribuindo para que o louvor, de 

nível inacessível, se distanciasse dos fiéis de modo geral. Após a Reforma, Lutero buscou 

resgatar o caráter popular do canto congregacional, por acreditar que, assim como o povo 

necessitava compreender as escrituras, a música deveria ser simples e facilmente cantada na 

celebração (WANDERLEY9 apud COSTA, 2008).  

De acordo com Souza (2016), os cultos protestantes históricos se diferenciavam das 

igrejas romanas pela presença de cânticos de música sacra, baseados em Salmos. Braga (apud 

SOUZA, 2016), acrescenta que esta forma de cântico também se difunde no Brasil, num 

momento em que a música cristã se valia, sobretudo, de traduções europeias de letras 

compostas por nomes como John Wesley, Claudio Goudimel e o próprio Lutero – os chamados 

hinários, a exemplo do Cantor Cristão e do Hinário Luterano. Este tipo de música se 

                                                
8 Livro de Colossenses, cap.3, v16. In: Bíblia Sagrada (1994). 

9 WANDERLEY, Ruy Carlos Bizarro. História da música sacra. São Paulo: Imprensa Metodista, 1977. 
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caracterizava por uso de instrumentos como o órgão, além de cordas e instrumentos de sopro. 

Segundo Costa (2008), a ideia de que a música deveria ser simplificada para atingir o 

ouvinte com facilidade foi introduzida por Lutero e foi retomada pelos chamados “Ministérios 

de Louvor”, a quem cabe a responsabilidade pela execução musical nos cultos evangélicos 

contemporâneos. Esta concepção sobre a música surgiu no século XIX, por meio da cultura de 

reuniões religiosas em acampamentos, em que eram criados cânticos “simples, com muita 

repetição, frequentemente improvisados, emocionais e com influência das músicas seculares” 

(HUSTAD apud COSTA, 2008, p.8). Este tipo de música foi percebido no Brasil após os anos 

1950, quando a estética tradicional aos poucos se tornou obsoleta e descontextualizada, pouco 

atrativa àquela geração antenada com a cultura de sua própria época. Havia, portanto, a 

necessidade de reciclagem de letras, melodias e arranjos para tornar a música evangélica 

coerente com os novos estilos disseminados no momento em questão, tais como rock e MPB.   

Em se tratando de exemplos práticos, toma-se como referência a pesquisa de Souza 

(2016), que observa a influência da música no ambiente de culto de uma igreja presbiteriana 

em São Paulo, além de Wagner (2013), cujo objeto de estudo é a música produzida pela 

Hillsong Church, principal referência de estilo experiencial adotada neste trabalho. A leitura 

destas fontes permite visualizar que, em ambos os casos, é dada importância à atividade 

musical no momento do culto, porém em proporções distintas.  

No caso da Igreja Presbiteriana Independente em Presidente Prudente, avaliada por 

Souza (2016), é observado que a música está presente em temporalidade não superior a 30% 

do culto – aproximadamente 20 minutos – chegando a 50% apenas em ocasiões especiais, 

como festividades voltadas para jovens e adolescentes, com ocorrência não ordinária. Neste 

caso em questão, há uma mistura de músicas dos hinários com cânticos populares, a critério 

do grupo musical presente no dia do culto. 

Por sua vez, a Hillsong Church possui práticas que se apoiam no pentecostalismo, 

embora alguns autores (SARGEANT apud WAGNER, 2013) a classifiquem como uma “seeker-

church” e, portanto, inserida na categoria de culto experiencial. De acordo com Wagner 

(2013), a igreja Hillsong se baseia em um projeto mercadológico amplo, de alcance global, 

cujo principal artifício é a música. Para tal, a instituição recorre a formas de produção musical 

que, embora se destinem a públicos específicos – Hillsong Kids, para as crianças; Hillsong 

UNITED, para o público jovem e Hillsong Worship, para a reprodução em outras igrejas e ao 

público em geral – possuem em sua essência uma identidade firme, constituída por meio de 

um branding que garante posicionamento não só como igreja, mas como estilo musical dentro 

do universo cristão, ou gospel, no mundo todo. 

O estilo musical do culto Hillsong objetiva trazer à igreja a noção de comunidade, em 
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que todos os membros cantam e interagem durante a música tocada, que promove a 

socialização, a emoção e a espiritualidade, a partir de uma experiência imersiva (PINE and 

GILMORE, apud WAGNER, 2013). Desta forma, o templo em que ocorrem as reuniões funciona 

também como um laboratório, em que são testadas as músicas que são criadas pela equipe 

de louvor, antes de serem difundidas em produções fonográficas para o resto do mundo. No 

site da organização encontra-se inclusive a informação sobre algumas de suas visões, dentre 

as quais é a de ser uma igreja ”cujas canções revelam a paixão por Cristo, [...] de maneira 

contagiante [...] que ressoa de aldeias e tribos até grandes cidades e nações10”. 

    

1.4. Discussão sobre acústica em “espaços de múltiplo-uso”. 

 

Ao analisar o exposto nos itens anteriores, percebe-se que os usos sonoros 

predominantes na Igreja Evangélica correspondem à predominância de palavra falada – pela 

necessidade de que a mensagem seja recebida pelo ouvinte de maneira racional – presente 

na classificação das igrejas tradicionais ou históricas, e à divisão entre palavra e música em 

graus de importância semelhantes, pois em alguns casos a música também se torna um 

recurso de transmissão da mensagem pregada. A segunda correspondência diz respeito à 

categoria denominada experiencial ou contemporânea. 

Com base nisso, é estabelecido o enquadramento deste tipo de igreja como sendo 

“auditório de múltiplo uso” (CUNHA, 2014; JONES, 2011; MARSHALL e KLEPPER 2010; 

OLIVEIRA, 2017), no qual estão presentes duas exigências acústicas com características 

distintas – fala e música – dentro de um mesmo ambiente. Conceitualmente, essa discussão 

sobre multiplicidade de usos é abordada não só para igrejas, como também para auditórios 

de uso genérico (SOLER, KOWALTOWSKI, e PINA, 2005) ou de espaços denominados 

multifuncionais, a exemplo de alguns teatros no Brasil e no mundo. 

Esta breve contextualização situa o problema da necessidade de critérios para tratar 

adequadamente estes espaços múltiplos – quer sejam igrejas ou não – que exigem variadas 

funções com demandas acústicas distintas. Nesse sentido, o trabalho realizado por Passeri 

(2008) destaca a necessidade de variação do Tempo de Reverberação – TR em salas de 

concerto mediante uso de recursos de variabilidade acústica na arquitetura, que implicam em 

custos geralmente altos de manutenção. Sem esta possibilidade, um ambiente até poderá 

receber apresentações distintas, porém de maneira precária.  

                                                
10 “[...] whose songs reflect such a passion for Christ [...] contagious in spirit – creating music that resounds from 
villages and tribes to great cities and nations.” Disponível em https://hillsong.com/pb/vision/, acesso em Julho de 
2019. Traduzido e adaptado pelo autor. 



27 

 

No entanto, Marshall e Klepper (2010) afirmam que, em espaços destinados ao culto, 

a mudança constante de recursos de adequação acústica é impraticável, uma vez que as 

condições acústicas para fala e música devem coexistir durante todo o evento. Ainda, o 

trabalho realizado por Oliveira (2017), ao simular o efeito ocasionado pela variação do forro – 

em posição, absorção e forma – num templo evangélico, encontra condições em que os 

resultados obtidos se aproximam do recomendado para os parâmetros acústicos sem o uso de 

recursos de variabilidade.  

No caso supracitado, admitiu-se que ao tratar o espaço para a palavra falada, este 

também estaria acusticamente apto à execução musical, em virtude do tipo de música 

presente na atividade. Entende-se a partir desta discussão que as diferentes exigências 

acústicas, ainda que com graus de importância semelhantes, poderão existir simultaneamente 

sem a necessidade de sistemas móveis de variação do tempo de reverberação, e que as igrejas 

evangélicas, embora sejam caracterizadas como “salas multiuso” (JONES, 2011, p.126, 

tradução do autor), constituem um ambiente acústico cujo nível de exigência é inferior ao 

observado em salas de concerto. Então, diante desses exemplos, apontam-se três fatores 

influentes aos casos analisados: i) tipo de culto, ii) tipo de música executada e iii) percepção 

do usuário. 

O tipo de culto realizado, assim como no exemplo de Passeri (2008) em que o tipo de 

espetáculo é determinante na indicação dos parâmetros acústicos dos teatros multifuncionais, 

ressalta como o modo como o culto ser realizado em cada igreja pode vir a ser um fator 

determinante na qualificação acústica do espaço. Este argumento também se sustenta na 

observação realizada nos itens 1.1 e 1.2, de que dentro do universo correspondido pelas 

igrejas evangélicas existem diferentes correntes ou “denominações”.  

Ainda, a percepção do usuário, que determina o nível de exigência de qualidade sonora 

do ambiente ou valida a sua condição mediante a aceitação do som produzido internamente 

e diferencia, por exemplo, o critério de um músico para o de um ouvinte comum. Isto contribui 

para a interpretação do parâmetro acústico objetivo, obtido em medição, de modo que haja 

uma correspondência entre a sensação do receptor e o valor numérico que representa o 

espaço. Assim, a percepção acústica do usuário é tratada como um parâmetro subjetivo de 

qualificação (BERANEK e HIDAKA, 2000; FARINA, 2001; IAZZETTA, FIGUEIREDO e MASIERO, 

2004).  

Ambos os fatores consideram a influência do sistema eletroacústico, pois há uma 

diferença entre o uso de instrumentos “acústicos”, a exemplo das orquestras sinfônicas, e dos 

instrumentos eletrônicos – que necessitam de amplificação, mesa de som e caixas auxiliares 

– a exemplo da maioria das igrejas evangélicas. Jones (2011) afirma que, em virtude de estas 
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possuírem a característica de espaços multiuso, o projeto acústico deve ser compatibilizado 

com o sistema eletroacústico. Portanto, ao descrever o ambiente acústico, são destacados 

alguns aspectos que podem interferir na distribuição do som no ambiente e, portanto, 

influenciar na interpretação dos parâmetros acústicos, temas abordados no capítulo seguinte.  
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2. INDICADORES DE QUALIDADE ACÚSTICA PARA IGREJAS EVANGÉLICAS 

 

A qualidade sonora é entendida como o conjunto de atributos subjetivos que resultam 

na expectativa do ouvinte, a partir de sua experiência acústica (BISTAFA, 2003). Por sua vez, 

o conceito de conforto é abordado por Schmid (2005) ao discutir que os estímulos físicos 

presentes no ambiente – temperatura, radiação solar, umidade relativa, nível de ruído – 

atingem o usuário, gerando neste uma resposta fisiológica que implica num esforço de 

adaptação à condição exposta. Quanto maior este esforço, maior a sensação de desconforto.  

No aspecto acústico, os estímulos físicos estão associados ao nível de pressão sonora, 

que é a pressão acústica emitida por uma fonte sonora, captada pelo sistema auditivo; e a 

reverberação, que é um atributo característico de recintos fechados e diz respeito à distribuição 

e controle das reflexões sonoras no interior do ambiente. Estes parâmetros acústicos serão 

tratados a seguir, de modo a conduzir a análise técnica das igrejas pesquisadas.  

 

2.1. Parâmetros acústicos objetivos 

 

2.1.1. Nível de Pressão Sonora 

O som é o resultado auditivo da pressão acústica ocasionada pela compressão e 

rarefação de partículas no ar (JOSSE, 1975), que se diferencia do ruído pelo caráter desejável 

ou não de sua natureza. Os sons são distinguidos entre si por meio dos atributos de altura, 

que está associada a frequência da onda sonora em Hertz – Hz; amplitude ou volume, que 

são representados pela variação da pressão sonora, e timbre, ou estrutura tonal (CARVALHO, 

2010). Quando a pressão ambiente varia de maneira cíclica, em amplitude superior ao limiar 

da audição, o sistema auditivo reconhece a presença de som e a pressão ambiente passa a 

ser entendida como pressão acústica (BISTAFA, 2011).  

O Nível de Pressão Sonora, medido em dB, expressa a sensação de som em relação ao 

estímulo físico gerado por uma fonte (SILVA, 2011). A propagação sonora se dá de maneira 

esférica, tridimensionalmente, e entende-se, pois, que a energia sofrerá decaimento à medida 

que se afasta da fonte (SOUZA, ALMEIDA, BRAGANÇA, 2012). Portanto, ao considerar a fonte 

sonora em um palco, por exemplo, o NPS poderá ter menor valor nos assentos posicionados 

ao fundo da plateia. Se este nível sonoro não for superior ao ruído residual em no mínimo 6dB, 

poderão ocorrer problemas de compreensão da fala ou de mascaramento do som emitido 

(JOSSE, 1975).  

A análise do nível de pressão sonora é pertinente por alguns aspectos: i) pela 

característica da onda sonora, que se relaciona com a natureza do som ou ruído – de banda 
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larga ou tom puro – que é uma informação fundamental para se definir estratégias de controle; 

ii) pela energia dispendida em função dos variados usos acústicos, a exemplo de fala e música 

que possuem não somente faixas de frequências, como também níveis de pressão sonora 

distintos (Figura 5); iii) e o tempo de exposição, pois o convívio com ruídos elevados por longos 

períodos de tempo pode acarretar malefícios para a saúde humana (KUTRUFF, 2009; 

MARSHALL e KLEPPER, 2010) . 

 

Figura 5: Alcance do nível de pressão sonora em diferentes usos. 

 
Fonte: Marshall e Klepper (2010), adaptado pelo autor. 

 

As curvas do limiar de audibilidade e do sentido do ouvinte, apresentadas na Figura 5, 

mostram que o ouvido humano possui resposta auditiva distinta, não linear, a sons em 

diferentes frequências, de modo que a sensação sonora de volume percebido não será 

necessariamente igual ao nível de pressão sonora do sinal emitido em todas as frequências. 

De acordo com Kuttruff (2009), na faixa de frequência de 1000hz um tom puro tende a ser 

ouvido próximo de seu volume real, enquanto nas frequências graves o nível de audibilidade 

é menor. 

Com base nisso, aplicam-se ponderações nos processos de medição, ou seja, filtros 

que convertem o sinal sonoro em valores cuja associação se aproxima da audição humana. A 
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Figura 6 apresenta as curvas de ponderação determinadas pela padronização para medições 

de pressão sonora conforme a American National Standards Specification – ANSI (LONG, 

2006), sendo a curva “A” correspondente ao filtro da audição humana.  

 

Figura 6: Curvas de ponderação para medições de NPS. 

 
Fonte: Long (2006). 

 

De acordo com Bistafa (2011), o filtro ponderador “A” aproxima a sensação auditiva 

correspondente à curva isofônica 40 fones, que aproxima a resposta do sistema auditivo a 

sons moderados, com pouca ênfase nas baixas frequências. Quando uma medição ocorre com 

uso de filtro ponderador, o resultado é dado na forma dB(x), em que “x” refere-se ao filtro 

utilizado (BISTAFA, 2011). Desta forma, o resultado de uma medição do Nível de Pressão 

Sonora não é a pressão sonora em si, mas o "nível de pressão sonora “ponderado em a", ou 

dB(A) (KUTTRUFF, 2009). A ponderação “A” é predominantemente recomendada em normas 

e leis destinadas à avaliação de ruído. 

 

2.1.2. Tempo de Reverberação (TR) 

A qualidade acústica, de modo geral, corresponde à necessidade de intervenção no 

ambiente construído para melhoria de dois aspectos: I) o isolamento, que visa impedir que o 

ruído emitido pela atividade do ambiente não gere desconforto ao entorno, e, de igual forma, 

o ruído urbano externo não interfira na atividade proposta; e II) do condicionamento acústico, 

que deve prever condições satisfatórias para que haja uma comunicação eficiente, que é 

resultado da boa distribuição do som no ambiente interno (SOUZA, ALMEIDA e BRAGANÇA, 

2012).  

Especificamente acerca do condicionamento acústico, a estratégia se dá mediante o 

controle do parâmetro denominado Tempo de Reverberação – TR, que mede o tempo 

necessário para que o NPS da resposta ao impulso decaia 60dB em relação ao seu valor 

máximo – correspondente ao estado estacionário ou som direto (BRANDÃO, 2011). O TR num 
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recinto é influenciado pelo seu volume e pela natureza de seus materiais de revestimento, que 

podem ser de absorção ou reflexão (SOUZA, ALMEIDA e BRAGANÇA, 2012). Então, pode-se 

dizer que condicionamento é produto do equilíbrio entre absorção e reflexão, na proporção 

determinada pela exigência do uso acústico na atividade (BISTAFA, 2011).  

O TR, expresso em segundos, é obtido a partir de cálculo matemático ou de medição 

acústica. O cálculo, dentre outros métodos, considerando o tempo de atenuação de 60dB em 

uma sala difusa pode ser realizado por meio da fórmula de Sabine, a qual 

𝐓𝐑 =  𝟎, 𝟏𝟔𝟏𝐕/𝐀   (1) 

 

em que “V” corresponde ao volume do recinto em metros cúbicos, e “A”, a absorção total 

equivalente da sala, ou seja, a soma dos produtos das áreas das superfícies – Sn, em m², com 

seus respectivos coeficientes de absorção – an, de modo que “A” corresponde à soma S1a1+ 

S2a2 + ... Snan (BISTAFA, 2011). Este cálculo considera o decaimento sonoro da energia dos 

primeiros 60dB, em função do tempo. 

O Tempo de Reverberação deve ser interpretado não como um valor absoluto, mas 

correlacionado a determinada situação de uso do espaço (BISTAFA, 2011). A NBR 12179 

(ABNT, 1992) estabelece que o valor do parâmetro considerado ideal para um recinto ou 

atividade é denominado Tempo Ótimo de Reverberação – TOR. A apresentação dos valores 

de TOR em questão é feita no item 2.3.  

A propagação sonora que se dá através do ar, num recinto fechado, está sujeita a 

barreiras como os elementos construídos – paredes, piso, forro, móveis – e também às 

pessoas, entendidas aqui como audiência (CARVALHO, 2010). No momento em que a energia 

sonora atinge um obstáculo, parte desta é refletida, parte é dissipada pelo obstáculo na forma 

de calor, e o restante é transmitido para o meio seguinte, de modo que a soma da energia 

distribuída nestes três fenômenos corresponde à energia sonora total incidente (SILVA, 2011).  

As reflexões sonoras, quando ocorridas em curtos intervalos de tempo, são úteis para 

reforço do som direto de modo que a energia sonora percebida pelo ouvinte é a soma deste 

com as demais contribuições advindas das primeiras reflexões do som (BRANDÃO, 2011). As 

demais reflexões, denominadas tardias, geram uma energia residual – campo reverberante 

(Figura 7) – que é prejudicial à inteligibilidade11 da fala (CARVALHO, 2010). A geometria da 

sala, por sua vez, é determinante na sucessão das reflexões sonoras e sua permanência no 

ambiente (KUTTRUFF, 2009). 

 

                                                
11 Sobre inteligibilidade, Carvalho (2010) afirma que é um parâmetro acústico que se relaciona com o grau de 
entendimento das palavras faladas em um ambiente de comunicação, sendo relacionado em geral a valores de 
tempo de reverberação baixos. 
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Figura 7: Representação do decaimento da energia sonora em função do tempo. 

 
Fonte: Adaptado de Kuttruff (2009). 

 

O Procedimento de medição do tempo de reverberação é referenciado na norma 

internacional ISO 3382-1 – Acoustics – Measurement of room acoustic parameters – Part. 1: 

Performance Spaces (ISO, 2009). Esta norma baseia-se no método de Schroeder, que 

considera a obtenção dos parâmetros acústicos por meio da curva de resposta impulsiva da 

configuração sala-fonte-receptor, ou Curva de Schroeder. O método proposto consiste em 

obter, a partir da medição de um único ponto, um resultado numérico equivalente à média 

conjunta de “n” medições no ponto em questão. (FIGUEIREDO, 2005). 

No processo de medição, uma fonte sonora de impulso, cuja energia é semelhante em 

todas as bandas de oitava analisadas – provoca excitação na sala até que seja possível garantir 

uma curva de decaimento superior ao ruído de fundo em pelo menos 35dB. (ISO, 2009). O 

comportamento do espaço, que significa a variação de tempo necessária ao decaimento da 

energia provocada pela excitação sonora é denominado resposta impulsiva, e se relaciona 

principalmente com o volume da sala e seus materiais de absorção. 

Ou seja, a curva de resposta impulsiva é a representação gráfica do decaimento do 

som direto no tempo dentro de um ambiente, após cessado o impulso sonoro advindo da 

fonte, que está sujeito a sofrer tantas reflexões quantas forem as superfícies disponíveis. De 

acordo com a ISO 3382-1 (ISO, 2009), apesar do padrão para o TR ser correspondente ao 

decaimento de 60dB, podem ser avaliados descritores a partir de faixas dinâmicas distintas. 

 De acordo com Brandão (2011), considera-se que a faixa das primeiras reflexões 

implica em erro a ser descontado da medição, que se inicia a -5dB em relação à zona 

estacionária. Além disso, deve-se preservar o nível sonoro de 15dB acima do ruído de fundo 
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da sala, para evitar possíveis interferências. Então, ao proceder à medição em uma faixa de 

60dB de decaimento, o NPS da fonte deverá ser muito elevado e, portanto, inviável. Ao reduzir 

as faixas de decaimento para 20dB ou 30dB, definem-se os descritores T20 e T30, 

respectivamente, que correspondem ao tempo que a energia sonora decai 60dB, porém 

medido entre as faixas de -5dB a -25dB, para T20, ou -5dB a -35dB, para T30. 

O T30 é um descritor equivalente ao TR, desde que a relação entre impulso e ruído seja 

superior a 45dB (ISO, 2009). O espectro sonoro da fonte deve ser plano para todas as 

frequências observadas. Para os métodos que envolvem engenharia e precisão, o que inclui 

este trabalho, indica-se as bandas de oitava entre 125Hz e 4kHz. A duração do sinal sonoro 

deve ser superior ao dobro do TR estimado para a sala, e o número de decaimentos deve 

garantir a boa varredura do som ao longo do recinto. 

Este método normatizado consiste na principal referência para medições acústicas cujo 

parâmetro principal é o Tempo de Reverberação de salas. Do ponto de vista metodológico, as 

referências analisadas (BARRON, 2000; LONG, 2006; BRANDÃO, 2011; JONES, 2011) mostram 

que existem outros parâmetros acústicos objetivos e subjetivos que são associados ao Tempo 

de Reverberação e também podem ser obtidos a partir da resposta impulsiva da sala. Estes 

parâmetros permitem estabelecer relações não só entre as características do ambiente, como 

também acerca das impressões subjetivas que se associam aos atributos numéricos obtidos 

em medição.  

Acredita-se que esta avaliação subjetiva pode estar relacionada às “sensações 

espirituais” (LIMA, 2008, p. 19) tão desejadas ao ambiente de culto, de modo que a sala, ao 

atender estes parâmetros, pode garantir o padrão de qualidade acústica esperado pelos 

espaços destinados às igrejas. A abordagem dos parâmetros subjetivos relacionados ao TR e 

suas implicações na percepção do usuário não serão abordados neste trabalho, mantendo-se, 

portanto, o enfoque nos aspectos objetivos.  

 

2.1.3. Tempo de Decaimento Inicial (Early Decay Time – EDT) 

Este parâmetro compreende a medição dos primeiros 10dB do decaimento sonoro, 

compreendendo a faixa entre 0dB e -10dB, ou seja, tempo correspondente ao decaimento dos 

primeiros 10dB na resposta impulsiva em seus instantes iniciais, sendo consideravelmente 

dependente da relação fonte-receptor numa sala, em geral mais variável no recinto que o 

próprio TR (BRANDÃO, 2011). A apresentação do parâmetro é feita a partir da extrapolação 

do valor obtido, multiplicado por seis, cujo resultado é comparado ao Tempo de Reverberação. 

Long (2006) acrescenta que este decaimento de energia ocorre entre os 10 e 20 

milissegundos, ou imediatamente após o som direto. O valor numérico do EDT é representado 
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pela Equação 02 (BRANDÃO, 2011). 

EDT = 60 
𝑡−10 − 𝑡0 

−0−(−10)
 = 6𝑡−10  (2) 

O EDT é reforçado pela reflexão das superfícies próximas à fonte. Quanto inexistentes, 

reforçam os problemas acústicos presentes na sala, que começam a ser percebidos na mesma 

faixa de decaimento, a exemplo do flutter echo (LONG, 2006), que significa um tipo de eco de 

curta duração, em virtude do excesso de reflexões laterais. Além disso, o EDT contribui para 

a sensação de reverberância da sala (BERANEK, 2004), e correlaciona-se com a impressão 

subjetiva de como o som é percebido em relação à reverberação real da sala (PASSERI, 2008). 

Barron (2000) afirmou que a sensação de “envolvimento” num ponto da audiência relaciona-

se com a intensidade sonora e com a sensação de reverberância, que por sua vez é analisada 

através do EDT. 

 

2.1.4. Clareza (C50 e C80) 

A clareza é um parâmetro objetivo relacionado à capacidade subjetiva de identificar 

detalhes sonoros que são reproduzidos em sequência, os quais se sobressaem em relação ao 

mascaramento causado pelo campo reverberante (BRANDÃO, 2011). O parâmetro objetivo CX 

(índice de Clareza) pode ser obtido pela razão entre a soma da energia contida nas primeiras 

reflexões – compreendidas no intervalo dos primeiros 50 milissegundos, para a fala, e nos 80 

milissegundos, para a música – e a soma da energia final da resposta impulsiva, ou seja, 

aquele presente no intervalo de tempo restante do decaimento. 

A equação que descreve a razão para a faixa dos 50 milissegundos e, portanto, 

determina o parâmetro clareza para fala – C50, é apresentada a seguir (Equação 03): 

C50 = 10 log 
∫ ℎ2(𝑡)d𝑡

50𝑚𝑠
0

∫ ℎ2(𝑡)d𝑡
∞

50𝑚𝑠

  (3) 

Por sua vez, para a faixa dos 80 milissegundos obtém-se o parâmetro C80, que, 

segundo a ISSO 3382-1 (ISO, 2009) significa um índice de qualidade para a música: 

C80 = 10 log 
∫ ℎ2(𝑡)d𝑡

80𝑚𝑠
0

∫ ℎ2(𝑡)d𝑡
∞

80𝑚𝑠

  (4) 

Fuchs e Steinke (2015) utilizam o termo “transparência acústica12” para designar 

fatores de qualidade relacionados à inteligibilidade da fala e à clareza da música, ou seja, 

aqueles que evidenciam os detalhes de timbre, rítmica e variações tonais.  

Ao analisar os parâmetros C80 e C50 em igrejas, Jones (2011) afirma que quando os 

valores encontrados são negativos, a posição do ouvinte em questão encontra-se recebendo 

                                                
12 Acoustic transparency (FUCHS e STEINKE, 2015, p.1), traduzido pelo autor. 
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maior energia refletida do que direta e, por consequência disto, o índice de clareza é menor 

tanto para a palavra falada quanto para a música, sendo preferíveis, portanto, os valores 

positivos. Adelman-Larsen (2014) acrescenta que para estilos musicais como pop e rock, 

distantes da música erudita e com maior grau de síncope ou batidas acentuadas, a faixa de 

energia compreendida nos primeiros 50ms já é longa o suficiente para analisar, além da voz 

cantada, a clareza percebida na harmonização musical. 

 

2.1.5. Definição (D50) 

Assim como no parâmetro Clareza, a Definição também diz respeito ao grau em que o 

espectador consegue diferenciar os sons produzidos em sequência (BRANDÃO, 2011). No que 

tange à inteligibilidade da fala, este atributo também se mostra satisfatório pois avalia a 

energia que chega ao ouvinte nos primeiros 50ms após a emissão do som direto, revelando 

melhor percepção sonora pela sensação de amplificação do som, se comparado ao campo 

reverberante (BRANDÃO, 2011). É um parâmetro objetivo, mensurado numericamente a partir 

da razão entre a energia sonora dos primeiros 50ms, e a energia total da resposta impulsiva, 

como pode ser observado na Equação 05: 

  D50 = 
∫ ℎ2(𝑡)d𝑡

50𝑚𝑠
0

∫ ℎ2(𝑡)d𝑡
∞

0

 (5) 

Por se tratar de medição obtida em escala linear, o parâmetro D50 pode ser expresso 

em percentual (%).   

De acordo com Passeri (2008), o grau de Definição de um espaço é influenciado pela 

geometria, pelas características dos materiais das superfícies e pela distância entre a fonte e 

receptor. Por sua vez, estas características interferem no Tempo de Reverberação que, quando 

elevado, ocasiona o aumento do campo reverberante que implica no aumento das reflexões 

sonoras tardias, sendo prejudicial à inteligibilidade da fala. Admitem-se valores de D50 

aceitáveis quando superiores a 50%, numa escala em que 0 significa péssima Definição, e 1, 

excelente (OLIVEIRA, 2017). Portanto, D50 assumiria o valor de 100% quando a resposta 

impulsiva não apresentasse partes de sua energia com atraso superior a 50ms (KUTTRUFF, 

2009).  

 

2.1.6. Perda de Articulação de Consoantes (%ALcons) 

De acordo com Long (2006), a inteligibilidade da fala está associada com a capacidade 

de reconhecimento das consoantes em meio ao discurso. Egan (2007) explica que a fala possui 

um campo sonoro cuja direção é variável em função das diferentes frequências 

correspondentes aos diferentes sons de vogais e consoantes, de modo que as vogais 
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correspondem aos sons de baixa frequência, inferiores a 500Hz, enquanto as consoantes se 

aproximam da faixa de 4kHz.  

Em relação à diretividade sonora, as consoantes possuem um “contorno sonoro” (ou 

speech contours) menor que as vogais, de modo que o posicionamento de um ouvinte em 

regiões laterais à fonte sonora pode implicar numa perda de cerca de 6dB nos sons das 

consoantes, podendo chegar a 20dB quando este se desloca para a parte traseira desta mesma 

fonte (EGAN, 2007). 

Desta forma, o parâmetro Perda de Articulação de Consoantes – %ALCONS é definido 

como o grau em que as consoantes são entendidas de maneira errônea a partir de um discurso 

emitido por uma fonte, sendo função da diretividade desta fonte, do volume da sala e do 

próprio tempo de reverberação. De acordo com Jones (2011), usa-se comumente a escala de 

7 a 10% como aceitável e a partir desse nível o discurso é considerado ininteligível. Davis e 

Davis (apud LONG, 2006) recomendam o uso deste parâmetro para avaliação de salas 

projetadas para som amplificado, mesmo em configurações em que há múltiplos alto-falantes. 

Brandão (2011) acrescenta que o parâmetro %ALCONS é influenciado pela relação sinal-ruído 

no ambiente e pela diretividade do alto-falante 

 

2.1.7. Diferença no Limiar do Observável (Just Noticeable Difference – JND) 

Para analisar os dados obtidos em medição acústica, se faz necessária a incorporação 

de um parâmetro complementar, o Just Noticeable Difference – JND, ou Diferença no Limiar 

do Observável, cuja definição significa a menor variação dos parâmetros acústicos que pode 

ser percebida por um ser humano comum (ISO, 2009; BRANDÃO, 2011). É considerado aqui 

como parâmetro complementar por servir de filtro para aqueles de análise direta no objeto de 

estudo, podendo relacionar-se com o Nível de Pressão Sonora, Tempo de Reverberação – T30, 

Tempo de Decaimento Inicial – EDT, Definição – D50 e Clareza – C50 e C80. 

De acordo com Vorländer (apud ALVES, 2017), o JND é útil na comparação entre 

valores de medição acústica com intuito de determinar o grau de precisão bem como a 

equivalência entre resultados distintos, além de simplificar modelos destinados à simulação. A 

Tabela 1 apresenta a síntese dos valores de JND aplicáveis aos parâmetros acústicos utilizados 

no estudo, com as devidas fontes de referência.  
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Tabela 1 – Valores de JND para os parâmetros utilizados no estudo. 

Parâmetro Atributo 

subjetivo 

equivalente 

Frequências de 

análise 

JND Fonte 

NPS Sensação de nível 

sonoro 

63Hz a 4kHz 1dB, se >100Hz; 

1,5dB, em 63Hz 

Long (2006) 

TR (T30) Reverberação 63Hz a 4kHz 5%; 

0,1s; 

10% do TOR 

25% 

Brandão (2011); 

Egan (2007) 

ABNT (1992) 

BLEVINS et. al, 

2013; MENG, ZHAO 

e HE, 2006 

EDT Sensação subjetiva 

de reverberação 

63Hz a 4kHz 5%; 

 

ISO (2009) 

D50 Definição 63Hz a 4kHz 0,05 ou 5% ISO (2009) 

C50 / C80 Clareza ou 

Claridade sonora 

63Hz a 4kHz 1dB; 

3dB 

ISO (2009); 

Ahearn et al (2009) 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

De acordo com a ISO 3382-1 (2009), o JND para o EDT é da ordem de 5%. Brandão 

(2011) entende que a variação perceptível deste parâmetro é a mesma aplicada ao TR, 

considerando que ambos são equivalentes. Egan (2007) admite variações perceptíveis para 

T30 entre 0,1s até 10% do TOR, sem grandes perdas para a qualidade sonora, se os demais 

parâmetros estiverem atendidos de maneira satisfatória. Outras referências (BLEVINS et. al, 

2013; MENG, ZHAO e HE, 2006) encontraram valores de JND para o TR próximos de 25%. 

Com relação ao NPS, Long (2006) afirma que a percepção deste atributo depende da 

intensidade do som e da frequência. Ao considerar níveis sonoros superiores a 40dB, o valor 

de JND é menor ou igual a 1dB em frequências superiores a 100Hz. Para a frequência de 63Hz, 

este valor pode chegar a 1,5dB, ou na ordem de 70% superior. Isto se deve ao fato de que o 

ouvido humano é menos sensível em baixas frequências (BISTAFA, 2011). De modo geral, 

variações de 1dB são classificadas como “perceptíveis”; 3dB, “muito perceptíveis”; 6dB, 

“substanciais”, e 10dB, como “duplicadas” ou “diminuídas pela metade” (LONG, 2006).   

Em relação aos parâmetros relacionados à Clareza, embora a ISO 3382-1 (ISO, 2009) 

apresente a referência de 1dB como significativa, Ahearn et al (2009) testaram a percepção 

de usuários para diferentes tipos de sons musicais em intervalos de C80 distintos. Estes estudos 

mostram que, em geral, a maior parte dos participantes – cerca de 70% – tende a perceber 

diferenças quando estas se aproximam de 3dB, embora o valor médio encontrado para o 

experimento como um todo é de 1,6±0,3 dB, que por si só já é superior ao previsto na norma. 
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Posteriormente, a segunda fase do estudo foi realizada (GIACOMONI & JASINSKI et al, 2011) 

mediante reformulação do caso anterior e permitiu obter uma diferença média de 3,8dB.  

 

2.2. Considerações sobre sistemas de amplificação sonora (eletroacústica) em 

espaços fechados 

 

Ao observar as características acústicas pertinentes às igrejas, descritas até então, 

soma-se o fato de que é recorrente o uso de sistemas de áudio para amplificação sonora 

nesses locais. Brandão (2011) afirma que, em diferenciação às salas de concerto, à medida 

que o tamanho da sala e a capacidade de público aumenta, o suporte acústico da sala se torna 

menos eficiente e, portanto, se faz necessário o uso de sistema eletroacústico. Silva (2011) 

recomenda que em naves de igrejas com volume superior a 1360m² deve ser previsto o 

sistema de amplificação sonora. Embora as referências consultadas abordem a necessidade 

do recurso a partir de determinado porte de edificação, a observação empírica indica que não 

se trata de regra, mas da cultura intrínseca a estes locais, que fazem uso do recurso 

independentemente do tamanho ou da capacidade de público. 

Um sistema eletroacústico corresponde ao conjunto de canais de entrada de sinal 

sonoro – microfones e instrumentos musicais, por exemplo – ligados a um amplificador que 

se comunica com vários alto-falantes, ou seja, as caixas de som (SILVA, 2011). De acordo 

com Brandão (2011), os sistemas de sonorização têm complexidade própria dentro do campo 

de estudo da acústica, requerendo um projeto específico que inclui especificação de 

microfones, mesas de som, processadores de sinal, amplificadores, sistemas de alto-falantes 

dentre outros recursos, conforme necessidade de cada ambiente.  

Antes de serem apresentados os assuntos relacionados aos sistemas sonoros em si, é 

necessário compreender as características dos espaços fechados que sofrem interferência 

quando há uma fonte sonora de alta potência em funcionamento no ambiente. Toole (2008) 

considera que há condições em uma sala que conspiram para acentuar seletivamente 

determinadas frequências sonoras, gerando as denominadas ressonâncias da sala, também 

conhecidas como modos. A existência de ressonâncias modais indica que, em determinadas 

frequências, a atividade sonora pode ser maximizada ou minimizada em comparação às 

demais. 

A necessidade de se analisar as condições modais da sala se apoia em dois princípios, 

sendo o primeiro a ideia de que o som percebido por um ouvinte corresponde à relação entre 

o som direto, emitido pela fonte, e o som refletido, que é sujeito a atrasos devido à reflexão 

da onda sonora em várias direções, atingindo tantas quantas forem as superfícies existentes 
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(ADELMAN-LARSEN, 2014).  

O segundo princípio é que as reflexões iniciais das ondas sonoras numa sala podem 

contribuir de maneira construtiva ou destrutiva ao som direto, a depender de sua frequência. 

Ao posicionar uma fonte sonora num espaço fechado, a excitação da sala produz um campo 

sonoro não necessariamente difuso, cujo comportamento varia em função das frequências 

observadas. De acordo com Fuchs e Steinke (2015), as reflexões sonoras – quer sejam iniciais 

ou tardias – são somadas ao som direto de acordo com suas fases de onda, ou seja, seu tempo 

de chegada até a superfície reflexiva.  

Ao considerar, sobretudo, as reflexões iniciais, entende-se que os sons de alta 

frequência tendem a sofrer interferência construtiva, ou seja, somam-se ao som direto, 

reforçando-o como se ambos fossem um único sinal. Por sua vez, as frequências graves 

deverão sofrer interferência destrutiva, soando como “embaçados” ou não inteligíveis (FUCHS 

e STEINKE, 2015). A partir desta hipótese, em locais cuja atividade sonora é executada com 

uso de sistemas eletroacústicos de alta performance, a exemplo dos espaços destinados à 

música pop, alguns autores recomendam a diminuição do tempo de reverberação em baixas 

frequências (ADELMAN-LARSEN, 2014). Fuchs e Steinke (2015) afirmaram ainda que os efeitos 

de interferência das ondas em salas pequenas ou grandes auditórios são determinantes para 

a clareza da música no ambiente.  

Ao descrever o campo sonoro num ambiente fechado, Toole (2008) mostra que existe 

uma zona em que as ressonâncias de baixa frequências, ou simplesmente modais, estão 

ordenadas; e outra em que as altas frequências apresentam-se de maneira dispersa. Entre 

essas duas zonas, há uma zona de transição cujo limite é definido a partir de uma frequência 

específica inerente à sala, denominada por Schroeder de “freqüência de cross-over” 

(SCHROEDER apud TOOLE, 2008, tradução do autor), ou simplesmente Frequência de 

Schroeder. A Figura 8 esquematiza graficamente as zonas descritas, as quais são exibidas à 

esquerda, que se trata da região modal, e à direita, que representa a região de acústica 

estatística. A linha tracejada representa a frequência de transição entre as zonas, ou 

Frequência de Schroeder. 
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Figura 8: Representação esquemática do campo sonoro a partir das zonas de frequência 

 
Fonte: Adaptado de Toole (2008). 

 

De maneira mais detalhada, Brandão (2011) acrescenta que estas zonas podem ser 

divididas em até quatro, sujeitando-se cada uma a um tratamento matemático específico. A 

Figura 9 apresenta a síntese das quatro regiões, denominadas “X”, “A”, “B” e “C”, cujos limites 

são definidos por frequências específicas. A região “X” é aquela em que os comprimentos de 

onda são maiores que o dobro da maior dimensão da sala, que por sua vez não dá suporte a 

esta fração da energia sonora. Admite-se ainda que a região “X” é aquela em que há ausência 

de ressonâncias. A região “A” é aquela em que se pode identificar os modos acústicos 

individuais, sendo o seu limite inferior – transição entre as regiões “X” e “A” – comumente 

associado ao primeiro modo da sala, representado na Figura 9 por f1. 

 

Figura 9: Representação das 04 regiões do espectro audível. 

 
Fonte: Adaptado de Brandão (2011). 

 

Por sua vez, o limite superior da região “A” – correspondente à transição entre as 

regiões “A” e “B” – é definido pela Frequência de Schroeder – fs.  A região “B” é o comprimento 

de onda é significativamente menor que as dimensões da sala, dominada por fenômenos de 
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difração e sujeita a modelos matemáticos baseados em acústica geométrica ou métodos 

computacionais. É delimitada a partir de fs e possui limite superior igual a 4fs. Por sua vez, a 

região “C” é aquela em que o comprimento de onda é tão inferior que as interferências dos 

modos acústicos só podem ser determinadas a partir de teorias probabilísticas (BRANDÃO, 

2011). De acordo com Toole (2008), em salas grandes o valor de fs é menor e, portanto, estes 

ambientes possuirão menor região modal se comparados às salas menores. 

Os modos existentes em uma sala dividem-se em três categorias: i) os modos axiais, 

presentes nos eixos principais do ambiente – comprimento, largura e altura – que são em 

geral responsáveis pela baixa qualidade das frequências graves numa sala (TOOLE, 2008); ii) 

os modos tangenciais, cuja pressão sonora varia em duas dimensões; e iii) os oblíquos, que 

abrangem as três dimensões existentes (BRANDÃO, 2011). A Figura 10 apresenta a orientação 

dos três modos axiais, um dos modos tangenciais e um dos possíveis modos oblíquos para um 

espaço retangular. 

 

Figura 10: Demonstração dos diferentes modos existentes em uma sala retangular. 

 
Fonte: Adaptado de Toole (2008). 

 

Uma vez compreendidas as relações entre a reflexão da energia sonora em variadas 

frequências e a formação de ressonâncias de uma sala, busca-se sequencialmente entender 

as formas de distribuição sonora num recinto fechado.  Ao observar que a medição do Tempo 

de Reverberação ocorre em ambiente de campo sonoro difuso, ou seja, aquele em que a 

energia do som direto é equivalente à do som refletido, cabem algumas considerações. 

Brandão (2011) afirma que uma fonte sonora num recinto fechado gera uma quantidade de 

energia acústica que pode ser absorvida pelo aparato existente em seu interior. No momento 

em que a energia absorvida é igual a energia emitida pela fonte, inicia-se um período 

denominado “estado estacionário”, no qual a densidade acústica é constante, ou seja, a 

distribuição da energia sonora no ambiente é uniforme em qualquer instante de tempo. 

Toole (2008) acrescenta que o campo difuso é homogêneo, ou seja, igual em todo o 

espaço, e isotrópico, com energia que abrange todos os pontos igualmente em todas as 
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direções. A existência de campo difuso num recinto pode ser entendida por meio de duas 

situações: A partir da Frequência de Schroeder, considerando que esta marca uma região do 

espectro audível a partir da qual a distribuição das fases de onda é aleatória, podendo ser 

considerada difusa (TOOLE, 2008); ou pela observação de um parâmetro denominado 

distância crítica, que é discutido em relação à distância da fonte sonora. 

Do ponto de vista teórico, admite-se que em espaços grande e reverberantes o campo 

sonoro é difuso e que as fontes sonoras, geralmente alto-falantes, possuem diretividade 

significativa e, portanto, não excitam a sala de maneira uniforme (TOOLE, 2008). Sendo assim, 

em regiões próximas à fonte de som, o som direto tende a ser mais alto que o som 

reverberante, que seria o mesmo em qualquer lugar da sala. À medida em que se afasta da 

fonte, o nível de pressão sonora diminui e se aproxima do nível do som reverberante 

(ADELMAN-LARSEN, 2014). A distância em que ambas as energias sonoras se igualam é 

chamada de Distância Crítica.   

De modo geral, para boa compreensão e inteligibilidade a energia sonora inicial deve 

ser superior ao som reverberante, quer seja pelo nível sonoro do som direto ou pela 

contribuição das reflexões iniciais – conforme sugerem os conceitos de C50, C80 e D50. Se a 

diretividade da fonte sonora é aumentada na direção do ouvinte, sobre o ponto receptor em 

questão incidirá maior energia direta e, portanto, a distância crítica será maior. Este princípio 

reforça a necessidade de amplificação sonora em espaços grandes nos quais, diferentemente 

de salas de concerto, o tipo de música executada, o nível de absorção e as características 

formais da sala não dão suporte suficiente às primeiras reflexões para contribuição ao som 

direto. O objetivo, portanto, é fornecer som ao público sem gerar reflexões e reverberação 

excessiva na própria sala (TOOLE, 2008) 

 Como discutido no Capítulo 01, a música executada em igrejas evangélicas – sobretudo 

aquelas de culto experiencial – se aproxima dos estilos pop e rock. Adelman-Larsen (2014) 

afirmou que um dos fatores característicos desse tipo de música é que maioria das fontes 

sonoras precisa ser amplificada, devido a necessidade de equilíbrio inicial entre o som acústico 

dos diferentes instrumentos e por razões de atratividade para o público em grandes espaços. 

Sobre a estrutura sonora empregada em ambientes destinados a apresentações dessa 

natureza, a Figura 11 apresenta um arquétipo recorrente no qual é possível identificar os 

componentes principais do sistema eletroacústico em uso. 

A partir da leitura da imagem, é possível observar a presença de componentes como 

caixas de retorno na forma de monitores ou sides, a depender da posição de instalação, cujo 

principal objetivo é auxiliar o músico na escuta do som produzido por seu instrumento. O 

microfone e os instrumentos são dispositivos de entrada, ou seja, conectados à mesa de som, 
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para a qual transmitem o sinal sonoro a ser amplificado e distribuído pelo amplificador, alto-

falantes e caixas de retorno, respectivamente, os quais são denominados dispositivos de saída 

(SILVA, 2011). Alguns instrumentos – a exemplo das guitarras e contrabaixo, devido ao uso 

de efeitos sonoros específicos nestes instrumentos – podem contar com amplificadores 

individuais, os quais se conectam também à mesa de som principal. Em sistemas mais 

complexos, pode haver o uso de mesa de som auxiliar, para dar suporte ao monitoramento 

de palco. 

 

Figura 11: Sistema eletroacústico comum em apresentações de música pop/rock. 

 

Fonte: Adaptado de Adelman-Larsen (2014). 
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Os equipamentos denominados PA – sigla para Public Address – correspondem aos 

alto-falantes cujo som é destinado ao público, com posição e diretividade pré-definida (TOOLE, 

2008). O sistema de sonorização está sujeito a situações de montagem mono, em posição 

única, ou stereo, geralmente em posições opostas nas extremidades do palco (BRANDÃO, 

2011), o que corresponde ao exibido na Figura 11. Por sua vez, os delay-speakers13 ou “caixas 

de delay” são utilizados em grandes espaços cujo comprimento da audiência é superior à 

distância crítica, para que o mesmo som seja ouvido com sincronia pelas diferentes regiões da 

plateia (ADELMAN-LARSEN, 2014). A depender da música executada, pode-se ainda utilizar o 

recurso dos Subwoofers, que são caixas específicas para reforço de graves sobretudo em salas 

com bom comportamento em baixas frequências (FUCHS e STEINKE, 2015). 

Sobre a distribuição dos alto-falantes na sala, Brandão (2011) afirma que as posições 

utilizadas possuem relação com a percepção da fonte sonora pelo ouvinte. Toole (2008) sugere 

que haja preferência por sistemas stereo por parte do público em apresentações de música 

pop/rock. Adelman-Larsen (2014) classifica os sistemas sonoros quanto à sua distribuição em 

i) fontes de ponto único14, ii) fontes de ponto virtual15, iii) sistemas split mono e iv) Line arrays, 

em que as fontes de ponto único correspondem a alto-falantes isolados; enquanto as fontes 

de ponto virtual estão associadas aos clusters, que são combinações de vários alto-falantes 

pontuais que, juntos, funcionam como um só. 

Em salas modestas, a exemplo das igrejas tradicionais, nota-se a presença de sistemas 

de alto-falantes stereo. Adelman-Larsen (2014) explica que nestes casos é entendido que o 

stereo funcione como sistema split mono, no qual o cluster de uma extremidade fornece som 

mono para o ouvinte que se encontra na respectiva região da plateia, e que somente os 

espectadores posicionados na linha central, equidistante às caixas, estarão sujeitos ao som 

combinado de ambas as fontes.  

Os sistemas Line array consistem em arranjos de alto-falantes empilhados 

verticalmente, que se comportam como fontes de ponto virtual no plano horizontal. A junção 

permite que o som emitido alcance distâncias maiores do que simples agrupamentos de fontes 

pontuais, devido ao comprimento da matriz (ADELMAN-LARSEN, 2014). A extensão do campo 

sonoro emitido pelo alto-falante é proporcional à frequência, e estima-se que a pressão 

acústica diminui aproximadamente 3dB por duplicação da distância, ao longo do eixo de 

diretividade da fonte (DAVIS, PATRONIS JR e BROWN, 2013). A Figura 12 apresenta um 

exemplo de arranjo de alto-falantes no sistema Line array, e uma representação do campo 

                                                
13 Alto-falantes para “atraso” sonoro, conforme Adelman-Larsen (2014, tradução do autor). 
14 Tradução do autor para a forma original single point sources; 
15 Tradução do autor para a forma original virtual point sources. 
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sonoro emitido pela fonte. 

Para analisar a diretividade do sistema, considera-se o eixo da matriz como sendo o 

eixo perpendicular à linha que passa pelo centro do conjunto. Quando o sistema, em geral 

suspenso, é posicionado próximo às paredes, o som direto pode sofrer interferência das 

reflexões excessivas (DAVIS, PATRONIS JR e BROWN, 2013). Por se tratar de um arranjo com 

alta cobertura, boa diretividade e pouco decaimento de energia em função da distância, é 

indicado para apresentações ao ar livre (ADELMAN-LARSEN, 2014). No entanto, observa-se a 

utilização deste recurso em espaços fechados, como igrejas, sobretudo em situações de alta 

performance musical (KLEINER, KLEPPER e TORRES, 2010). 

 

Figura 12: Exemplo de montagem e alcance do campo sonoro para um sistema Line Array. 

 

Fonte: Adaptado de Adelman-Larsen (2014). 

 

Os principais atributos do sistema Line array são i) geometria do padrão, ii) variação 

individual da tampa do alto-falante, iii) distância vertical entre a posição do alto-falante e o 

plano de escuta e iv) a sobreposição do padrão da cobertura do alto-falante, que na maioria 

dos casos possui padrão de cobertura cilíndrica cujo raio pode ser calculado matematicamente 

(DAVIS, PATRONIS JR e BROWN, 2013).  A diretividade horizontal do sistema, por sua vez, é 

aproximadamente a soma de cada alto-falante da matriz, descontando-se as perdas existentes 

entre a separação vertical das fontes (ADELMAN-LARSEN, 2014).  

A partir disso, depreende-se que, quando utilizados sistemas eletroacústicos, é 

necessário garantir que haja diretividade sonora constante na maior parte das frequências, de 

modo que o som direto seja distribuído ao longo da audiência em níveis satisfatórios. Há de 

se considerar ainda que os atributos da sala, tais como ressonâncias naturais existentes, 

propriedades geométricas e característica dos materiais de superfície são diretamente 
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influentes na qualidade sonora almejada, e não podem ser desconsiderados no resultado 

desejado. O projeto de eletroacústica, portanto, não dispensa a adequação acústica prévio do 

recinto. Dessa forma, terá a função de reforçar a condição acústica existente, servindo ao 

público um som que possua definição, transparência e demais efeitos artificiais que gerem a 

experiência desejada.  

 

 

2.3. Critérios teóricos de avaliação dos parâmetros acústicos objetivos 

 

A principal referência para o tempo ótimo de reverberação está contida na NBR 12179 

(ABNT, 1992) mediante o ábaco exibido na Figura 13. A mesma imagem também se encontra 

em Silva (2011) e Bistafa (2011), na qual se observa que a categoria “Igreja Protestante” 

encontra-se integrada às denominadas “salas de concerto” e sinagoga. Este enquadramento 

pode ser compreendido a partir da ideia de que as primeiras igrejas protestantes, localizadas 

no norte da Europa, tiveram suas construções com volumes reduzidos em comparação às 

igrejas católicas do Sul, no intuito de controlar sua reverberação (LONG, 2006).  

Enquanto as igrejas católicas tradicionais utilizavam de música litúrgica barroca, de 

acordo com Long (2006), as igrejas protestantes nesse contexto tiveram influência da música 

de J. S. Bach, que compôs obras específicas para estes locais, a exemplo da B-Minor Mass e a 

St. Matthew Passion. Desta forma, entende-se que a igreja protestante representada nesta 

referência normativa possui ainda caráter de “sala de concerto” em virtude da música 

executada nas celebrações, embora sua reverberação seja inferior à igreja católica tradicional 

barroca. 
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Figura 13: Tempo ótimo de reverberação a 500Hz, para diferentes usos. 

 

Fonte: NBR 12179 (ABNT, 1992), modificado por Passero (2009). 

 

Por sua vez, De Marco (1982) e Silva (2011) apresentam suas referências para o TOR 

de maneira mais genérica, sem se deter a edificações específicas. Ao contrário, percebem-se 

a presença de termos como “média para música”, “palavra falada” ou “música litúrgica” 

(Figuras 14 e 15). Destaca-se nestas fontes a existência da categoria “Auditório” e 

“anfiteatros”, que se aproximam das definições da igreja evangélica entendida aqui como 

sendo auditório de múltiplo uso.  
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Figura 14: Referência para Tempo ótimo de reverberação a 500Hz. 

 
Fonte: De Marco (1982). 

 

Figura 15: Referência de Silva (2011) para Tempo ótimo de reverberação a 500Hz. 

 
Fonte: Silva (2011). 

 

 

Long (2006) em virtude de sua referência estabelecer um panorama histórico das 

diferentes tipologias de salas para espetáculo, celebrações religiosas e outros usos associados, 

apresenta gráfico de verificação do Tempo Ótimo de Reverberação – TOR com base em 

critérios como o tipo de música executada – órgão, música romântica, clássica ou coral – e a 

atividade associada à fala, como gravação e transmissão, aulas, sala de julgamento e 

auditórios, como pode ser observado na Figura 16. Esta concepção reforça o entendimento 
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adotado nesta pesquisa de que o uso acústico se sobressai à função da edificação, de modo 

que uma construção única pode abranger usos acústicos distintos.  

Além de Long (2006), apresenta-se na Figura 17 a referência de Mehta, Johnson e 

Rocafort (1999, apud OGASAWARA, 2006), que se assemelha às informações apresentadas 

por Carvalho (2010) e Silva (2011) quanto à separação entre espaços destinados ao concerto 

e auditórios genéricos. Na Figura 18, exibe-se a referência para o TOR indicada por Gerges 

(1992). As Figuras 19 e 20 contêm referências para determinação do TOR por Everest (2001) 

e Marshall e Klepper (2010), respectivamente. 

  

Figura 16: Referência de Long (2006) para o Tempo ótimo de reverberação a 500Hz. 

 
Fonte: Long (2006). 
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Figura 17: Referência de Mehta, Johnson e Rocafort para o Tempo ótimo de reverberação a 500Hz. 

 
Fonte: Ogasawara (2006). 

 
Figura 18: Referência de Gerges (1992) para o Tempo ótimo de reverberação a 500Hz. 

 
Fonte: Gerges (1992) 
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Figura 19: Tempo ótimo de reverberação, a 500Hz, por Everest (2001). 

 
Fonte: Everest (2001), modificado pelo autor. 

 

Figura 20: Tempo ótimo de reverberação, a 500Hz, recomendado por Marshall e Klepper (2010). 

 
Fonte: Marshall e Klepper (2010) 
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Bradley (apud OLIVEIRA, 2017) afirma que os valores de TR nas frequências altas são 

menores que em médias frequências, que por sua vez são inferiores às frequências graves. 

Este comportamento para a reverberação significa um decaimento não-linear, que pode ser 

justificado pela capacidade de absorção do ar e de alguns materiais que são mais eficazes em 

absorver o som nas altas frequências, a exemplo dos forros. Então, para garantir 

inteligibilidade da fala é necessário observar o nível de reverberação entre as frequências de 

500Hz e 1000Hz. 

Como a maioria das fontes para determinação do TOR apresenta apenas os valores 

para a frequência de 500Hz, é necessário aplicar um fator de correção a fim de extrapolar este 

valor para as demais frequências. Nesse sentido, Bistafa (2011) apresenta um gráfico que 

auxilia na identificação do fator mencionado (Figura 21). Por sua vez, Beranek (2004) admite 

valores de TR maiores nas frequências graves em salas para música. Barron (2000) acrescenta 

que esse aumento é subjetivo, podendo chegar até 50% acima do admitido em 500Hz e 

1000Hz.   

 

Figura 21: Gráfico para obtenção do fator de correção para o TOR nas demais frequências. 

 
Fonte: Bistafa (2011) 

 

Outras referências (ADELMAN-LARSEN, THOMPSON e GADE, 2010; ADELMAN-LARSEN, 

THOMPSON e DAMMERUD, 2011; STØFRINGSDAL, 2013) discutem a proporção entre os 

tempos de reverberação em diferentes frequências, dedicando-se a caracterizar a condição 

destinada à qualidade sonora em espaços cujo uso é a música pop/rock.  Ao analisar diferentes 

salas nesse contexto, observou-se que os piores casos avaliados apresentaram TR 

consideravelmente alto nas bandas de frequência de 63Hz – 125 Hz. A faixa de frequência 
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analisada correspondeu ao intervalo de 63Hz a 4kHz, e o estudo permitiu perceber que a 

audiência se mostra como elemento relevante para absorção sonora apenas nas médias e altas 

frequências, em que a energia absorvida é cinco vezes maior do que nas frequências graves 

(ADELMAN-LARSEN, THOMPSON e GADE, 2010). 

No que tange aos valores ideais, observa-se que nos melhores casos o TR está 

compreendido entre 0,6 e 1,2s, para volumes entre 1000 e 6000m³ (ibid., p.2). A ocorrência 

de valores de TR altos nas baixas frequências dificulta a compreensão de alguns instrumentos, 

pois o som direto emitido pelo sistema eletroacústico será confundido com o campo 

reverberante da sala. É importante ressaltar que nestes ambientes há o uso de caixas do tipo 

Subwoofers que auxiliam na reprodução dos sons graves, embora este tipo de caixa não 

possua diretividade se comparada às caixas de média e alta frequência. 

Admitindo, portanto, que os Tempos de Reverberação devem ser baixos nas 

frequências graves, é necessário ainda definir a proporção ideal entre as bandas de oitava. De 

modo geral, pode-se afirmar que as médias frequências (500Hz a 1000Hz) devem manter-se 

com valores de TR baixos. Por sua vez, as frequências altas – entre 2kHz e 4 kHz – podem 

assumir valores superiores às médias frequências, por sofrerem maior interferência da 

absorção pelo público. Os sons graves, no entanto, possuem comportamento diferenciado 

entre suas bandas de frequência, de modo que o intervalo conjunto – compreendido entre 

63Hz e 250Hz – deve assumir valores baixos, inferiores a 500Hz e 1000Hz, porém a banda 

específica de 63Hz pode se sobressair individualmente (ADELMAN-LARSEN, THOMPSON e 

DAMMERUD, 2011). 

A Figura 22 mostra a relação observada por Adelman-Larsen, Thompson e Dammerud 

(2011) ao analisar três salas dinamarquesas consideradas como tendo boa acústica para 

apresentações musicais utilizando reforço sonoro a partir da opinião de músicos e profissionais 

de áudio. Os resultados das medições realizadas mostram que os valores de T30 em 63Hz 

chegam a 1,4x o valor observado em 125Hz, e podendo variar em torno de 15% se comparado 

às demais frequências. Støfringsdal (2013) reforça que esta condição deve ser inerente à sala, 

pois os sistemas sonoros, cujo cluster abrange a combinação de Line Array e Subwoofers, 

possui diretividade limitada nesta faixa.  
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Figura 22: Relação entre os valores de T30 em diferentes frequências para salas bem avaliadas para a 
música pop/rock. 

 

Fonte: Adelman-Larsen (2011) 

 
Kuttruff (2009) afirma que a determinação do TOR em ambientes de culto deve levar 

em consideração o tipo de serviço realizado, de modo que aqueles cuja predominância é o 

sermão não devem exceder o valor de 2s. Ainda, o ambiente destinado à música dependerá 

do tipo de música executada, de modo que um coral evangélico amplificado demandará TR 

baixo e alta definição (D50).  

Marshall e Klepper (2010) apresentam que as igrejas evangélicas podem ser associadas 

aos grandes auditórios de fala, cujo TOR deve estar na faixa de 1,0 a 1,5 segundos devido ao 

uso de sistemas de amplificação que se assemelham aos utilizados em shows de música 

popular. Kleiner, Klepper e Torres (2010) ao classificarem a igreja evangélica contemporânea 

como “espaço de acústica absortiva” (p.247, tradução nossa) sugere que sejam dimensionados 

baixos tempos de reverberação para dar suporte à clareza da fala e à música amplificada, 

principal fonte de música instrumental neste tipo de atividade.  

Acerca dos demais parâmetros, apresenta-se a Figura 23 que contém uma escala de 

classificação para a inteligibilidade da fala, de modo que os valores de C50, STI e %ALCONS são 

exibidos em correspondência numérica entre si. Pelo gráfico, infere-se que a faixa “boa” 

corresponde a valores de C50 superiores a +3dB, e à perda de articulação de consoantes 

inferior a 6,6%.  
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Figura 23: Escala de análise dos parâmetros destinados à inteligibilidade da fala. 

 
Fonte: Marshall e Klepper (2010) 

 

 Por sua vez, ao abordar os parâmetros para a música, segue-se o exposto na Figura 

24 que considera valores de C80 conforme diferentes tipos de música – órgão, ópera e música 

eletrônica/amplificada. Ao considerar a música na igreja evangélica como “popular”, executada 

com sistema eletroacústico, admite-se, portanto, valores de C80 superiores a +6dB como 

ideais. Marshall e Klepper (2010) reforçam que os dados apresentados devem ser ponderados 

em relação ao tamanho da sala, o tempo de reverberação e o tipo de atividade – para analisar 

a inteligibilidade da fala – e em relação ao tipo de instrumento e estilo musical, para a música. 

 

Figura 24: Escala de valores de C80 em relação a diferentes tipos musicais. 

 

Fonte: Marshall e Klepper (2010) 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Este item trata dos procedimentos pertinentes à estruturação da pesquisa, por meio 

dos quais se intenciona atingir o objetivo proposto. A seguir, estão descritos os passos 

adotados para escolha da abordagem de pesquisa, das técnicas empregadas, bem como o 

planejamento dos estudos de caso, as estratégias para coleta de dados e a forma de análise 

dos resultados.  

 

3.1. Abordagem e técnica de pesquisa  

 

Dentre as classificações de uma pesquisa, em relação à sua natureza, apresentam se 

a pesquisa quantitativa, qualitativa e mista, a qual incorre numa metodologia que abrange os 

dois aspectos. A avaliação acústica de salas por meio de parâmetros objetivos, obtidos em 

medição é, por si só, quantitativa. De acordo com Creswell (2010), a abordagem quantitativa 

de pesquisa objetiva avaliar dados, geralmente numéricos, cuja natureza é estanque, isolada 

e sem interação direta do pesquisador, podendo ser analisados por procedimentos estatísticos. 

Ainda, se propõe a testar pressupostos teóricos objetivos – as hipóteses – que servem de 

mensuração para um conceito pré-definido, o qual se deseja analisar (FLICK, 2013). 

Nos estudos gerais sobre acústica de salas, inclusive aqueles que abordam igrejas 

(MOSCATI, 2013; OLIVEIRA, 2017; SANTOS e OITICICA, 2005; SANT’ANA, 2008; SOUZA, 

2016) desenvolvidos no Brasil nos últimos anos, não foi possível encontrar discussões sobre 

categorização de templos mediante os aspectos acústicos particulares de cada uso sonoro. 

Nota-se que a maioria das avaliações acústicas realizadas são quantitativas, propondo-se a 

observar o atendimento do espaço em questão às normas e padrões vigentes na literatura. 

Nos casos em que se abordam as igrejas evangélicas de modo específico – a exemplo de 

Araújo et. al (2006), Lima (2008); Oliveira (2017), Santos e Oiticica (2005) – adotam-se os 

valores para o TOR presentes na NBR 12179 (ABNT, 1992) como indicadores de qualidade 

desejável para a categoria como um todo.  

O modo de tratamento do problema centrado na descrição das características de 

determinado fenômeno de maneira específica é classificado por Gil (2002) como sendo 

pesquisa descritiva, que é um dos modos de categorizar pesquisas quanto ao seu objetivo 

teórico. A pesquisa descritiva também pode auxiliar na busca por novas formas de encarar um 

problema já existente, aproximando-se do conceito de pesquisa exploratória, cujo propósito é 

tornar um problema mais explícito, ou construir hipóteses sobre este.  

Em relação às técnicas de pesquisa descritiva aplicáveis à investigação proposta, 
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destaca-se o estudo de caso. De acordo com Gil (2002), este recurso busca compreender um 

fenômeno contemporâneo, isolado e específico dentro de seu contexto real, mediante uma 

visão global já conhecida sobre a problemática. Yin (2001) afirma que o estudo de caso pode 

ter caráter exploratório ou descritivo, a depender do contexto. Marconi e Lakatos (2010), por 

sua vez, acrescentam que os estudos exploratórios-descritivos combinados têm por objetivo 

aumentar a familiaridade do pesquisador com um fenômeno, por meio da descrição completa 

de um caso para o qual são realizadas análises empíricas e teóricas. 

Isso se aplica ao exposto, pois já se sabe que há grande expressividade de variações 

entre as igrejas evangélicas, mas ainda há lacunas sobre suas particularidades acústicas. 

Portanto, este estudo assume caráter exploratório ao investigar as possibilidades ainda não 

definidas das denominações; e descritivo, ao expor de maneira detalhada os aspectos 

inerentes a cada caso.  

O estudo de caso se configura como uma técnica mais profunda que a mera descrição, 

devido a premissa de se recorrer necessariamente a múltiplas técnicas de coleta – 

denominadas fontes de evidência – cujos resultados devem se mostrar divergentes ou 

convergentes entre si (YIN, 2001). Dentre as limitações deste tipo de metodologia destaca-se 

a impossibilidade de generalização pois, de acordo com Gil (2002), é necessária grande 

quantidade de casos para formulação de uma teoria associada de maneira conclusiva. 

Portanto, ao trabalhar com casos em quantidade pré-definida ou restrita, busca-se 

sobretudo a compreensão do fenômeno em suas particularidades, de modo a conferir mais 

qualidade a pesquisa por meio da observação de evidências em diferentes contextos. No caso 

desta pesquisa, entende-se que embora a técnica de coleta seja única – medição acústica 

através da excitação da sala e obtenção da resposta impulsiva – a quantidade de parâmetros 

acústicos obtidos e as variadas combinações de fonte-receptor que geram resultados distintos 

para um mesmo parâmetro constituem-se como diferentes fontes de evidência e aumentam a 

complexidade da unidade caso. 

A partir das etapas de planejamento do estudo de caso, baseadas em Yin (2001) e Gil 

(2002), definem-se: 

 Formulação do problema, que por sua vez é a ausência de critérios específicos para 

qualificar acusticamente igrejas evangélicas de diferentes denominações; 

 Definição da unidade caso que significa a própria igreja evangélica, entendida aqui 

como o ambiente de culto religioso em que ocorrem os usos pertinentes ao 

condicionamento acústico. Esta unidade confere ao método o caráter de estudo 

intrínseco, ou seja, cujo caso é o próprio objeto de estudo (GIL, 2002); 

 Determinação do número de casos: A partir das referências bibliográficas consultadas, 
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constata-se que a principal subdivisão da igreja evangélica se dá entre as categorias 

tradicional/histórica e experiencial. A quantidade de dados dos parâmetros acústicos 

obtidos e a complexidade analítica da unidade caso faz manter a adoção de uma 

unidade por categoria, ou seja, a existência de duas categorias justifica a adoção de 

02 casos por se tratar também de estudo com caráter exploratório. 

 Elaboração do protocolo, ou roteiro de pesquisa, no qual são descritas as fontes de 

dados, os métodos de coleta e a discussão específica sobre os procedimentos 

realizados. 

 

3.2. Caracterização do Caso 01 – Igreja Experiencial 

 

3.2.1. Descrição do universo de estudo: Comunidade Cristã Videira Capim Macio 

O Caso 01 corresponde a uma igreja cristã evangélica de categoria experiencial, 

denominada Comunidade Cristã Videira Capim Macio. Está localizada na Avenida Ayrton Senna, 

nº 1440, no bairro de Capim Macio em Natal/RN. O edifício corresponde a uma área de 

aproximadamente 1500m², cujos ambientes distribuem-se em dois pavimentos e incluem 

recepção, auditório (espaço de realização dos cultos), livraria, espaço lounge, copa, depósito, 

banheiros, espaço kids com 06 salas e apoio administrativo com 14 salas. 

A atividade principal da edificação – o culto religioso – ocorre no auditório, que possui 

520m² incluindo área de palco, plateia e espaço multimídia, onde são feitos os ajustes de 

projeção, som e iluminação (Figura 25). Possui capacidade de 270 assentos em projeto, 

embora esta quantidade seja excedida na maior parte dos cultos e o público excedente, 

acomodado em cadeiras extras ou em pé.  As cadeiras padrão do auditório são metálicas, 

revestidas de tecido estofado de baixa densidade. 

 

Figura 25: Planta do pavimento térreo da edificação, com ênfase no auditório onde são realizados os 

cultos.  

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de projeto existente. 
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O auditório consiste na adaptação de um ambiente tipo “galpão”, e a edificação como 

um todo é fruto de uma reforma16 de espaço existente de uso anterior desconhecido, ao qual 

foi acrescentado um anexo. Quanto ao sistema construtivo, a edificação foi executada com 

estrutura de concreto pré-moldada e alvenaria de bloco de concreto, com cobertura de telha 

tipo fibrocimento apoiada sobre madeiramento, sem laje. Todas as salas possuem forro, sendo 

algumas delas do tipo mineral microperfurado (auditório e sala de ensaio, no apoio 

administrativo) e as demais de gesso acartonado liso. As paredes do auditório são todas lisas, 

paralelas e pintadas com tinta acrílica, e o piso é revestido por carpete no palco e área de 

público (Figura 26). 

 

Figura 26: Espaço destinado à plateia no interior do auditório.  

 

Fonte: Acervo do autor, 2019. 

 

Os cultos típicos ocorrem aos Domingos, nos períodos de 9h, 11h, 16h, 18h e 20h, com 

duração de aproximadamente 1h30min. Devido à grande quantidade de público, esta divisão 

de horários permite que uma mesma celebração seja assistida por várias pessoas diferentes 

no mesmo dia, ou seja, há repetição da mesma atividade em 05 momentos distintos. Para 

efeito de caracterização, ao longo do mês de Abril de 2019 foi realizada uma análise in-loco 

da distribuição média de público ao longo dos horários de funcionamento (Tabela 2). 

 

 

 

 

                                                
16 Projeto de reforma de autoria da arquiteta Janice Diógenes, cuja documentação foi cedida gentilmente para 
esta pesquisa e adaptada pelo autor para apresentação. 
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Tabela 2– Distribuição média de público em relação aos horários de culto, verificada em Abril de 2019.  

Horário 9h 11h 16h 18h 20h 

Público 350 521 493 570 615 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

De modo geral, o culto realizado divide-se nos seguintes momentos: I) Louvor; II) 

Oração; III) Oferta IV) Recepção e avisos; e V) Mensagem. O primeiro, Louvor, é realizado na 

abertura do culto por uma banda cujo estilo de música se aproxima do pop-rock, com ligação 

ao estilo gospel norte americano devido à filiação ideológica da igreja. Este tipo de música 

caracteriza-se por instrumentos como teclados, bateria, guitarras, contrabaixo e amostras 

digitais eletrônicas. O momento do louvor dura aproximadamente 20 minutos e é seguido do 

momento de Oração, que dura 05 minutos. Durante a oração, são apresentados os pedidos 

realizados pelos fiéis e em seguida é feita a intercessão, juntamente com os agradecimentos. 

Durante toda esta atividade é tocada uma música de fundo, que costuma ser a mesma que 

encerra o setlist de músicas do dia de culto. As Figuras 27 e 28 apresentam registros do 

momento de louvor e da oração, em cultos realizados no mês de Junho de 2019. 

 

Figuras 27 e 28: Registros do momento de Louvor (à esq.) e de Oração (à dir.), em cultos do mês de 

Junho/2019.  

  

Fonte: Reprodução do autor, a partir das mídias sociais da igreja (Instagram). 

 

Em seguida, há o momento de ofertório, destinado aos membros, que é introduzido 

por uma mensagem de ensinamento, com fundo musical. Depois, são destinados alguns 

minutos para realização das ofertas enquanto é exibido um vídeo em projeção. Logo após, o 

momento de Recepção e Avisos, corresponde àquele em que um representante da igreja se 

apresenta aos visitantes e dá as boas-vindas. Além disso, há a comunicação dos anúncios 

gerais da igreja e de seus eventos futuros. Este momento é de transição e dura cerca de 5 

minutos, sendo sequenciado pela Mensagem que consiste na pregação da palavra pelo pastor. 

Este último dura em média 40 minutos, e possui predominância de palavra falada apesar das 
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intervenções musicais e orações introduzidas no meio do sermão de maneira intercalada, a 

critério do ministrante, fazendo com que a atividade “musical” aconteça com maior presença 

a depender do dia. 

Como forma de síntese das informações referentes à distribuição sonora nos usos 

presentes no Caso 01, é apresentada a Tabela 3, com a descrição completa do tempo de cada 

atividade e sua correspondência (em percentual) do tempo total do culto. Por sua vez, a Figura 

29 separa de maneira generalizada a incidência de fala e música durante o culto, de modo que 

o tempo sinalizado por “fala” corresponde à predominância exclusiva de palavra falada, sem 

música, enquanto que os momentos de simultaneidade foram computados na categoria 

“música”. Para efeito de comparação, apresenta-se na figura 30 a separação entre categorias 

considerando a “fala com fundo musical” como caso à parte.  

 

Tabela 3– Descrição da programação do culto com cronometragem de cada atividade.  

Atividade Tempo (min.) Uso predominante % de tempo do culto 

Louvor 20 Música 22,4% 

Oração 5 Fala, com fundo musical 5,6% 

Inspiração e palavra de 
oferta 

5 Fala, com fundo musical 5,6% 

Avisos (vídeo) 5 Fala, com fundo musical 5,6% 

Boas-vindas e recepção 
dos visitantes 

5 Fala 5,6% 

Pregação (mensagem) 40 Fala 44% 

Apelo e encerramento 
do culto 

10 Fala, com fundo musical 11,2% 

Total 
90min 

(1h30min) 
- 

100%, sendo: 

-22,4% exclusivo para música; 

-49,6% exclusivo para fala, e 

-28% fala e música, simultaneamente 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

Figura 29: Proporção entre os usos 

predominantes – fala e música no culto do Caso 
01.  

 
Fonte: Elaboração do autor. 

Figura 30: Proporção entre os usos acústicos 

considerando a ocorrência de “fala com fundo 
musical”, no culto do Caso 01.  

 
Fonte: Elaboração do autor. 

 

 

 Em relação ao sistema eletroacústico, na igreja em questão o instalado é do tipo Line 

Array, que corresponde ao uso de caixas acústicas de alta performance sobrepostas uma em 
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cima da outra formando um cluster vertical, alimentadas por microfones, instrumentos sonoros 

e reprodutores de áudio, que transmitem o sinal sonoro até uma mesa de som – localizada ao 

fundo da plateia – por meio de cabos polarizados. Neste sistema, é previsto ainda o uso de 

caixas específicas para reforço dos sons graves, a exemplo dos Subwoofers. 

 Na configuração atual, o espaço conta com 8 caixas amplificadas Mark Audio modelo 

LMK-8 de 825W e pressão sonora máxima de 128 dB(A) próximas ao palco, sendo 4 em cada 

extremidade lateral direcionada ao público. Os clusters foram instalados com as caixas 

amplificadas suspensas em estrutura treliçada metálica, e os Subwoofers, modelo LMK 215, 

posicionados sob a parte central do palco, direcionados para a plateia. Não há outras caixas 

distribuídas ao longo das paredes laterais do auditório. Além disso, o sistema conta com 02 

caixas exclusivas para retorno dos cantores e comunicadores, com exceção dos 

instrumentistas que se utilizam de retorno sonoro in-ear. A Figura 31 apresenta a configuração 

do sistema sonoro descrito. 

 

Figura 31: Configuração do sistema sonoro existente no Caso 01.  

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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3.2.2. Coleta de dados 

 

As medições acústicas para o Caso 01 foram realizadas nos meses de Abril, Julho e 

Novembro de 2019 em dias típicos para o clima local, sem incidência de chuvas ou 

interferências de atividades externas ao ambiente analisado. Foram realizadas medições de 

diferentes naturezas, descritas a seguir: 

• Medição do nível de pressão sonora equivalente ponderado em A – LAeq no interior do 

auditório em período de funcionamento, em pontos distintos conforme as atividades de 

culto; 

• Medição dos parâmetros acústicos objetivos – TR, EDT, C50, C80, D50 e %ALCONS – 

obtidos pela técnica da resposta impulsiva da sala vazia; 

Para efeito de caracterização acústica da sala e embasamento da análise dos 

parâmetros, a resposta impulsiva da sala foi realizada mediante 02 situações distintas, a saber: 

I. A partir de fonte sonora representada pelo sistema eletroacústico (PA+ Subwoofers) 

em sua condição usual, configurado (em altura, inclinação e equalização) conforme 

projeto de sonorização da igreja para funcionamento durante os cultos; 

II. A partir de fonte sonora dodecaédrica nos padrões da ISO 3382-1 (ISO, 2009). 

Além das medições, o tempo de reverberação do auditório em estudo foi calculado 

utilizando a fórmula matemática proposta por Sabine. O cálculo foi realizado com auxílio do 

Excel (Apêndice B), observando-se os coeficientes de absorção dos materiais de revestimento 

da sala encontrados na literatura. Em virtude das incertezas quanto aos coeficientes de 

absorção reais, admitiu-se uma tolerância de 10%, inferior e superior, entre o valor obtido em 

medição e calculado matematicamente. Este simples cálculo também permitiu analisar em que 

medida a reverberação da sala é alterada pela audiência, em situação de lotação. 

Para medição dos parâmetros acústicos na condição I foi utilizado o software Dirac 6.0 

da Brüel & Kjær, um microfone omnidirecional Behringer ECM8000 ligado à uma placa de 

áudio Focusrite Scarlett 2i2, que por sua vez foi conectada à mesa de som da igreja para 

transmissão do sinal de medição para o sistema sonoro. Durante a medição foram utilizados 

os 08 PAs e os 04 Subwoofers, mantendo-se as caixas de retorno desligadas. Não foi medido 

o ruído de fundo, mas observou-se a condição de que a Relação Impulso-Ruído – Impulse to 

Noise Ratio (INR) fosse igual ou superior a 45dB em todas as bandas de frequência observadas 

(63Hz-4kHz).  

Durante as medições, foram observadas as recomendações da norma ISO 3382-1 (ISO, 

2009). Assim, foram determinadas as distâncias mínimas entre fonte e receptor, as alturas dos 

receptores, a distância mínima entre receptores e entre receptores e superfícies reflexivas. O 
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microfone omnidirecional foi instalado em um tripé cuja altura final correspondeu a de 1,20m, 

que é a média para uma pessoa sentada conforme previsto em norma (ISO, 2009). 

Os pontos de medição foram escolhidos de modo a abranger a máxima área possível 

da audiência. A distribuição dos pontos segue critérios como: distância mínima de 1,5m de 

superfícies paralelas, como paredes; distribuição equidistante entre as posições sempre que 

possível, considerando a correspondência com a área de audiência formal, prevista em projeto, 

sem considerar os assentos adicionais em caso de lotação; determinação de alguns pontos 

nas áreas em que o público excedente é acomodado em pé; posicionamento de uma fila de 

receptores alinhada à caixa de som, sob interferência de sua diretividade.   

Considerando que o sistema sonoro estava posicionado em 02 lugares distintos no 

palco, em sentidos opostos, considerou-se apenas uma posição de fonte nas medições com o 

PA. Desta forma, criou-se um campo sonoro em que o impulso é emitido por duas fontes 

distintas, de mesma intensidade, e simultâneas. Por se tratar de ambiente simétrico, foram 

estabelecidos 14 pontos de receptor, P1 a P14, em apenas um dos lados da sala, e outros 02 

pontos, P15 e P16, que correspondem ao “espelho” dos pontos P6 e P11, respectivamente, no 

lado oposto, totalizando 16 pontos receptores, como pode ser observado na Figura 32.  
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Figura 32: Distribuição dos pontos de medição de resposta impulsiva, considerando fontes distintas.  

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de projeto existente 

 

Os mesmos pontos de medição foram utilizados para todas as situações de resposta 

impulsiva, na igreja em questão. As posições de fonte dodecaédrica foram indicadas por F1, 

F2 e F3, respectivamente. As distâncias entre fonte consideram uma distribuição 

aproximadamente homogênea em relação à largura do palco, evitando-se a aproximação de 

elementos fixos como bateria e suportes de instrumentos musicais. Na Figura 32, são indicados 

ainda a posição dos Subwoofers na parte inferior do palco (em projeção), o eixo de simetria 

da sala e a dimensão efetiva do palco – correspondente a área total subtraída das coxias – 

considerada para posicionamento das fontes sonoras. 

Por sua vez, a situação 2 foi executada com auxílio do sistema de medição da Brüel & 

Kjær, cuja estrutura se integra ao Dirac 6.0. Os equipamentos de medição são exibidos na 

Figura 33, e as condições descritas a seguir: 

 As três posições de fonte – F1, F2 e F3 – correspondentes à caixa sonora dodecaédrica, 

da B&K, com eixo posicionado a 1,50m do piso; 

 A fonte dodecaédrica foi ligada ao amplificador, e este conectado à saída da placa de 
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áudio; 

 As posições de receptor corresponderam aos 16 pontos pré-determinados para a 

situação I; 

 O microfone, de igual forma, foi conectado à placa de áudio por meio de cabos de 

longo alcance para abranger todos os pontos pré-determinados, a fim de que pudesse 

funcionar como um receptor de sinal e transmiti-lo à placa de áudio. Esta, por sua vez, 

foi conectada ao computador via porta USB.  

 

Figura 33: Sistema de medição com fonte dodecaédrica.  

 

Fonte: Acervo do autor, 2019. 

 

Por meio deste sistema de medição, integrado ao Dirac 6.0, foi possível obter a 

resposta impulsiva da sala, que corresponde ao sinal sonoro emitido pelo programa, convertido 

pela placa de áudio e transmitido à fonte sonora; esta, por sua vez, emite o impulso sonoro 

que provoca excitação da sala. O decaimento sonoro é captado pelo microfone, convertido 

pela placa de áudio e transmitido ao computador, para que o software proceda a gravação da 

resposta, por meio da qual se extraem os parâmetros com auxílio do programa. 

Na interface do programa, utilizou-se a configuração para sinal do tipo e-Sweep – 

varredura de senos – de 5,46s de comprimento (Lenght), com 3 varreduras (pré-average), 

conforme pode ser observado na Figura 34. Foram controlados os níveis de ganho do 

microfone e do impulso sonoro, a fim de se evitar distorções. Buscou-se uma relação Impulse 

to Noise Ratio – INR igual ou superior a 45dB em todas as bandas de frequência observadas, 

no intuito de obter o descritor T30 para o tempo de reverberação. Não foi realizada a medição 

do ruído de fundo. 
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Figura 34: Tela de configuração do software de medição. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir do Dirac 6.0, da B&K. 

 

A medição do NPS foi realizada com auxílio de um Sonômetro Instrutherm DEC-500 e 

outro Solo 01dB, ambos Classe 2 com função Leq na ponderação A. Em ambos os equipamentos 

foi considerada a leitura dos valores globais. Este procedimento serviu para efeito de 

caracterização acústica das atividades realizadas durante o funcionamento da edificação. 

Procedeu-se esta etapa a partir da verificação do nível de ruído equivalente na ponderação A 

(LAeq) durante o culto, em 03 pontos (A, B e C) localizados no interior da edificação à distância 

de 4 metros das caixas de som, aproximadamente, e em um quarto, localizado no fundo da 

sala, próximo à mesa de som (Ponto D). A distribuição dos pontos de medição descritos é 

exibida na Figura 35. 
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Figura 35: Distribuição dos pontos de medição de nível de pressão sonora.  

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de projeto existente 

 

Este procedimento de medição ocorreu de 02 formas distintas, a saber: I) No momento 

destinado à música, observando-se os valores mínimo e máximo (Lp) de pico, e II) o valor 

médio durante 10 minutos (LAeq), em 04 pontos distintos. Por sua vez, no momento destinado 

à mensagem (palavra falada) a medição foi realizada a partir dos Pontos “A” e “D”, mediante 

os mesmos critérios. 

 

3.3. Caracterização do Caso 02 – Igreja Tradicional ou Histórica 

 

 

3.3.1. Descrição do universo de estudo: Igreja Presbiteriana de Natal 

A edificação escolhida para Estudo de Caso 02 corresponde a Igreja Presbiteriana de 

Natal, instalada em edificação histórica de estilo eclético datada de 1896, cuja localização é o 

Largo Junqueira Aires, nº 533, bairro Cidade Alta. Está contida na poligonal de tombamento 

do Centro Histórico de Natal em nível federal pelo IPHAN/RN, destacada como uma das 

edificações de destaque, embora não seja tombada isoladamente pelo órgão (NOBRE et al, 
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2015). As Figuras 36 e 37 apresentam a igreja na época de sua inauguração e uma 

reconstituição do período da obra, respectivamente. 

 

Figura 36: Igreja Presbiteriana de Natal, 
na época de fundação.  

 

Fonte: https://www.ipnatal.org.br/nossa-
historia/. Acesso em Janeiro/2020 

 
Figura 37: Reconstituição da obra da Igreja 

Presbiteriana de Natal.  

 

Fonte: https://www.ipnatal.org.br/nossa-historia/. 
Acesso em Janeiro/2020 

 

Além do aspecto histórico e arquitetônico inerente ao edifício, a escolha deste exemplar 

se deu em função da organização religiosa vincular-se a denominação presbiteriana, que por 

sua vez tem referência na segunda corrente da reforma protestante devido à doutrina 

calvinista ou arminiana (CAVALCANTI, 2000). Portanto, esta modalidade de culto se contrapõe 

à experiencial devido a menor presença ou protagonismo na música durante a sessão, cujo 

foco é a palavra falada. 

A construção atual corresponde ao edifício principal – a torre do templo onde ocorrem 

os cultos – e dois anexos laterais, que contém secretaria, copa, salas de aula, salas de apoio 

pastoral, espaço para crianças e banheiros. A nave do templo possui cerca de 316m², 

distribuídos entre área de público e palco, no térreo, e uma galeria no mezanino, que também 

serve à acomodação de expectadores. Não há espaço definido para controle de som, 

iluminação e projeção multimídia, sendo estas atividades posicionadas solidariamente ao longo 

da audiência.  

O edifício principal possui sistema construtivo em alvenaria de tijolo maciço 

autoportante, com pequenas adaptações executadas em tijolo cerâmico comum e concreto ao 

longo de seu tempo de existência. Suas superfícies principais correspondem a pintura, 

predominantemente nas áreas de parede; piso em ladrilho hidráulico original à época de 

construção e esquadrias – portas e janelas – de madeira maciça com visor de vidro fixo na 

parte superior, a exceção da porta de acesso principal, que foi substituída por vidro temperado 
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em reforma realizada no final de 2019. Esta modificação recente também previu a climatização 

do espaço, que antes funcionava com portas e janelas abertas, além do uso de ventiladores 

instalados na parte superior das paredes.  

A parede de fundo, na parte posterior ao palco, contém um elemento artístico no 

formato de um vitral, cujo desenho de cruz retoma de maneira simbólica a crença religiosa em 

questão. O teto da edificação corresponde à laje pintada, na qual se pode observar a estrutura 

das vigas em destaque. A iluminação do espaço é feita a partir de um domus existente entre 

os planos de laje. Não foram identificados materiais de absorção acústica no espaço. A 

audiência é acomodada em bancos de madeira maciça, no formato de tábua corrida. 

Quanto à capacidade de público, o espaço possui 52 bancos, sendo 45 no térreo e 07 

na galeria superior. Considerando que cada banco acomoda em média 05 pessoas, tem-se a 

previsão de audiência máxima de 260 pessoas, sendo 225 no térreo e 35 no pavimento 

superior, respectivamente, sem considerar eventuais acomodações em cadeiras extras ou em 

pé. Nas observações realizadas ao longo dos meses de Janeiro e Fevereiro de 2020, constatou-

se que a média de público presente nas reuniões de culto é de 128 pessoas, valor 

correspondente à 50% da capacidade total estimada, aproximadamente. As Figuras 38 e 39 

mostram o interior da igreja, com destaque para a área de audiência. 

 

Figura 38: Interior da igreja, observado através 

do fundo da audiência.  

 

Fonte: Acervo do autor. 

Figura 39: Interior da igreja, observado através 

da área de palco.  

 

Fonte: Acervo do autor. 
 

Os cultos típicos, assim como no Caso 01, ocorrem aos Domingos, porém em sessão 

única que se inicia as 18h e possui duração de duas horas, ou 120 minutos. O roteiro de culto, 
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embora siga uma liturgia pré-determinada com atividades fixas que envolvem música, oração, 

momentos de socialização e pregação da mensagem, segue uma sequência e distribuição 

temporal que varia conforme o conteúdo a ser abordado no culto. De modo geral, as atividades 

realizadas abrangem as características na Tabela 4. 

 

Tabela 4 – Programação do culto com descrição das atividades padrão.  

Atividade Uso predominante Responsável Descrição 

Louvor Música Grupo musical 
Cânticos congregacionais, com 
tema pré-definido pela liturgia 

Oração Fala Pastores em geral Oração silenciosa ou coletiva 

Ofertório Música Grupo musical 
Cântico executado durante o 

depósito da oferta pelos 
membros 

Socialização Fala Pastor Titular 
Apresentação dos visitantes, 

avisos e demais assuntos 
pertinentes pelo pastor 

Pregação 
(mensagem) 

Fala Pastor Titular 
Sermão ou Ensino de tema 

bíblico, pelo pastor 

Encerramento do 
culto 

Fala e música Pastor Titular Oração e cântico litúrgico 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

Sobre a importância da liturgia no culto presbiteriano, observa-se que a organização 

possui um documento orientador o qual afirma que as funções do culto público são a adoração 

ao Senhor, a comunhão, a confissão de pecados e a proclamação da mensagem bíblica. Estas 

funções se refletem em atividades ordinárias como leitura da bíblia, pregação, cânticos 

sagrados, orações e ofertas, além da ministração dos sacramentos – batismo, santa ceia, 

dentre outros – quando conveniente (IPB, 1999).  

Do ponto de vista acústico, os eventos de culto se resumem ao uso de palavra falada 

e música, a exceção de momentos como “consagrações” e “confissão dos pecados”, que 

ocorrem mediante orações silenciosas por parte do público, ou seja, sem a condução de um 

pastor ou celebrante. Embora não seja tema deste trabalho, nas visitas realizadas à igreja em 

análise observou-se que a existência deste momento de silêncio durante culto reforça a 

necessidade de adequação acústica dos espaços em uso sobretudo quanto ao isolamento, de 

modo a se evitar a interferência de ruídos externos. 

Em relação à distribuição temporal dos usos acústicos, o tipo de culto em questão não 

permite mensuração como realizada no Caso 01, pois a duração das atividades na liturgia é 

variável conforme o dia em questão. Porém, no que tange ao uso da música no culto, percebe-

se que este possui posição definida, distribuída ao longo da liturgia em pequenos intervalos, 

com duração fixa de aproximadamente dois minutos por intervalo. Há um momento exclusivo 
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para o louvor, em que o grupo musical conduz o público para o canto, cuja duração é cerca 

de 10 minutos.  

A partir das reuniões observadas e cronometragem do tempo destinado à música, 

chegou-se ao valor médio utilizado para este uso, por sessão, conforme atividade (Tabela 5). 

Uma vez definida a duração do uso acústico “música”, a Figura 40 apresenta a distribuição 

sonora dos usos acústicos no culto realizado no Caso 02, em relação ao tempo total de sessão. 

O gráfico mostra que, neste exemplar, a música está presente em cerca de 22,5% do tempo 

de culto, sendo o tempo restante exclusivo para palavra falada. Neste exemplo, não há 

ocorrência do uso acústico “fala com fundo musical”, como observado na igreja de categoria 

experiencial. 

 

Tabela 5 – Descrição e duração dos intervalos destinados à música no culto presbiteriano.  

Atividade 
litúrgica (conf. 

roteiro da igreja) 
Uso predominante Descrição Tempo (min./seg.) 

Prelúdio Música 
Abertura do culto e indício do 

início das atividades 
02’35” 

Adoração Música 
Cântico de introdução às 

orações 
04’20” 

Confissão Música 
Cântico executado após oração 

de confissão dos pecados 
01”30” 

Ofertório Música 
Cântico executado enquanto os 

fiéis depositam suas ofertas 
02’50” 

Louvor Música 
Cânticos congregacionais 

livres, do ministério com todos 
os presentes 

13’10” 

Encerramento do 
culto 

Música 
Cântico litúrgico de 

encerramento 
02’14” 

Total destinado à música 27’03” 

Fonte: Elaboração do autor. 

 
Figura 40: Proporção entre os usos predominantes – fala e música no culto do Caso 02.  

 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

O sistema eletroacústico da igreja consiste em alto-falantes “PA”, os quais são 

posicionados – um em cada extremidade – próximos ao palco, suspensos nas paredes laterais, 

direcionados ao público, constituindo fontes de ponto único em split stereo. Estão presentes 
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ainda dois monitores para retorno sonoro ao palco, que são utilizados por músicos e 

comunicadores. Não há Subwoofers ou caixas adicionais. A mesa de som é localizada ao fundo 

da plateia, próxima à saída da edificação.  

 

3.3.2. Coleta de dados 

As medições acústicas para o Caso 02 foram realizadas entre os meses de Dezembro 

de 2019 e Fevereiro de 2020, também considerando dias típicos para o clima local e ausência 

de atividades que interferissem no processo de medição. As técnicas de coleta realizadas, os 

equipamentos de medição, os parâmetros acústicos, configurações de software e demais 

aspectos do experimento, em sua maioria, foram determinados de maneira semelhante ao 

Caso 01, cujas particularidades são sintetizadas a seguir. 

Foi realizada medição do nível de pressão sonora médio equivalente – LAeq no interior 

do templo em período de funcionamento, em pontos pré-determinados. Ainda, foram obtidos 

os parâmetros acústicos objetivos – TR, EDT, C50, C80, D50 e %ALCONS – pela técnica da 

resposta impulsiva da sala vazia, considerando duas posições de fonte dodecaédrica (F1 e F2), 

bem como o uso do sistema eletroacústico existente (PA). 

Os equipamentos de medição utilizados para aferição do NPS e dos parâmetros de 

resposta impulsiva foram os mesmos apresentados no Caso 01, bem como os critérios de 

determinação dos pontos receptores, que por sua vez embasam-se nas normas ABNT NBR 

10151 (ABNT, 2000) e na ISO 3382-1 (ISO, 2009). Nas medições realizadas com sistema 

eletroacústico, foram consideradas apenas as duas caixas ativas, destinadas ao público, 

mantendo-se as duas caixas de retorno desligadas. Observou-se que a relação Impulse to 

Noise Ratio (INR) fosse igual ou superior a 45dB nas bandas de frequência de 125Hz a 4kHz, 

uma vez que não haviam Subwoofers instalados. 

O posicionamento dos receptores buscou abranger a maior área de público possível, 

considerando distribuição uniforme e equidistante que permitisse agrupamento ou setorização 

posterior, para análise dos resultados. Os pontos determinados consideraram apenas a 

audiência formal (bancos em posição fixa) existente no templo, independente das posições 

das caixas de som. Ao total, chegou-se à quantia de 14 receptores, sendo 02 no mezanino e 

os demais no térreo. Os mesmos pontos de medição foram utilizados para todas as situações 

de resposta impulsiva. A distribuição dos pontos é exibida na Figura 41. 
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Figura 41: Distribuição dos pontos de medição de resposta impulsiva para o Caso 02.  

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de projeto existente 

 

A medição do NPS, de maneira análoga, foi realizada a partir da leitura dos valores 

globais de LAeq, obtidos no intervalo de 10 minutos durante a música e pregação da mensagem 

(palavra falada). Estas informações contribuem à caracterização acústica dos usos ocorrentes 

no funcionamento da edificação. Determinou-se 03 pontos de medição – A, B e C – conforme 

mínimo estabelecido pela NBR 10151 17  (ABNT, 2000), para o método simplificado de 

determinação do ruído contínuo ou intermitente em um ambiente interno. O Ponto “A” foi 

determinado no fundo da edificação, enquanto o Ponto C foi posicionado próximo ao centro, 

na extremidade esquerda da audiência. Por sua vez, o Ponto B foi posicionado no mezanino. 

Em todos os pontos também foram verificados os valores mínimo e máximo (Lp) instantâneo. 

A distribuição dos pontos de medição do NPS é exibida na Figura 42. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
17 As medições e análises referentes ao NPS foram realizadas antes que se pudesse ter acesso à atualização 

publicada da NBR 10151 – em 2019 e posterior errata em 2020 – por esta razão foram considerados os critérios 
existentes na versão do ano 2000. As modificações na versão vigente que afetam este estudo são especificamente 
o número de pontos de medição, determinados a partir da área do ambiente. 
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Figura 42: Distribuição dos pontos de medição de NPS para o Caso 02.  

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de projeto existente 

 

3.4. Método de avaliação dos resultados 

 

Os resultados foram apresentados e discutidos conforme unidade caso, pois em virtude 

de possuírem volumes distintos, não foi possível a comparação entre exemplares. Desta forma, 

a avaliação do estudo de caso se deu em função da análise dos parâmetros objetivos 

pertinentes às particularidades de cada item, observando sua inserção no respectivo universo 

de estudo. Discutiu-se então, sequencialmente, as formas de avaliação de cada parâmetro 

acústico em questão. 

Para efeito de caracterização acústica geral da sala, apresentaram-se os aspectos da 

frequência de Schroeder e as ressonâncias naturais existentes por meio do cálculo dos modos, 

com auxílio de modelo matemático desenvolvido por Valle (2004). Foi analisado ainda o padrão 

de resposta impulsiva a partir da observação da energy-time curve de alguns pontos medidos. 

A avaliação do Nível de Pressão Sonora se deu inicialmente pela observação do tempo 

de exposição ao ruído elevado produzido durante o culto, tomando por base as normas 

regulamentadoras de higiene ocupacional (NR, 2009). Os valores obtidos em medição foram 

discutidos em sua natureza - LAeq, Lp mínimo e máximo – e em composição da média aritmética 

que representa o nível sonoro do ambiente, conforme NBR 10151 (ABNT, 2000). Ainda, 

discutiu-se a distribuição sonora no ambiente a partir dos resultados do NPS em pontos 

próximos às caixas de som e ao fundo da plateia.  

Quanto à reverberação, o trabalho se faz ciente de que a medição de obtenção da 

resposta impulsiva com fonte dodecaédrica se constitui de método normatizado, e as medições 

com sistema eletroacústico possuem natureza distinta quanto ao padrão do alto-falante, 

características diretivas e posterior padrão de resultados. A discussão sobre o uso sonoro em 
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cada unidade caso faz surgir a necessidade de incorporação do sistema eletroacústico na 

análise dos resultados ao assumir que ambas as igrejas, em seu funcionamento, não 

dispensam este recurso, e que a caracterização do ambiente acústico deverá refletir de 

maneira mais próxima da realidade a atividade proposta. 

Portanto, foram apresentados os resultados obtidos em medição de T30 para as 

diferentes fontes sonoras utilizadas no processo de obtenção da resposta impulsiva, a saber: 

I) no caso 01, três posições de fonte com a caixa sonora dodecaédrica – F1, F2 e F3 – e a 

fonte sonora representada pelo PA instalado na igreja, em condição de uso; e II) no caso 02, 

duas posições de fonte com a caixa sonora dodecaédrica – F1 e F2, além do PA existente. 

Discutiram-se as variações encontradas entre as posições de fonte dodecaédrica em relação 

aos valores de JND para o T30, para efeito de caracterização da reverberação da sala, nos dois 

casos. Os resultados foram analisados em relação ao JND de 5%, conforme ISO 3382-1 (ISO, 

2009), 10% – correspondente à margem permitida para o TOR na NBR 12179 (ABNT, 1992) 

e para o JND de aproximadamente 25%, conforme Blevins et. al. (2013) e Meng, Zhao e He 

(2006). 

De maneira análoga, apresentaram-se os valores para o EDT conforme fonte sonora, 

em ambos os casos. O tratamento estatístico dos dados de T30 e EDT foi realizado a partir da 

verificação do Coeficiente de Variação – CV que, segundo Garcia (1989) é definido como o 

desvio padrão expresso a partir da porcentagem da média aritmética, indicando que quanto 

menor o índice, mais homogêneo são os dados. Embora a classificação de Garcia (1989) seja 

voltada para experimentos agrícolas, é considerado que a familiaridade do pesquisador com 

os dados é primordial para a avaliação em situações de natureza temática distinta.  

Ao considerar a média entre as fontes dodecaédricas e o PA, nas situações em que o 

CV é inferior a 30%, admitiu-se que a média representou os dados de maneira satisfatória, 

devido à baixa dispersão. Esta medida foi adotada para validar a medição realizada com auxílio 

do sistema eletroacústico, visto que normativamente, para os parâmetros citados, recomenda-

se a apresentação da média entre as fontes sonoras dodecaédricas, apenas (ISO, 2009). 

Após verificados os resultados de T30 e EDT a partir do método estatístico, cada ponto 

de medição foi representado pela média dos valores obtidos em cada fonte sonora, por banda 

de oitava. O resultado para o ambiente como um todo foi apresentado a partir da média 

aritmética de todos os pontos medidos, conforme banda de oitava. Por conseguinte, 

compararam-se os valores de T30 e EDT, na frequência de 500Hz, com objetivo de 

compreender a distribuição do parâmetro ao longo das posições de receptor. A análise 

comparativa foi realizada também para as demais bandas de oitava, em caráter quantitativo. 

Ainda, avaliou-se a influência do público excessivo na reverberação da sala pois, de 
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acordo com Carvalho (2010), a ocupação da sala pelas pessoas é um importante elemento de 

absorção sonora. Com base nisto, utilizaram-se os valores da Tabela 2, para o Caso 01 (Página 

59) e as informações descritas no item 3.3.1 para o Caso 02, as quais exibem a distribuição 

média de público durante o período em que as medições foram realizadas. O modelo de 

avaliação das condições da sala vazia foi construído mediante cálculo do Tempo de 

Reverberação através da fórmula de Sabine com auxílio do Excel, estimando-se os coeficientes 

de absorção dos materiais da sala por meio da literatura. Para observar a influência das 

pessoas, utilizaram-se os coeficientes de absorção para “pessoa sentada”, “cadeira estofada 

vazia”, “pessoa em pé” e “adulto sentado em banco de madeira”, conforme situação analisada. 

Os valores constam na NBR 12179 (ABNT, 1992) que, por sua vez, foram extraídos de De 

Marco (1982).  

Para o Caso 01, a audiência foi representada mediante 03 situações: i) Sala vazia, que 

representa as condições obtidas na medição; ii) Ocupação parcial, que considera o valor de 

270 pessoas sentadas, conforme projeto original; e iii) ocupação máxima, correspondente ao 

valor de 615 pessoas conforme valores da Tabela 2 – Capacidade de público (Página 59), por 

meio da qual estima-se que o público excedente ao número de cadeiras estava em pé. O 

resultado do cálculo para a sala vazia foi comparado com os valores obtidos em medição, 

admitindo-se margem de erro de até 10% conforme raciocínio análogo ao TOR indicado na 

norma, e foi considerado “calibrado” quando atendeu a esta condição. Por conta da dificuldade 

de obtenção dos coeficientes de absorção a 63Hz, essa frequência não foi considerada para 

análise de audiência.  

De maneira semelhante ao Caso 01, procedeu-se a elaboração de modelo matemático 

para avaliação da influência do público na absorção sonora do Caso 02, com auxílio da fórmula 

de Sabine. As situações de público consideradas foram I) sala vazia, condição que reflete as 

medições de resposta impulsiva realizadas; II) 50% de ocupação da audiência, justificada pela 

contagem de público realizada durante as visitas à edificação em atividade; e III) 100% de 

ocupação, considerando a previsão de 260 pessoas, cuja justificativa é descrita no item 3.3.1. 

Para efeito de equalização entre as bandas de oitava, determinou-se os coeficientes de 

absorção conforme literatura. 

Ao considerar que a NBR 12179 (ABNT, 1992) é a principal referência brasileira 

pertinente ao estudo, foi realizada avaliação dos resultados para o T30 em relação ao TOR 

previsto pela norma para a categoria “Igreja Protestante”. Uma vez que a norma indica os 

valores de TOR apenas para a banda de oitava de 500Hz, os valores para as demais 

frequências foram obtidos a partir de Bistafa (2011), conforme Figura 21 (Página 51). 

Os valores de T30 obtidos em medição, para os dois casos, também foram avaliados 
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conforme recomendações de TOR existentes nas demais referências do item 2.3 (MARSHALL 

e KLEPPER, 2010; EVEREST, 2001; GERGES, 1992; OGASAWARA, 2006; LONG, 2006; SILVA, 

2011; DE MARCO, 1982). Quando ausentes as indicações de uso específicas para “igreja 

evangélica ou protestante”, utilizaram-se recomendações para funções como “auditórios”, 

“igrejas” ou “média para música”, adotando-se o cuidado de identificar valores excessivamente 

altos – a exemplo daqueles que representam a música litúrgica – ou baixos, como os 

destinados a ambientes exclusivo de palavra falada como estúdios de rádio ou salas de aula.  

Após a comparação inicial dos parâmetros ótimos a 500Hz, buscaram-se formas de 

agrupamento das referências cuja diferença seja irrelevante – nula ou inferior ao JND para o 

T30. Esta simplificação de categoria objetivou facilitar a representação gráfica dos dados e 

melhorar o entendimento dos usos associadas aos tempos de reverberação medidos. Para a 

determinação dos valores de TOR em demais frequências, tomou-se por base os valores 

previstos por Bistafa (2011), exibidos na Figura 21 (Página 51).  

Após este filtro, as referências de TOR mais representativas ao estudo de caso foram 

avaliadas observando-se também as proporções recomendadas para os valores de T30 entre 

frequências graves, médias e agudas. Com relação ao sistema eletroacústico do Caso 01, em 

que há presença de Subwoofers, foram apresentados ainda os valores de T30 para a frequência 

de 63Hz, para fins de análise comparativa com um exemplar de referência, cujo volume é 

equivalente ao Caso 01, segundo os critérios de Adelman-Larsen, Thompson e Gade (2010). 

Para avaliação dos parâmetros de Clareza, em ambos os casos, considerou-se 

sobretudo os resultados obtidos a partir da fonte sonora “PA”, em virtude do uso sonoro em 

questão cuja avaliação, feita por parâmetros definidos pelas relações entre níveis de energia, 

é influenciada diretamente pela característica do alto-falante. Observaram-se os valores 

globais, obtidos através das médias aritméticas dos resultados em 500Hz e 1000Hz de maneira 

análoga à prevista pela ISO 3382-1 (ISO, 2009), para impressão geral do espaço e comparação 

com a escala prevista por Marshall e Klepper (2010) para C50 e C80.  

Além disso, foi definido o agrupamento dos pontos receptores em função de suas 

respectivas posições nas filas de audiência, a partir da análise espacial em planta – conforme 

Figura 32 (página 63) para o Caso 01, e Figura 41 (página 73) para o Caso 02. Considerando 

que as fontes sonoras foram posicionadas no palco, a determinação da média aritmética dos 

resultados por receptores permitiu avaliar o comportamento da Clareza para fala e música à 

medida em que o ouvinte se distancia da fonte sonora. A determinação das posições de análise 

foi feita mediante as informações das Tabelas 6 e 7. 
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Tabela 6 – Agrupamento dos pontos receptores conforme posição na audiência para o Caso 01.  

Fila 
Pontos 

receptores 
Distância até a fonte 

sonora “PA” (m) 

A P1, P2 e P3 4,5 

B P4, P5, P6 e P15 7,5 

C P7, P8, P9 10,5 

D P10, P11, P12, P16 13,5 

E P13 e P14 16,5 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

Tabela 7 – Agrupamento dos pontos receptores conforme posição na audiência para o Caso 02.  

Fila 
Pontos 

receptores 
Distância até a fonte 

sonora “PA” (m) 

A P1 e P2 1,2 

B P3 e P4 3 

C P5 e P6 4,8 

D P7 e P8 8 

E P9, P10, P11 e P12 10,4 

F P13 e P14 12,9 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

 O critério de inteligibilidade da fala, além de discutido a partir da avaliação do 

parâmetro C50, também foi observado por meio da análise da Definição (D50) e a Perda de 

Articulação de Consoantes – %ALCONS, os quais foram apresentados por meio dos valores 

médios aritméticos dos 16 pontos medidos, em cada frequência (D50), ou por seus valores 

globais relacionados ao STIPA (%ALCONS). Ambos os parâmetros foram submetidos ao teste 

estatístico por verificação do Coeficiente de Variação. Após o teste, o parâmetro D50 foi 

avaliado pelos resultados obtidos com PA e na %ALCONS, observou-se a média aritmética entre 

as diferentes fontes sonoras da medição. Os valores obtidos em todos os parâmetros foram 

discutidos em relação à forma da sala, aos materiais de revestimento das superfícies, à 

distribuição espacial dos receptores e às posições dos alto-falantes em relação à plateia. 
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4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

4.1. Caso 01 – Igreja Experiencial 

 

4.1.1. Caracterização do recinto 

O recinto analisado para o Caso 01 possui forma retangular, com dimensões de 

aproximadamente 20,5m x 24,8m em largura e comprimento, com pé direito de 5 metros até 

o forro. A distribuição das ressonâncias foi analisada a partir do modelo matemático de Valle 

(2004) e é exibida na Figura 43. Observa-se neste caso a Frequência de Schroeder corresponde 

a 207,8Hz e que a densidade modal da sala se distribui uniformemente entre as frequências 

observadas, sem que haja ressonâncias sobressalentes. O formato da sala sugere maior 

predominância de modos oblíquos, embora tais características na prática sejam influenciadas 

pela absorção existente no local. 

 

Figura 43: Cálculos modais para a sala do Caso 01.  

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Valle (2004). 

 

 Os pontos receptores analisados correspondem às posições reais da audiência da 

igreja, e estão definidos em distâncias da fonte sonora “PA” correspondentes a 4,50m – para 

os pontos P1, P2 e P3 na primeira fila – e 16,50m – Nos pontos P13 e P14, que correspondem 

a espaços que acomodam o público excedente em cadeiras extras ou em pé. Ao avaliar a 

resposta impulsiva das medições, nota-se que há diferenças no padrão de decaimento 

conforme o tipo de fonte sonora. As Figuras 44 e 45 exibem, de maneira comparativa, o padrão 

de decaimento para o mesmo ponto “P3” conforme fonte dodecaédrica e PA; enquanto as 
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Figuras 46 e 47 mostram a resposta impulsiva para “P13”, localizado no fundo da plateia.  

 

Figura 44: Resposta impulsiva em “P3” com 

fonte dodecaédrica.  

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir do Dirac 
6.0, da B&K. 

Figura 45: Resposta impulsiva em “P3” com PA. 

  

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir do Dirac 
6.0, da B&K. 

 
Figura 46: Resposta impulsiva em “P13” com 

fonte dodecaédrica.  

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir do Dirac 
6.0, da B&K. 

Figura 47: Resposta impulsiva em “P13” com 

PA. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir do Dirac 
6.0, da B&K. 

 

De modo geral, observa-se que nas medições com fonte dodecaédrica o decaimento 

da energia na resposta impulsiva é uniforme, com maior número de reflexões iniciais que 
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chegam ao ouvinte, enquanto nas medições com PA encontram-se maiores reflexões 

especulares de energia. Ao considerar o receptor P03, próximo ao palco, a energia emitida 

pelo PA chega ao receptor com reflexões oriundas das superfícies mais próximas, conforme 

pode ser observado na Figura 45. Por sua vez, a resposta impulsiva com fonte dodecaédrica 

faz perceber que o ponto em questão recebe energia sonora com contribuição das primeiras 

reflexões, devido à característica omnidirecional do alto-falante.  

Quanto ao ponto P13, em virtude da distância do receptor em relação às posições de 

fonte utilizadas, nota-se que a energia das primeiras reflexões chega com menor atraso na 

medição com fonte dodecaédrica. Na resposta impulsiva obtida com sistema eletroacústico, 

percebe-se que há soma do som direto com reflexões iniciais que chegam ao receptor em 

intervalo de tempo menor que o ocorrido em P3, situação que pode ser explicada pela 

proximidade de P13 às paredes no fundo da plateia, e pela posição do Line Array que direciona 

o som ao fundo, favorecendo sua reflexão imediata. 

Nos pontos medidos com auxílio do PA, percebe-se de maneira mais evidente a 

existência de flutter echo, ou “eco palpitante” nas primeiras frações de segundo, antes mesmo 

do decréscimo total de 60dB. Como forma de demonstrar graficamente este problema, 

apresenta-se a Figura 48, na qual percebe-se alguns picos de energia ao longo curva de 

energia em função do tempo, Energy-Time Curve – ETC. Isto evidencia a presença deste 

problema acústico em todo o salão da igreja, em virtude do paralelismo das superfícies laterais, 

que por sua vez são predominantemente reflexivas. 

 

Figura 48: Energy-Time Curve de um dos pontos analisados. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir do Dirac 6.0, da B&K. 

 

4.1.2. Nível de Pressão Sonora 

Os valores encontrados para o Nível de Pressão Sonora são apresentados na Tabela 8. 

Os pontos A, B e C foram verificados em posições alinhadas, nas duas extremidades da sala – 
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próximos às caixas de som, A e C – e no meio (Ponto B), no intuito de verificar a distribuição 

sonora em diferentes posições. Ao comparar os pontos B e C, percebe-se que a diferença de 

NPS médio (LAeq) observado é inferior a 1dB, ou seja, não atinge o valor de JND para o 

parâmetro em questão. Por sua vez, no Ponto A é registrado o valor de LAeq = 107dB, cuja 

superioridade se justifica pela posição em relação ao eixo de influência direta do som emitido.   

 

Tabela 8 – Níveis de Pressão Sonora em dB(A), por ponto e por atividade.  

dB(A) 
MÚSICA PALAVRA FALADA 

LAeq Lp Mín. Lp Máx. LAeq Lp Mín. Lp Máx. 

Ponto A 107 83,1 114 88,5 56,1 99,6 

Ponto B 104,1 73,2 111,5 
- 

Ponto C 103,3 77,7 112,9 

Ponto D 96,7 - 84,4 54,5 98,6 

MÉDIA 102,8 - 86,4 - 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

 Ao calcular a média aritmética dos valores de LAeq entre os pontos “A”, “B”, “C” e “D” 

para a música, obtém-se o valor de 102,8 dB(A). Considerando que o período de execução 

musical dura 20 minutos, o nível sonoro embora elevado é compatível com o previsto pela NR-

15, Anexo 01 (BRASIL, 1978) na perspectiva do expectador, cuja exposição recomendada por 

norma ao ruído de 102dB não seja superior a 35 minutos por dia. Analogamente, a média 

entre os pontos “A” e “D” durante o período de palavra falada – correspondente a 86,4dB – 

também não extrapola as recomendações de exposição diária ao ruído indicadas pela norma. 

Ao considerar os participantes em uso prolongado, como pastores, funcionários e 

organizadores, considera-se que a exposição a estes níveis pode acarretar danos ao sistema 

auditivo em maiores proporções. 

Em relação aos valores mínimo e máximo para a música, os valores máximos 

encontrados para os Pontos “B” e “C” diferem entre si em cerca de 1,5dB. Em contrapartida, 

os valores mínimos possuem diferença superior a 4dB, condição “muito perceptível” conforme 

Long (2006). O Ponto “A”, embora apresente o valor de “Lp Máximo” superior, sua diferença em 

relação aos demais é inferior a 3dB, classificável como apenas “perceptível”.  Embora nos 

valores médios e máximos a diferença entre estes pontos não seja significativa, os valores 

mínimos encontrados permitem observar que o usuário posicionado no centro da plateia tende 

a receber menor nível sonoro que os demais localizados sob influência do som direto, embora 

sejam considerados equidistantes em relação ao palco. Esta diferença se acentua ao comparar 

os Pontos “A” e “B”, cujo valor chega próximo de 10dB e, portanto, conferindo a sensação de 

nível sonoro duplicado (LONG, 2006).   
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 Durante o momento da palavra falada foram registrados apenas os valores dos Pontos 

“A” e “D”, em virtude de a atividade ser realizada com as luzes acesas e o processo de medição 

interferir de alguma forma na concentração das pessoas durante o culto. Ao comparar os 

valores por atividade, o resultado para o Ponto “D” é superior à música em cerca de 12dB. O 

valor médio de LAeq para a palavra falada é de 84,4dB, podendo assumir valor mínimo de 

54,5dB, em momentos de pausa ou introspecção, e de 98,6dB, correspondente ao tempo em 

que o celebrante fala de forma mais enérgica. Esta variação substancial se relaciona com o 

caráter não contínuo do som emitido pela fala.  

 Concomitantemente, o valor de LAeq obtido no Ponto “A” supera o ponto “D” em apenas 

4dB, aproximadamente. Observa-se, portanto, que durante os momentos de palavra falada 

predominante, a distribuição sonora ao longo do auditório é mais uniforme que no período de 

execução musical.   

 

4.1.3. Reverberação 

Os resultados para os parâmetros T30 e EDT, obtidos a partir da medição com as fontes 

sonoras dodecaédricas “F1”, “F2”, “F3” e para a fonte “PA”, nas frequências de 63Hz a 4kHz. 

Os dados foram submetidos a análise estatística por meio do Coeficiente de Variação – CV. O 

“Apêndice A” contém as medições individuais de cada fonte, e a comparação gráfica entre as 

diferentes fontes para aplicação no teste estatístico, o qual foi considerado validado quando o 

CV fosse inferior a 30%. O teste foi aplicado para a quantidade de 112 receptores, que 

correspondem aos 16 pontos de medição em 07 frequências distintas. Considerando que cada 

receptor foi submetido à medição por 04 fontes sonoras, têm-se o total de 448 medições. 

Para o T30, a condição foi satisfeita em 100% dos receptores, ou seja, em todos os 

pontos de medição e em todas as bandas de oitava observadas, a média entre as medições 

com diferentes fontes apresentou discrepâncias mínimas ou irrelevantes. Ao observar a 

variância entre os valores, nota-se que esta é inferior a 5% na totalidade dos pontos 

observados. Ou seja, ao considerar o menor valor de JND adotado para o T30, que é de 5% 

(ISO, 2009), as diferenças entre as fontes sonoras não implicam em resultados perceptíveis 

na audição.  

Quanto ao EDT, o teste estatístico obteve sucesso em 95,5% dos receptores, o que 

significa a quantidade de 107 pontos satisfatórios e 5 nos quais a condição não foi satisfeita. 

Ao observar a variância nos pontos que não atenderam ao teste, nota-se que a variância entre 

os resultados está contida no intervalo entre 5 e 10%, a qual poderia ser considerada superior 

ao JND previsto pela ISO 3382-1 (ISO, 2009). No entanto, considerando que Egan (2007) e 

Brandão (2011) afirmam que o JND do TR pode ser atribuído também ao EDT, e que a NBR 
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12179 (ABNT, 1992) admite variação de até 10% para o TOR, aceita-se o resultado do teste 

estatístico como satisfatório para o EDT, de igual forma.  

Com base nisso, considera-se validada a medição com sistema eletroacústico para os 

parâmetros T30 e EDT diante da evidência de que os resultados obtidos com o PA pouco 

diferem daqueles obtidos com fonte sonora dodecaédrica normatizada. Consequentemente, a 

medição com o alto-falante existente pode ser interpretada como outra posição de fonte 

embora a ISO 3382-1 não preveja este tipo de procedimento. A decisão de se utilizar o sistema 

eletroacústico no estudo de caso ocorreu no intuito de caracterizar a condição de utilização do 

espaço em funcionamento, por se tratar de uma sala cujo uso sonoro é apoiado neste recurso. 

Sequencialmente, apresenta-se a condição relativa à reverberação do espaço a partir 

dos resultados de T30 e EDT, nos quais os pontos de medição – P1 a P16 – são considerados 

a partir da média de F1, F2, F3 e PA; e que para cada frequência, o resultado exibido é a 

média entre os 16 pontos receptores. A Figura 49 mostra os resultados de T30 a partir da 

organização descrita, a qual representa a sala como um todo. 

 

Figura 49: Média dos resultados de T30 para o Caso 01. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Ao observar os valores representados na Figura 49, percebe-se que a reverberação nas 

frequências graves é superior à banda de 500Hz, e que nas altas frequências o nível de 

reverberação também é maior. Ao comparar as informações do gráfico com a proporção 

desejável entre as bandas de oitava estabelecida por Bistafa (2011), é possível observar que 

o comportamento dos valores de T30 medidos entre 63Hz e 500Hz seguem a tendência de 

decaimento prevista, enquanto os resultados entre 1000Hz e 4000Hz, que deveriam ser 

inferiores a 500Hz, não correspondem ao almejado. 

A edificação correspondente ao Caso 01 possui volume de aproximadamente 2600m³, 
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calculado com base no projeto de arquitetura fornecido. De acordo com a NBR 12179 (ABNT, 

1992), o TOR para este volume, considerando a curva “Igreja Protestante”, é de 1,3s, a 500Hz, 

conforme demonstrado na Figura 50.  

 

Figura 50: Determinação do Tempo Ótimo de Reverberação para a banda de 500Hz, no Caso 01 

 

Fonte: ABNT (1992), modificado pelo autor. 

 

 

Ao identificar o fator de correção proposto por Bistafa (2011), exibido na Figura 21 

(Página 51), para as demais frequências referenciadas na banda de 500Hz, extraem-se os 

valores apresentados na Tabela 9. Ao aplica-los para o TOR de 1,3s, e calculando-se os limites 

superior e inferior de 10% conforme NBR 12179 (ABNT, 1992), obtém-se o exposto na Figura 

51, na qual o resultado da correção do TOR a 500Hz é o gráfico na cor vermelha, cujas 

tolerâncias superior e inferior de 10% foram representadas pela região delimitada na cor rosa.  

A frequência de 63Hz, por não ser abordada em norma, foi excluída da análise inicial.  

 

Tabela 9 – Proporção numérica entre as bandas de oitava, obtida a partir de Bistafa (2011)  

FREQUÊNCIA (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 

Fator de Correção 
(BISTAFA, 2011) 

1,4 1,18 1 0,94 0,92 0,9 

Fonte: Elaboração do autor. 
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Figura 51: Resultados de T30 em relação ao TOR para “Igreja Protestante”, da NBR 12179 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 O gráfico representa que o TOR tende a diminuir a medida em que as frequências 

aumentam. Ao observar a relação entre T30 medido e o TOR, é possível visualizar que os 

resultados são inferiores ao previsto nas frequências de 125Hz a 1kHz, ou seja, a sala é menos 

reverberante que o recomendado para este intervalo. Por sua vez, os valores encontrados 

entre 2kHz e 4kHz correspondem à tolerância para o TOR proposto pela norma. De modo 

geral, infere-se que a condição acústica atual da sala não proporciona uma distribuição 

homogênea do tempo de reverberação em função de frequência.  

  No entanto, para a igreja em análise, a ocorrência de valores de T30 menores que o 

recomendado não implica necessariamente em erro ou má qualidade acústica. Ao considerar, 

com base nas referências utilizadas, que a igreja evangélica ou protestante se instala, em 

alguns casos, em espaços que assumem função de auditórios de múltiplo uso em que fala e 

música coexistem sem a possibilidade de alteração das condições acústicas, percebe-se que 

as igrejas de categoria experiencial, em virtude da presença de música amplificada em 50% 

do tempo de culto, dividindo espaço com a palavra falada em grau semelhante de importância, 

demandarão ambientes de alta absorção sonora e, portanto, com valores de TR mais baixos 

que o recomendado pela NBR 12179 (ABNT, 1992). 

Os resultados para o EDT são visualizados na Figura 52. Percebe-se que o gráfico 

apresenta comportamento semelhante ao T30, com valores altos nas baixas frequências, e 

decaimento que aumenta junto com a frequência. A partir de 500Hz, observa-se padrão 

próximo do linear, cuja variação é inferior a 10%. 
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Figura 52: Média dos resultados de EDT para a igreja do Caso 01 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Ao comparar os resultados de EDT com T30 (Figura 53), nota-se que os parâmetros são 

coincidentes na frequência de 500Hz, em todos os pontos e posições de fonte. Nas demais 

bandas, as diferenças entre T30 e EDT mostram-se em torno de 30% para as altas frequências 

e inferior a 10% para as baixas frequências. Embora os valores de T30 mostrem reverberação 

nas altas frequências, a percepção subjetiva de reverberação pelo ouvinte é de “sala seca”, 

sobretudo em altas frequências, ou seja, a sensação de reverberação nas altas frequências é 

inferior em relação à reverberação real da sala.  

 

Figura 53: Comparação entre resultados médios de T30 e EDT para o Caso 01 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A análise da Figura 53 mostra que entre 63Hz e 500Hz a inclinação do decaimento da 

curva do TR em função das bandas de oitava é aproximadamente linear, e que nesta faixa de 

frequências as condições de absorção e reflexão no recinto tendem a ser homogêneas, ou 
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seja, pouco variantes nas posições de receptor consideradas no estudo, de modo que o som 

direto pode chegar ao receptor sem interferências destrutivas significantes. O aumento 

considerável nos valores do TR nas bandas mais agudas, de 1 kHz a 4kHz, pode ser justificado 

pela absorção na sala, em que os materiais de absorção, a exemplo do forro existente, 

possuem bom rendimento apenas para as médias frequências, próximas do espectro da fala. 

Para avaliação da influência do público, inicialmente foi realizado o cálculo matemático 

do tempo de reverberação para a sala vazia, admitindo-se valores de coeficientes de absorção 

com base na literatura. A memória de cálculo, com as devidas fontes utilizadas na obtenção 

das informações dos materiais é exibida no Apêndice “B”, por meio do qual chega-se aos 

valores apresentados na Tabela 10. Neste aspecto de avaliação, também não foi considerada 

a frequência de 63Hz em virtude da ausência de referências para o coeficiente de absorção na 

literatura para esta banda específica 

 

Tabela 10 – Valores de TR calculados para avaliação de audiência.  

TR calculado (s) 1,41 1,14 0,89 1,20 1,28 1,24 

Frequência (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Embora o valor de JND para o TR seja da ordem de 5% (BRANDÃO, 2011), outras 

referências (EGAN, 2007) admitem que este valor possa atingir 10%, se considerado o Tempo 

Ótimo de Reverberação. Já que a NBR 12179 (ABNT, 1992) também considera a tolerância de 

10%, admitiu-se este valor para verificação dos valores obtidos por meio do cálculo. Ao 

comparar os resultados matemáticos com valor de T30 medido (Figura 54), observa-se que em 

nenhum dos casos a variação entre parâmetros supera 10%. Portanto, considera-se o modelo 

validado para análise. 

 

Figura 54: Ajuste do modelo matemático para avaliação de audiência no Caso 01 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 



91 

 

A partir do cálculo realizado, e com base nas informações de público descritas na 

Tabela 2 (Página 59), apresenta-se a Figura 55, na qual é possível perceber: A linha cheia 

corresponde aos valores simulados para a sala vazia, obtidos em cálculo; a linha pontilhada 

representa o tempo de reverberação correspondente à ocupação prevista em projeto, de 270 

pessoas sentadas; e por fim, a linha tracejada mostra os valores de TR calculados para a 

ocupação máxima observada cujo valor é de 615 pessoas, distribuídas entre 270 pessoas 

sentadas e 345 pessoas em pé.  

 

Figura 55: Influência da audiência na reverberação, em diferentes frequências, para o Caso 01 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Com base no gráfico, é possível perceber que na audiência prevista em projeto há 

pouca diferença em relação à sala vazia, visto que não foi determinada uma ocupação 

excessiva previamente. Porém, o crescimento da igreja e aumento de público mostra que a 

reverberação existente com ocupação máxima é inferior à obtida em medição com a sala vazia, 

que por sua vez, apresenta divergências em relação ao TOR previsto pela norma. Entretanto, 

a absorção causada pelas pessoas na situação da igreja com o máximo de público faz com 

que o Tempo de Reverberação da sala se torne mais homogêneo ao longo das frequências, 

contribuindo para um melhor equilíbrio sonoro. 

A partir desta observação, compara-se a curva que representa a ocupação máxima 

simulada com o resultado da medição do T30 e o TOR da NBR 12179 (ABNT, 1992), os quais 

estão representados na Figura 56.  

 

 

 

 



92 

 

Figura 56: T30 x TOR NBR 12179 (ABNT, 1992) para o Caso 01, considerando a ocupação máxima 

simulada 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
Ao analisa-la, percebe-se que a ocupação pela população máxima simulada possui 

perfil semelhante à representação do TOR referenciado pela norma. Porém, permanece o 

estado observado de que a condição da sala quanto a reverberação não se enquadra no que 

a NBR 12179 propõe ao caso. Ao considerar os pressupostos teóricos construídos ao longo do 

trabalho, os quais mostram que em virtude da existência de música amplificada por sistemas 

eletroacústicos de alta performance executada em 50% do tempo de funcionamento da 

atividade, justifica-se a necessidade de que o uso sonoro ocorra num ambiente com 

característica de sala seca.  

Então, ao avançar na análise das igrejas de categoria experiencial, representadas neste 

estudo pelo Caso 01, reúne-se na literatura de base (MARSHALL, 2010; EVEREST, 2001; 

GERGES, 1992; OGASAWARA, 2006; LONG, 2006; SILVA, 2011; DE MARCO, 1982), critérios 

para determinação do TOR aplicáveis a esta categoria de templo além da NBR 12179 (ABNT, 

1992), visto que para esta situação, caso a norma fosse seguida em seu sentido literal, o 

resultado implicaria num ambiente com maior reverberação cuja aplicabilidade ao caso é 

questionável.  

Por não haver discriminadamente a existência de categorias com esta titulação – igreja 

evangélica experiencial – nem tampouco que indiquem o uso sonoro “música amplificada” ou 

termos similares, percorreu-se a busca por critérios de uso acústico que refletissem de alguma 

forma as condições visualizadas no exemplar em questão. O resultado do levantamento dos 

usos acústicos possivelmente compatíveis é apresentado na Tabela 11, em que se pode 

visualizar os valores correspondentes à frequência de 500Hz, conforme uso acústico e fonte 

de pesquisa. 

 

 



93 

 

Tabela 11 – Determinação do TOR, a 500Hz, para usos acústicos compatíveis com a Igreja Evangélica 

em diferentes fontes de pesquisa.  

VOLUME (m³) USO ACÚSTICO TOR a 500Hz (s) Fonte Obs. 

 

 

 

 

 

 

 

2600 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Igreja Protestante 1,3 NBR 12179 (ABNT, 

1992) 
- 

Sala de conferência 0,9 

Palavra Falada 0,9 

De Marco (1982) - Auditório 1,25 

Média para música 1,4 

Anfiteatros 1,25 Silva (2011) - 

Casa de adoração 

com ênfase no 

discurso 

1,4 Long (2006) 

Volume de referência 

convertido de pé³ 

para m³ 

Auditório para fala 0,8 
Mehta, Johnson e 

Rocafort 

Referência extraída 

de Ogasawara (2006) 

Estúdio musical 1,0 

Gerges (1992) - Hall de Concerto 1,4 

Igreja 2,0 

For Speech 1,3 

Everest (2001) 

-For speech: No 

intervalo entre 1 e 1,3 

For Music 1,85 
-For Music: Média 

entre 1,5 e 2,2 

Churches / General 

auditoriums 
1,6 

Marshall e Klepper 

(2010) 

Valor comum em 

ambas as categorias 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 Ao observar os dados da Tabela 11 e, considerando o valor determinado pela NBR 

12179 (ABNT, 1992) para “Igreja Protestante” no Caso 01, que é de 1,3s, excluem-se dos 

itens que mencionam os usos “igreja” (GERGES, 1992), “For music” (EVEREST, 2001) e 

Churches/General auditoriums (MARSHALL e KLEPPER, 2010) que, embora possuam 

classificação nominalmente aplicável, apresentam valores impraticáveis ao caso, em virtude 

dos parâmetros que indicarão reverberação superior ao observado. Os demais usos que 

exibem valores próximos a 1,3s, a exemplo de “hall de concerto” (GERGES, 1992), “Casa de 

adoração com ênfase no discurso” (LONG, 2006) e “Média para música” (DE MARCO, 1982), 

serão agrupados junto com “Igreja Protestante” no Grupo “A” devido à diferença de valores 

inferior ao JND. Os demais agrupamentos de TOR cuja diferença numérica não é significativa 

para o JND de até 10% são exibidos na Tabela 12. Caso seja considerado o valor de JND de 

25% (BLEVINS et. al, 2013; MENG, ZHAO e HE, 2006), é admitida a junção entre os grupos 

“B” e “C” num único critério. 
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Tabela 12 – Agrupamento de usos acústicos para análise do TOR, a 500Hz, no Caso 01 

USO ACÚSTICO TOR a 500Hz (s) Agrupamento 

Anfiteatros 

(SILVA, 2011) 
1,25 

GRUPO A 

Auditório  

(DE MARCO, 1982) 

Igreja Protestante 

(ABNT, 1992) 
1,3 

For Speech  

(EVEREST, 2001) 

Média para música  

(DE MARCO, 1982) 

1,4 

Casa de adoração com 

ênfase no discurso 

(LONG, 2006) 

Hall de Concerto 

(GERGES, 1992) 

Auditório para fala 

(MEHTA, JOHNSON E 

ROCAFORT) 

0,8 GRUPO B 

Sala de conferência 

(ABNT, 1992) 
0,9 GRUPO C 

Palavra Falada  

(DE MARCO, 1982) 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Considerando que o “Grupo A” corresponde à análise realizada na Figura 51 – Relação 

entre T30 medido e TOR da NBR 12179 (ABNT, 1992) – e que a diferença entre os Grupos “B” 

e “C” é superior ao JND de 10%, avaliam-se os valores de TOR a 500Hz para o critério “B” e 

“C”, com as demais frequências corrigidas conforme Bistafa (2011) e as respectivas tolerâncias 

superior e inferior de 10%. O resultado gráfico é exibido nas Figuras 57 e 58. 

Figura 57: Avaliação do T30 medido no Caso 01 em relação ao TOR para o Grupo B. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Figura 58: Avaliação do T30 medido no Caso 01 em relação ao TOR para o Grupo C. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

  

No gráfico que representa o Grupo “B” (Figura 57), cujo TOR base é 0,8s a 500Hz, 

observa-se que apenas em 500Hz há correspondência do resultado da medição com os valores 

recomendados. As correções realizadas para as demais frequências permitem observar que ao 

considerar esta referência para o TOR, a edificação em questão estaria com qualidade acústica 

comprometida e sujeita à adequação por parte de um projeto acústico. 

De igual forma, ao observar os resultados para o Grupo “C” (Figura 36), cujo TOR de 

referência é 0,9s, após extrapolar os valores para as demais frequências é possível visualizar 

que no intervalo de 125Hz a 500Hz existe concordância entre os parâmetros, o que sugere a 

possibilidade de enquadramento na categoria “Sala de Conferência” (ABNT, 1992) ou “Palavra 

Falada”. Nas altas frequências – 1kHZ a 4kHz – os valores de reverberação mostram-se ainda 

elevados em comparação ao ideal. Porém, ao considerar o efeito da audiência, que por sua 

vez, contribui de maneira significativa para a absorção no intervalo descrito, percebe-se que 

há diminuição da reverberação excedente (Figura 59). 
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Figura 59: Avaliação do T30 medido em relação ao TOR para o Grupo C, considerando ocupação 
máxima da sala. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 A comparação realizada entre os resultados da medição e as referências para o TOR 

dos Grupos “B” e “C” sugerem que há necessidade de se definir critérios adequados de 

mensuração do tempo ótimo de reverberação para a igreja evangélica de categoria 

“experiencial” representada pelo Caso 01, uma vez que o indicado pelo uso sonoro “Igreja 

Protestante” implica em reverberação excessiva à observada no ambiente, situação que, do 

ponto de vista teórico, é questionável. 

 Portanto, em seguimento a análise nas referências consultadas, é feita comparação de 

entre a edificação do Caso 01 com o exemplar Magasinet18, citado por Adelman-Larsen, 

Thompson e Gade (2010), em relação de espaços destinados à música pop/rock cuja avaliação 

é considerada positiva, de acordo com a metodologia empregada no estudo. A escolha deste 

exemplo se deu devido à equivalência entre seu volume e àquele representado pela igreja do 

Caso 01. Os valores são exibidos na Figura 60, e a frequência de 63Hz foi considerada devido 

a metodologia utilizada na referência em questão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
18 Os valores de T30 para este exemplar são exibidos na Figura 22, Página 53. 
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Figura 60: Avaliação do T30 conforme os padrões da sala Magasinet  

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Ao analisar, sobretudo, a proporção entre os valores de T30 por banda de oitava e a 

correspondência do Caso 01 com a Magasinet, visualiza-se a correspondência dos valores 

apenas em 63Hz, 250Hz e 1000Hz. Em 500Hz, a igreja apresenta T30 inferior, condição que, 

para a discussão da referência analisada é aceitável. Quanto às demais frequências, destaca-

se sobretudo a necessidade de correção para aumento da absorção sobretudo na banda de 

125Hz, uma vez que Adelman-Larsen, Thompson e Gade (2010) consideram que entre 2kHz 

e 4kHz a absorção sonora poderá ocorrer pelo público de forma eficiente. 

 

4.1.4. Clareza 

Os parâmetros de Clareza para Fala – C50 e Clareza para Música – C80 foram 

considerados a partir dos resultados obtidos através de medição com PA. Os valores de C50, 

distribuídos a partir da média logarítmica dos pontos receptores, por banda de frequência, são 

demonstrados na Figura 61. De maneira geral, a sala apresenta baixo índice de clareza em 

baixas frequências e resultados satisfatórios entre 500Hz e 4kHz, ao considerar que Jones 

(2011) indica que valores positivos são desejáveis em igrejas.  
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Figura 61: Médias logarítmicas de C50 obtidos com PA, por frequência, no Caso 01 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Ao considerar a distribuição dos dados a partir das médias entre as frequências de 

500Hz e 1000Hz, conforme determinação da ISO 3382-1 (ISO, 2009), a Figura 62 mostra os 

resultados por ponto de medição. As linhas pontilhadas indicam intervalos de JND a cada 3dB, 

conforme proposto por Ahearn (et al, 2009), e a observação do gráfico permite inferir que os 

receptores podem ser agrupados em três grandes grupos cujos valores possuem diferença 

não perceptível quanto à avaliação sonora do parâmetro.  

 

Figura 62: Distribuição das médias de C50 por ponto de medição, no Caso 01 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Os resultados menos desejáveis correspondem aos pontos P1, cuja posição, embora 

próxima ao alto-falante sugere baixa percepção do som direto, em virtude de sua posição de 

montagem; e ao ponto P11, que está distante de superfícies reflexivas que possam, 

eventualmente, contribuir para reforço do som direto. De maneira análoga, os melhores 

resultados correspondem a receptores, em geral, próximos às paredes laterais ou ao fundo da 
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plateia, sob mesmo argumento. Outro aspecto a ser considerado consiste na escala proposta 

por Marshall e Klepper para C50, em que resultados acima de 3dB são considerados “bons” e 

entre 0dB e 3dB, razoáveis. Sob tal classificação, a predominância dos pontos encontra-se na 

faixa “razoável”, estando apenas os pontos P12 – em localização equidistante aos clusters 

sonoros e próximo à parede de fundo da plateia – e P15 – equidistante às caixas e próximo 

ao palco – na faixa de qualidade desejável.  

Sequencialmente, a Figura 63 apresenta a distribuição de C50 por fila de audiência em 

relação à distância até a fonte sonora, determinada a partir das informações da Tabela 6 

(Página 80). Observa-se tendência de aumento do parâmetro relacionada ao distanciamento 

da fonte, situação que, embora inversa ao pressuposto teórico de decaimento de energia, 

pode ser justificado pela natureza do sistema eletroacústico instalado, cujo ângulo de 

montagem e potência fazem incidir níveis sonoros direcionais em distâncias longas.  

 

Figura 63: Resultados de C50 em função da distância do alto-falante, no Caso 01. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Dessa forma, ocorre que pontos próximos à caixa sonora recebam menos energia 

sonora direta e mais reflexões ocasionadas pelas paredes laterais, em virtude da posição da 

fonte. Os altos valores de C50 no fundo da plateia se justificam em virtude do reforço 

ocasionado pelas paredes de fundo, sobretudo nas médias e altas frequências que integram o 

cálculo que representa o parâmetro conforme previsto em norma. 

Por sua vez, os valores de C80 agrupados a partir da média logarítmica dos pontos 

receptores por banda de frequência, constam na Figura 64. De modo geral, percebe-se que 

em todas as frequências observadas os valores de C80 são superiores a C50, o que mostra maior 

quantidade de energia no intervalo de 80ms. De acordo com Marshall e Klepper (2010), valores 

altos de C80 favorecem, sobretudo, a música amplificada. No entanto, de acordo com o 
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intervalo – superior a 6dB – previsto para este tipo de uso sonoro, apenas na frequência de 

4kHz se obtém o valor proposto pela literatura analisada, no ambiente como um todo. 

 

Figura 64: Médias logarítmicas de C80 obtidos com PA, por frequência, no Caso 01 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Semelhantemente ao estabelecido para C50, apresentam-se os resultados de C80 a partir 

da média entre as frequências de 500Hz e 1000Hz na Figura 65. O gráfico exibe as médias em 

cada ponto de medição, e as linhas pontilhadas estabelecem intervalos de JND a cada 3dB 

(AHEARN et al, 2009). A análise da imagem permite inferir que todos os receptores apresentam 

índices de clareza positivos e, portanto, aceitáveis segundo Jones (2011). No entanto, ao 

considerar a classificação de Marshall e Klepper (2010), apenas o ponto P12 satisfaz ao 

recomendado. Assim como observado em C50, os pontos localizados ao fundo da sala ou 

equidistantes aos alto-falantes associam-se a resultados melhores de C80. 

 

Figura 65: Distribuição das médias de C80 por ponto de medição, no Caso 01 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

Ao agrupar os valores de C80 por fila, conforme Tabela 6 (Página 80), e relacioná-los 
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pela distância à fonte sonora (Figura 66), é possível observar comportamento semelhante ao 

C50, no qual há aumento da energia inicial incidente nos pontos de recepção localizados em 

posições distantes da fonte em comparação às filas iniciais. Ou seja, o aumento no intervalo 

de tempo não altera o padrão de decaimento da energia que ocorre na sala, o qual é favorecido 

pela alta diretividade do PA. 

 

Figura 66: Resultados de C80 em função da distância do alto-falante, no Caso 01.  

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 
4.1.5. Definição e %ALCONS 

Como avaliações do nível de inteligibilidade da sala, apresentam-se os resultados para 

os parâmetros D50 e %ALCONS. Quanto à Definição, embora as análises enfatizem os resultados 

obtidos com auxílio do sistema eletroacústico, o teste estatístico de aplicação do Coeficiente 

de Variação obteve êxito em aproximadamente 97% dos receptores, o que sugere pouco 

distanciamento dos resultados do PA em relação à fonte dodecaédrica. A média entre as fontes 

F1, F2 e F3, representadas individualmente pela média aritmética dos pontos de medição por 

frequência, é exibida na Figura 67. 
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Figura 67: Resultados de D50 com fonte dodecaédrica no Caso 01  

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O gráfico mostra que os resultados obtidos em fontes dodecaédricas possuem pouca 

discrepância entre si. As demais análises comparativas entre F1, F2, F3 e PA e o teste 

estatístico realizado para D50 são exibidos no Apêndice “A”. A média aritmética dos resultados 

por ponto de medição em cada frequência para a medição com PA é apresentada na Figura 

68, e mostra que os valores para as baixas frequências são razoáveis, entre 40% e 60%, e 

nas médias e altas frequências superior a 80% e, portanto, satisfatórios. De maneira análoga, 

o valor mínimo encontrado está contido na frequência de 250Hz, e o máximo, em 4kHz.  

 

Figura 68: Resultados de D50 com PA, para o Caso 01 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Para avaliar a distribuição do parâmetro ao longo da sala, em função da distância do 

receptor à fonte sonora, considera-se as informações da Tabela 6 e a média dos resultados 

entre as frequências de 500Hz e 1000Hz conforme ISO 3382-1 (ISO, 2009). Após agrupamento 

dos pontos por fila, obtêm-se o gráfico da Figura 69 que mostra distribuição uniforme do 

parâmetro, cuja variação se aproxima do JND de 5%.  
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Figura 69: Resultados de D50 em função da distância do alto-falante, no Caso 01  

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O menor valor observado no gráfico corresponde à primeira fileira que, embora próxima 

ao alto-falante, a posição da caixa interfere na recepção do som direto nesta região da plateia. 

Porém, de modo geral, pode-se afirmar que a ocorrência de D50 é satisfatória para a sala como 

um todo. Assim como observado nos parâmetros de clareza, o aumento de D50 em função da 

distância, embora inferior ou próximo do JND, pode ser justificado pela diretividade e ângulo 

de posicionamento do alto-falante, que emite energia sonora com melhor diretividade a partir 

do centro da plateia.  

 O parâmetro %ALCONS, quando submetido ao teste estatístico, apresentou resultado 

satisfatório em 100% dos pontos receptores. A média entre as fontes sonoras e o resultado 

do teste estatístico é apresentado no Apêndice “A”. Os resultados obtidos a partir das médias 

entre as fontes sonoras são apresentados na Figura 70, na qual se pode observar a 

classificação estabelecida por Marshall e Klepper (2010). 

 

Figura 70: Resultados de %ALCONS conforme classificação proposta por Marshall e Klepper (2010).  

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Observa-se que em todos os pontos o parâmetro apresenta resultados satisfatórios de 

acordo com o limite de 6,6% proposto por Marshall e Klepper (2010). De maneira análoga à 

realizada com D50, a partir do agrupamento dos pontos por fila obtém-se a média dos valores 

de %ALCONS em função da distância do alto-falante, cujo resultado é exibido na Figura 71.  

 
Figura 71: Resultados de %ALCONS em função da distância do alto-falante  

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O resultado exibido pelo gráfico por meio dos valores brutos e da linha de tendência 

sugerem aumento de %ALCONS à medida em que o receptor se distancia da fonte sonora. Com 

exceção da quarta fila, cuja distância é de 13,5m, o acréscimo dos valores se dá em torno de 

0,02%, o que permite inferir que o parâmetro, embora sofra decaimento em função da 

distância, possui distribuição uniforme ao longo do recinto.  

 

4.2. Caso 02 – Igreja Tradicional ou Histórica 

 

4.2.1. Caracterização do recinto 

A igreja correspondente ao Caso 02 possui forma retangular em planta, com dimensões 

de aproximadamente 22,6m x 11,6m. Por possuir pé direito variável, adotou-se a maior 

dimensão encontrada, correspondente a 6,05 metros. A distribuição das ressonâncias modais, 

elaborada a partir de Valle (2004), é exibida na Figura 72. Observa-se neste caso a Frequência 

de Schroeder correspondente a 207,8Hz e que, assim como no Caso 01 por se tratar de sala 

de grande volume a densidade modal se distribui uniformemente e não há modos axiais 

sobressalentes. 
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Figura 72: Cálculos modais para a sala do Caso 02.  

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Valle (2004). 

 

 As distâncias lineares – obtidas em planta – entre os pontos receptores analisados ao 

longo da audiência real do espaço e a fonte sonora “PA” correspondem a aproximadamente 

1,20m para os pontos P1 e P2, localizados na primeira fila, e 10,40m para os pontos 

posicionados na última fila do pavimento térreo. Os pontos P13 e P14, cuja posição é o 

mezanino, possuem distâncias de aproximadamente 12,90 metros.  

A resposta impulsiva das medições realizadas mostra que, ao comparar a energy-time 

curve entre as medições por fonte dodecaédrica e PA, não há diferenças visuais significativas 

ou grandes distorções sonoras causadas pelo alto-falante do sistema eletroacústico, como 

ocorre no Caso 01. Ao comparar pontos em diferentes posições na plateia, a exemplo de P2 

na primeira fila e P12, na última, exibem-se as Figuras 73 e 74.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



106 

 

Figura 73: Resposta impulsiva em “P2” com PA 

 

  
Fonte: Elaborado pelo autor a partir do Dirac 

6.0, da B&K. 

Figura 74: Resposta impulsiva em “P12” com 

PA. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir do Dirac 
6.0, da B&K. 

 

Ao considerar o receptor P2, na primeira fila, a energy-time curve mostra que este 

ponto está sujeito a maiores reflexões sonoras e ao decaimento de energia mais extenso ao 

longo do tempo. O Ponto 12 apresenta padrão de decaimento uniforme, sem reflexões 

excessivas nos primeiros instantes de medição e, portanto, maior incidência de som direto. 

Observa-se que a posição do alto falante, sobretudo no aspecto da altura de instalação, 

contribui para melhor direcionamento de energia para os pontos localizados ao centro e ao 

fundo da igreja, inclusive no mezanino. Diferentemente do Caso 01, não foi constatada 

ocorrência de problemas de flutter echo.  

  

4.2.2. Nível de Pressão Sonora 

Os valores para o NPS no Caso 02 são apresentados na Tabela 13. As medições nos 

pontos “A” e “C”, no pavimento térreo, objetivam discutir as diferenças de nível sonoro entre 

posições ao longo da plateia, considerando que o Ponto C está no eixo de influência direta do 

alto-falante, enquanto o ponto A se aproxima do centro da audiência. Observa-se, entre estes 

pontos, a diferença entre os valores de LAeq de 3,4dB durante a música e de 7,6dB no período 

de palavra falada, ambas se aproximando da faixa “muito perceptível” conforme Long (2006), 

o que mostra diferença significativa no nível de audição entre as duas posições.  
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Tabela 13 – Níveis de Pressão Sonora em dB(A) para o Caso 02, por ponto e por atividade.  

dB(A) 
MÚSICA PALAVRA FALADA 

LAeq Lp Mín. Lp Máx. LAeq Lp Mín. Lp Máx. 

Ponto A 86,1 79,5 94,5 71,4 63,7 86,0 

Ponto B 88,5 75,3 91,7 74,7 66,7 84,1 

Ponto C 89,5 82,1 97,9 79,0 70,8 84,3 

MÉDIA 
ARITIMÉTICA 

88,0 - 75,0 - 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O maior valor de LAeq, no período da música, foi observado no Ponto “C”, que por sua 

vez corresponde ao mais próximo do alto-falante. Entre os Pontos “A” e “B”, observa-se que 

embora o Ponto “B” esteja mais distante da fonte sonora, é registrado um valor de LAeq 

superior em virtude da pouca diferença vertical entre a caixa de som e o respectivo ponto, o 

qual encontra-se sob abrangência da diretividade do alto falante. O mesmo comportamento é 

observado nos períodos de palavra falada.  

Em relação à média dos pontos, os valores obtidos não ultrapassam as recomendações 

diárias de exposição ao ruído. O maior valor de LAeq encontrado é de 88 dB(A), o qual é 

condizente com o nível sonoro comum em apresentações musicais com auxílio da 

eletroacústica que, segundo Adelman-Larsen (2014), é de aproximadamente 90dB. A 

ocorrência de níveis sonoros inferiores – em comparação ao Caso 01 – se deve ainda em 

virtude da potência do sistema eletroacústico instalado, que é inferior ao Line Array, e pelo 

tipo de música executada durante a atividade, que se utiliza de menos dispositivos e alto-

falantes.  

 

4.2.3. Reverberação 

De maneira análoga ao Caso 01, os resultados para T30 e EDT foram submetidos ao 

teste estatístico de verificação do Coeficiente de Variação. As fontes sonoras consideradas 

denominam-se “F1” e “F2”, correspondentes ao sistema de medição com caixa dodecaédrica, 

e “PA”, termo associado ao sistema eletroacústico instalado na igreja 02. As frequências 

observadas são associadas ao intervalo de 125Hz até 4kHz, em bandas de oitava. De igual 

forma, o teste foi considerado validado quando o CV fosse inferior a 30%. Do total de 14 

pontos, em seis frequências distintas, tem-se o total de 84 receptores. O total de medições foi 

o produto das três fontes sonoras pelo número de receptores, chegando-se ao total de 252 

medições.  

Para os dois parâmetros - T30 e EDT – a condição analisada obteve êxito em 100% dos 

receptores. A demonstração gráfica do teste realizado está apresentada no Apêndice A”. Com 

base nisso, considera-se validada para o Caso 02 a medição com sistema eletroacústico para 
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os parâmetros T30 e EDT, diante do mesmo argumento que sustenta a decisão adotada no 

Caso 01, de considerar o “PA” como a terceira posição de fonte e apresentar, como 

representação do ambiente como um todo, a média aritmética entre as três fontes. 

Desta forma, a reverberação da Igreja do Caso 02 é apresentada a partir dos resultados 

de T30 e EDT, cujos pontos de medição – P1 a P14 – são considerados a partir da média das 

três fontes sonoras, e o resultado exibido por frequência, é a média entre os 14 pontos 

receptores. A Figura 75 mostra o resultado médio obtido para o parâmetro T30. 

 

Figura 75: Média dos resultados de T30 para o Caso 02 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O gráfico mostra que o espaço analisado é reverberante, com T30 superior a 3s na 

maioria das frequências. Entre 125Hz e 1kHz, o nível de reverberação é aproximadamente 

homogêneo com variações inferiores ao 5%. A partir de 1kHz, a curva representativa da 

reverberação segue a tendência de decaimento observada nas referências, em que os valores 

de TR nas altas frequências são, em geral, inferiores a 500Hz. 

Quanto ao TOR, considerando que a igreja do Caso 02 possui cerca de 1600m³, a a 

NBR 12179 (ABNT, 1992) indica que para este volume, considerando o uso sonoro “Igreja 

Protestante”, o Tempo Ótimo de Reverberação é 1,2s, a 500Hz (Figura 76). 
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Figura 76: Determinação do Tempo Ótimo de Reverberação para a banda de 500Hz, no Caso 02 

 
Fonte: ABNT (1992), modificado pelo autor. 

 

 

A partir do fator de correção de Bistafa (2011), cujos valores estão presentes na Tabela 

10, aplicam-se as correções para o TOR nas demais frequências e calculam-se os limites 

superior e inferior de 10% conforme previsto em norma. O resultado é exibido na Figura 77. 

 

Figura 77: Resultados de T30 em relação ao TOR para “Igreja Protestante”, no Caso 02 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 O gráfico representa que o espaço em questão não possui acústica adequada, pois em 

todas as bandas de frequência o valor de T30 medido está distante do TOR previsto para o 

caso, para o qual cabe correção por meio de um projeto de condicionamento acústico 

específico. Caso os valores obtidos em medição estivessem próximos da indicação da norma, 

seria possível avaliar, assim como discutido para o Caso 01, se o atributo TOR da NBR 12179 

(ABNT, 1992) é capaz de refletir a qualidade desejada ao espaço.  
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Consequentemente, ao observar os valores da Tabela 11 (Página 92), selecionam-se 

outras referências para análise comparativa tais como “Igreja” (GERGES, 1992) e 

“Churches/General Auditoriums” (MARSHALL e KLEPPER, 2010). No entanto, por se tratar de 

um espaço com predominância de palavra falada em cerca de 77% da duração da atividade, 

observa-se que um TOR superior a 1,5s é comumente apresentado na literatura como 

indicação para igrejas com ocorrência de música litúrgica e, portanto, inadequado ao caso. 

Sequencialmente, a Figura 78 apresenta os resultados para o EDT referentes ao Caso 

02. O gráfico analisado exibe valores que sugerem grande proximidade com a medição 

realizada para o T30. Ao comparar os resultados entre ambos os parâmetros, a Figura 79 

permite observar que há coincidência de valores em todas as frequências analisadas.  

  

Figura 78: Média dos resultados de EDT para o Caso 02 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

Isso mostra que o padrão de decaimento da energia sonora na sala é linear, com pouca 

variação entre a distribuição sonora nos pontos. Também é observado que a reverberação 

excessiva ocorre pela predominância de materiais reflexivos, como concreto, alvenaria pintada, 

ladrilho e madeira.  
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Figura 79: Comparação entre resultados de T30 e EDT para o Caso 02 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Por conseguinte, avalia-se o efeito da audiência na reverberação do espaço. De 

maneira semelhante ao Caso 01, foi realizado o cálculo matemático do tempo de reverberação 

para a sala vazia com auxílio dos coeficientes de absorção disponíveis na literatura, cuja 

planilha de cálculo é apresentada no Apêndice “C”, e os resultados numéricos obtidos constam 

na Tabela 14.  

 

Tabela 14 – Valores de TR calculados para avaliação de audiência.  

TR calculado (s) 1,41 1,14 0,89 1,20 1,28 1,24 

Frequência (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Valida-se, em seguida, o modelo de análise considerando tolerância superior e inferior 

de 10% para os valores de T30 medido em comparação ao TR calculado. Na Figura 80, observa-

se que os valores obtidos em cálculo pertencem à faixa de tolerância pré-determinada e, 

portanto, seguem-se as análises a partir do modelo construído. 
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Figura 80: Ajuste do modelo matemático para avaliação de audiência no Caso 02 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A partir do modelo de simulação e das informações de público determinadas para o 

Caso 02, a Figura 81 apresenta a influência da audiência na reverberação da sala, em que a 

linha cheia corresponde aos valores de TR para a sala vazia; a linha pontilhada representa o 

tempo de reverberação correspondente à ocupação de aproximadamente 50%, média da 

população observada nas visitas à edificação em funcionamento; e a linha tracejada, 

correspondente aos valores de TR considerando a ocupação máxima dimensionada para o 

espaço, de 260 pessoas sentadas. Para o espaço vazio, utilizou-se o critério “Cadeira com 

assento de madeira ou de metal, desocupada”, e para o espaço ocupado, “Audiência, sentada 

em bancos de madeira”, ambos extraídos de De Marco (1982). 

 

Figura 81: Influência da audiência na reverberação, em diferentes frequências, para o Caso 02 

 
 Fonte: Elaborado pelo autor. 
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A partir dos dados exibidos na Figura 81, é observado que os coeficientes utilizados na 

simulação conferem à audiência papel significativo na redução da reverberação do espaço. Em 

500Hz, por exemplo, a condição de ocupação parcial implica em redução na reverberação em 

taxa próxima de 50%. Ao considerar a ocupação máxima, a redução se aproxima de 60% do 

valor calculado para a sala vazia. As demais frequências seguem comportamento semelhante 

à exceção da banda de 4kHz que, por já apresentar valor reduzido em comparação às demais, 

a taxa de redução foi menor – em torno de 40%.  

Percebe-se ainda que a absorção do público, em geral, contribui para que o TR se 

torne mais homogêneo em função das bandas frequências observadas. Ao comparar a curva 

que representa a ocupação máxima simulada com o resultado da medição do T30 e o TOR da 

NBR 12179 (ABNT, 1992), exibe-se a Figura 82, na qual observa-se que a contribuição da 

população máxima simulada permite reduzir a reverberação da sala aos valores propostos para 

o TOR de Igrejas Protestantes, em todas as frequências observadas.  

 

Figura 82: T30 x TOR NBR 12179 (ABNT, 1992), considerando a ocupação máxima simulada 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O aumento na absorção pelo público pode significar um importante recurso de projeto 

para esta igreja, e futuras pesquisas que aprimorem a influência deste critério podem servir 

para melhor entendimento da qualidade acústica deste exemplo. Vale ressaltar que a análise 

de audiência se apoia estritamente na absorção indicada pela literatura, em referência 

mencionada no processo de cálculo para cada item, o que não se configura como um 

argumento isento de questionamento.  

Além disso, este trabalho faz surgir a necessidade de estudos posteriores que avaliem 

a qualidade acústica de igrejas com ênfase no usuário, para que seja possível verificar em que 

grau as condições acústicas descritas – além dos aspectos normativos – implicam em aceitação 

ou rejeição pelo expectador no âmbito da atividade prevista. De acordo com os resultados 
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observados até o momento, considera-se que para o Caso 02 a ocupação máxima pelo público 

implica em condição influente no efeito acústico desejável, uma vez que este atributo – em 

simulação – permitiria que o espaço estudado pudesse atingir o grau de qualidade que a NBR 

12179 (ABNT, 1992) preconiza. 

 

4.2.4. Clareza 

Considerando os resultados de C50 a partir da medição com PA, a Figura 83 apresenta 

as médias logarítmicas dos pontos medidos em função da frequência. Observa-se que os 

valores globais em todas as frequências analisadas são negativos e, portanto, inadequado para 

o ambiente acústico de igrejas segundo Jones (2011). Por sua vez, as recomendações de 

Marshall e Klepper (2010) também não são atendidos, uma vez que não há valores positivos 

no rol de dados, tampouco superiores a 3dB.  

 

Figura 83: Médias logarítmicas de C50 obtidos com PA, por frequência, no Caso 02 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A baixa qualidade acústica deste caso, do ponto de vista da clareza, pode estar 

relacionada à alta reverberação do espaço, que contribui para o aumento do campo 

reverberante. Uma vez existente essa condição, seria necessário que o sistema sonoro fosse 

projetado de modo a melhorar a relação sinal-ruído nos pontos da audiência, fornecendo 

melhores níveis de som direto.  

A Figura 84 exibe a distribuição dos dados a partir das médias entre as frequências de 

500Hz e 1000Hz em cada ponto de medição. As linhas tracejadas, que indicam os intervalos 

de JND a cada 3dB (AHEARN et al, 2009), permitem observar que a maior parte dos receptores 

se encontra entre o intervalo de -5dB e -8dB, com diferença imperceptível do ponto de vista 

sonoro.  
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Figura 84: Distribuição das médias de C50 por ponto de medição, no Caso 02 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Os pontos com melhor resultado, P3 e P4, estão posicionados próximos ao eixo de 

emissão direta da caixa, e distância pequena em relação à posição do alto-falante. Os Pontos 

com pior avaliação – P13 e P14 – correspondem aos receptores no mezanino, com maior 

distância até a fonte. Como forma de compreensão da perda energética em relação à distância, 

a Figura 85 exibe a distribuição dos pontos por fila, conforme previsto na Tabela 7 (Pág. 80). 

Embora todos os resultados observados estejam fora do espectro ideal, percebe-se tendência 

de decaimento de energia à medida que o ponto se distancia do PA, situação agravada pelo 

campo reverberante da sala e pela posição de instalação do sistema eletroacústico.   

 

Figura 85: Resultados de C50 em função da distância do alto-falante, no Caso 02. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O parâmetro C80, de igual forma, foi representado a partir da média logarítmica dos 

pontos por frequência (Figura 86). Assim como ocorre em C50, os resultados médios em todas 



116 

 

as frequências são negativos e revelam baixo nível de energia inicial nos pontos receptores 

considerados. No entanto, os valores apresentados não atendem ao proposto por Jones 

(2011), ao determinar resultados positivos, e a Marshall e Klepper (2010), cuja previsão é de 

índices superiores a 6dB para música amplificada.  

 

Figura 86: Médias logarítmicas de C80 obtidos com PA, por frequência, no Caso 02. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Analisa-se a distribuição da energia sonora em função da distância em C80 conforme a 

média entre as frequências de 500Hz e 1000Hz, na Figura 87. A partir do gráfico, observa-se 

agrupamento entre os intervalos de -1dB e -4dB, para os melhores resultados, e entre -4dB e 

-7dB, para os piores, conforme escala de JND (AHEARN et al, 2009). O ponto P4 se sobressai 

aos demais em virtude de sua posição na área de influência direta do alto-falante. É possível 

inferir, por meio da figura, que os pontos localizados nas filas centrais da audiência se associam 

aos melhores resultados de C80. 

 

Figura 87: Distribuição das médias de C80 por ponto de medição, no Caso 02 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Por fim, a Figura 88 considera o agrupamento dos valores de C80 por fila, conforme 
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Tabela 7 (Página 80). É possível observar, semelhantemente a C50, que há decaimento da 

energia à medida em que o receptor se afasta da fonte sonora. Os piores resultados associam-

se à primeira fileira da audiência e ao mezanino, locais em que o som direto emitido pela caixa 

é precário.   

 

Figura 88: Resultados de C80 em função da distância do alto-falante, no Caso 02. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

  

4.2.5. Definição e %ALCONS 

 Para o Caso 02, os resultados do parâmetro Definição submetidos ao teste estatístico 

pelo CV apresentaram falha em cerca de 40% dos receptores, sobretudo nas baixas 

frequências. Ao repetir o teste considerando apenas os resultados obtidos por fonte 

dodecaédrica, nota-se que a falha diminui para 15%, nível considerado insatisfatório para a 

interpretação estatística objetivada. A média dos resultados por fonte sonora é representada 

na Figura 89. 

  
Figura 89: Resultados de D50 com fonte dodecaédrica no Caso 02 

  
Fonte: Elaborado pelo autor 
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A leitura do gráfico mostra que as médias das medições com fonte dodecaédrica 

possuem menos diferenças entre si. As diferenças nos resultados entre fonte dodecaédrica e 

PA estão contidas no intervalo entre 17% e 25%, a depender da frequência observada. O 

teste estatístico realizado entre os pontos de medição consta no Apêndice “A”.  

Ao considerar os resultados do parâmetro como um todo, observa-se que em todas as 

situações descritas o resultado é inferior a 50%, o que mostra índice de Definição baixo para 

a igreja, o qual pode ser relacionado ao tempo de reverberação elevado. A melhor condição 

observada é aquela em que se faz uso do sistema eletroacústico, cujos valores são superiores 

aos demais (Figura 90). Nota-se tendência de crescimento dos parâmetros à medida que a 

frequência aumenta. 

 

Figura 90: Resultados de D50 com PA, para o Caso 02 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Sequencialmente, avalia-se a distribuição do parâmetro ao longo da sala a partir do 

receptor até a fonte sonora, por meio da divisão por fila prevista na Tabela 7 (Página 80) e a 

média dos resultados entre as frequências de 500Hz e 1000Hz dos valores de medição com 

PA, de maneira análoga à ISO 3382-1 (ISO, 2009). Após agrupamento dos pontos e cálculo 

da média aritmética, obtêm-se o gráfico da Figura 91 que mostra diminuição dos valores de 

D50 conforme o receptor se distancia da fonte sonora. A variação entre os valores mínimo e 

máximo obtidos é próxima a 40%. A primeira fila, embora próxima ao alto-falante, obtém o 

pior resultado que pode ser justificado pela diferença de altura entre fonte e receptor.  
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Figura 91: Resultados de D50 em função da distância do alto-falante no Caso 02 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 As medições do parâmetro %ALCONS obtiveram êxito no teste estatístico em 

aproximadamente 93% dos receptores, o que corresponde a 13 receptores do total de 14.  A 

média entre as fontes sonoras e o resultado do teste estatístico é apresentado no Apêndice 

“A”. Os resultados obtidos a partir das médias entre as fontes sonoras – F1, F2 e PA – por 

ponto de medição são apresentados na Figura 92, na qual se pode observar a classificação 

estabelecida por Marshall e Klepper (2010). Em todos os pontos observados, a média do 

parâmetro é superior a 15%, o que indica condição ruim para inteligibilidade da fala em todo 

o espaço.  

 

Figura 92: Resultados de %ALCONS conforme classificação proposta por Marshall e Klepper (2010).  

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Admitindo-se distribuição dos pontos em função da distância, de maneira análoga à 

realizada para o parâmetro D50 o resultado da análise é exibido na Figura 93. Os dados 
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mostram que há aumento significativo de %ALCONS à medida em que o receptor se distancia 

da fonte sonora, com variações em torno de 2%. O maior valor encontrado corresponde aos 

pontos localizados no mezanino e o menor corresponde à posição cuja distância da fonte 

sonora é igual a 3 metros.  

 
Figura 93: Resultados de %ALCONS em função da distância do alto-falante  

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 O Caso 02, portanto, se mostra inadequado em relação aos critérios teóricos aplicáveis 

à obtenção de sua qualidade acústica. O alto tempo de reverberação, em conjunto com baixos 

índices de clareza e definição, além de alta perda de articulação de consoantes revelam a 

necessidade de adequação acústica do espaço sobretudo para atendimento ao uso de palavra 

falada, predominante no ambiente.  
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CONCLUSÕES 

  

O crescimento das modalidades e, consequentemente, dos exemplares arquitetônicos 

da Igreja Evangélica contemporânea apresenta desafios que, do ponto de vista acústico, 

necessitam de atenção no âmbito científico. Ao levantar a questão sobre a existência de 

variações entre as diferentes categorias de igrejas evangélicas, este trabalho problematizou 

sobretudo os critérios normativos tradicionais que tratam tal universo como padronizado, sem 

considerar suas particularidades de uso sonoro.  

Foi possível constatar ao longo do trabalho que a Igreja Evangélica possui situações 

de funcionamento que implicam em requisitos acústicos diferentes para representar a 

qualidade desejada aos seus respectivos espaços arquitetônicos. O tipo de culto realizado, por 

sua vez, compreende manifestação distinta dos usos sonoros – em geral fala e música – o que 

demanda estratégias de condicionamento acústico a serem observadas conforme o exemplar 

em questão. 

A principal referência normativa brasileira pertinente ao tema, a NBR 12179 (ABNT, 

1992), data de quase 30 anos e mostra necessidade de adequação em alguns de seus 

conceitos, a exemplo do TOR previsto para a Igreja Protestante, que possivelmente está 

associado ao tipo arquitetônico oriundo da época da Reforma, o qual não representa a 

totalidade dos casos existentes na atualidade. Ao contrário, a norma aborda de maneira 

simplificada os usos sonoros correspondentes a esse universo, sobre o qual este trabalho 

procurou mostrar que se configura como um campo vasto e complexo em suas variações.   

Embora não pertencente ao objetivo geral da pesquisa a intenção de caracterizar de 

maneira aprofundada os diferentes vínculos existentes entre a categoria religiosa e, 

consequentemente, arquitetônica da Igreja Evangélica, do ponto de vista conceitual percebeu-

se que, embora existam inúmeras denominações – título nominal relacionado à identidade ou 

filiação ideológica da igreja – a literatura consultada reconhece a existência de duas grandes 

categorias, as quais a igreja evangélica tradicional ou histórica, a exemplo das denominações 

luterana, anglicana e presbiteriana, e a categoria experiencial, que, de acordo com Jones 

(2011) abrange os movimentos pentecostais e as incorporações de origem estrangeira, como 

por exemplo a Hillsong Church Brasil. 

As duas categorias citadas mostram-se distintas do ponto de vista acústico, uma vez 

que a igreja tradicional ou histórica possui, em sua forma de cultuar, maior ocorrência do uso 

sonoro “fala” e, portanto, tem por requisito estratégias de condicionamento acústico que 

priorizem a palavra falada de forma predominante. As igrejas experienciais, em contrapartida, 

apresentam-se como um modelo de culto em que a música está estabelecida em mesmo grau 
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de importância da palavra falada, de modo que podem ser observados – além dos usos sonoros 

comuns tais como fala e música – novas funções tais como a “fala com música de fundo”, em 

que um comunicador se dirige à audiência por meio da fala, enquanto é executada música 

instrumental de apoio. Essas especificidades de funcionamento integram os critérios 

necessários ao bom desempenho do espaço para a atividade à qual está submetido. 

A hipótese de que a adoção de um Tempo de Reverberação único para a categoria 

“Igreja Protestante” – sem fazer diferenciação entre usos ou atividades distintas – não reflete 

a qualidade desejável aos espaços foi levantada no início como delimitadora da pesquisa e 

permitiu justificar a adoção das duas unidades que integraram os estudos de caso. Dessa 

forma, buscou-se avaliar os casos de maneira isolada em relação ao atendimento às normas 

e critérios teóricos ideais no parâmetro acústico objetivo analisado, tomando por base os usos 

sonoros existentes em cada exemplar.     

Ao adotar a determinação de 02 casos analíticos, a pesquisa buscou situar o problema 

da ausência de categorização específica no âmbito da acústica de salas. Como contribuição, 

visa acrescentar o entendimento de que os diferentes templos devem ser tratados 

acusticamente considerando seus usos sonoros particulares, que em alguns casos extrapolam 

o vínculo ideológico ou nominal. Além da contribuição de caráter exploratório, que discute as 

categorias existentes e mostra que as diferenças acústicas de fato existem, o trabalho inicia 

um esforço de contribuir, do ponto de vista metodológico, com formas específicas de avaliação 

dos casos escolhidos.  

Considerando, ainda, a discussão apresentada de que, a depender do uso, somente o 

Tempo de Reverberação não seja suficiente para representar a qualidade acústica de alguns 

tipos de Igrejas Evangélicas, o trabalho mostrou que há situações onde a interação entre 

acústica arquitetônica e eletroacústica, sobretudo na ocorrência de música amplificada, 

repercute em alguns critérios de qualidade que devem ser atendidos mediante projeto 

adequado de sonorização, além da adequação da reverberação do recinto. 

A escolha dos parâmetros acústicos objetivos e as normas de medição foram 

selecionadas de maneira que se pudesse representar o funcionamento do ambiente de maneira 

fidedigna à realidade. Ao considerar que T30 e EDT são parâmetros relacionados ao tempo de 

decaimento de energia e, portanto, inerentes às características absortivas e/ou reflexivas da 

sala, adotaram-se medições com fonte dodecaédrica (normatizada) e com sistema 

eletroacústico, de forma que os resultados pudessem ser validados estatisticamente por meio 

de medidas de dispersão. 

Por sua vez, parâmetros que significam razões entre níveis de energia – D50, C50, C80 – 

foram abordados exclusivamente a partir dos resultados com sistema eletroacústico, pois são 
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influenciados pela diretividade e posição do alto-falante, o que dificulta a comparação entre 

fontes sonoras. Além disso, o método normatizado com fonte dodecaédrica para níveis de 

energia tem por princípio avaliar salas “acústicas”, ou seja, aquelas em que o reforço sonoro 

é feito pelas características arquitetônicas naturais da sala. Diferentemente desses espaços, 

as igrejas possuem atividade dependente de sistema eletroacústico, de modo que o “PA”, 

portanto, assume a função de otimizar o nível de energia na plateia. A existência de 

parâmetros acústicos com resultado indesejável revela, em muitos casos, problemas de projeto 

e distribuição de alto-falantes, da mesma forma que resultados satisfatórios indicam boa 

incidência de som direto. 

Em ambos os casos presentes no estudo, buscou-se avaliar a resposta geral do espaço, 

a fim de compreender se os exemplares possuem ou não acústica satisfatória, e como a 

condição existente se relaciona ao uso sonoro correspondente à atividade que ocorre no local. 

Caso haja necessidade de compreensão acerca dos fatores que interferem, do ponto de vista 

arquitetônico, nos resultados obtidos, considera-se necessário o auxílio de outros métodos, 

tais como simulações computacionais em estudos posteriores.  

Especificamente no Caso 01, a igreja experiencial avaliada mostrou-se, do ponto de 

vista da reverberação, satisfatória na maior parte dos aspectos avaliados. Embora constatados 

valores de TR altos nas bandas de frequências agudas – em comparação aos valores 

correspondentes a 500Hz – a audiência típica do espaço promove absorção considerável que 

contribui para melhoria da acústica do local. No entanto, o resultado para T30 inferior ao 

previsto pela NBR 12179 (ABNT, 1992) expõe a ideia de que a categoria experiencial possa 

não ser representada pelo critério da norma para “Igreja Protestante”. 

Essa questão poderá ser respondida, do ponto de vista metodológico, a partir de 

pesquisas subsequentes que avaliem o espaço em questão a partir da percepção de seus 

usuários, de modo a confirmar a qualidade pressuposta. De igual forma, respostas referentes 

ao comportamento do campo sonoro oriundo do sistema eletroacústico que não puderam ser 

visualizadas somente a partir dos dados de medição poderão ser melhor compreendidas pela 

simulação do campo sonoro, a exemplo da diretividade do alto-falante tipo Line array e a 

relação de energia incidente nos diversos setores da audiência. 

Adotou-se o exemplo do Caso 01 como “bom” em virtude de associação teórica dos 

parâmetros de T30 ao indicado em referências para espaços destinados à música pop/rock 

(ADELMAN-LARSEN, 2014). Diante da ausência de critérios específicos para tal situação, 

considera-se que o tempo de reverberação encontrado no Caso 01 possui suporte nas 

informações obtidas a partir dos demais parâmetros, observação que dá indício de que a 

acústica do espaço é boa para a atividade à qual se destina. 
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A análise do exemplar experiencial nesse estudo faz surgir a necessidade de se definir 

adequadamente os critérios para representação da qualidade acústica deste tipo de igreja, 

sobretudo o Tempo Ótimo de Reverberação, uma vez que os critérios de C80, C50 e D50 podem 

ser adotados a partir das referências destinadas à fala e música amplificada (MARSHALL e 

KLEPPER, 2010; ADELMAN-LARSEN, 2014). Sugere-se, portanto, que estudos sequenciais 

sejam feitos com intuito de identificar o Tempo de Reverberação ideal para essa categoria, a 

partir de maior amostragem de casos. 

Em relação ao aspecto metodológico considerado nos dois casos, a ausência de 

receptores no palco e, consequentemente, de fontes sonoras na plateia, contribui para que as 

posições de fonte apresentem resultados semelhantes para os parâmetros de tempo, tais como 

TR e EDT, o que foi demonstrado em análise estatística. O teste estatístico adotado não 

permitiu maiores conclusões sobre os parâmetros que envolvem relações entre níveis de 

energia sonora. Por isso, enfatizou-se apenas os resultados obtidos com PA para estes índices.  

Sobre o Caso 02, nota-se que o templo escolhido não apresenta boa acústica, o que 

se constata por meio da análise de todos os parâmetros descritos. Caso a igreja em questão 

apresentasse boas condições, seria possível discutir de maneira mais aprofundada as relações 

entre o exemplo e os aspectos normativos. 

Além do aspecto exploratório da pesquisa, que constata a existência de variações nos 

usos sonoros da categoria das Igrejas evangélicas, e do aspecto descritivo que intenciona 

contribuir metodologicamente à análise desses tipos de igreja, o trabalho destaca a 

importância da interação entre acústica arquitetônica e eletroacústica no intuito de ambas 

permitirem alcançar a qualidade acústica desejável a este tipo de ambiente. No Caso 01, 

embora presentes alguns materiais de absorção acústica que repercutem em baixos tempos 

de reverberação, observam-se problemas que seriam resolvidos com intervenções acústicas – 

tais como a forma das superfícies – e de áudio, a exemplo do posicionamento dos alto-falantes. 

Para o Caso 02, recomenda-se a correção por meio de ambos os projetos. 
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APÊNDICE A – Análise estatística dos resultados  

 

TEMPO DE REVERBERAÇÃO – T30 
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DEFINIÇÃO – D50 
 

CASO 01 
 

P 
CASO 01 - 125Hz 

F1 F2 F3 PA MÉDIA MÍN MÁX AMPL. VAR DP CV TESTE 

P1 0,66 0,73 0,7 0,56 0,6625 0,56 0,73 0,17 0,005492 0,074106 0,111858 OK 

P2 0,61 0,56 0,63 0,61 0,6025 0,56 0,63 0,07 0,000892 0,029861 0,049561 OK 

P3 0,75 0,6 0,71 0,53 0,6475 0,53 0,75 0,22 0,010158 0,100789 0,155658 OK 

P4 0,64 0,59 0,75 0,31 0,5725 0,31 0,75 0,44 0,035092 0,187328 0,32721 Rever! 

P5 0,65 0,69 0,43 0,47 0,56 0,43 0,69 0,26 0,016667 0,129099 0,230535 OK 

P6 0,72 0,62 0,54 0,51 0,5975 0,51 0,72 0,21 0,008825 0,093941 0,157224 OK 

P7 0,35 0,35 0,52 0,48 0,425 0,35 0,52 0,17 0,007767 0,088129 0,207362 OK 

P8 0,58 0,47 0,44 0,40 0,4725 0,4 0,58 0,18 0,005958 0,07719 0,163366 OK 

P9 0,58 0,45 0,66 0,41 0,525 0,41 0,66 0,25 0,013367 0,115614 0,220218 OK 

P10 0,3 0,37 0,3 0,32 0,3225 0,3 0,37 0,07 0,001092 0,03304 0,102451 OK 

P11 0,49 0,56 0,47 0,52 0,51 0,47 0,56 0,09 0,001533 0,039158 0,07678 OK 

P12 0,65 0,51 0,53 0,40 0,5225 0,4 0,65 0,25 0,010492 0,102429 0,196036 OK 

P13 0,31 0,49 0,66 0,37 0,4575 0,31 0,66 0,35 0,023825 0,154353 0,337385 Rever! 

P14 0,64 0,54 0,55 0,65 0,595 0,54 0,65 0,11 0,003367 0,058023 0,097518 OK 

P15 0,55 0,63 0,57 0,53 0,57 0,53 0,63 0,1 0,001867 0,043205 0,075798 OK 

P16 0,64 0,62 0,44 0,65 0,5875 0,44 0,65 0,21 0,009825 0,099121 0,168717 OK 
                          

P 
CASO 01 - 250Hz 

F1 F2 F3 PA MÉDIA MÍN MÁX AMPL. VAR DP CV TESTE 

P1 0,78 0,83 0,79 0,59 0,7475 0,59 0,83 0,24 0,011492 0,107199 0,14341 OK 

P2 0,69 0,83 0,79 0,61 0,73 0,61 0,83 0,22 0,009867 0,099331 0,13607 OK 

P3 0,8 0,69 0,77 0,74 0,75 0,69 0,8 0,11 0,0022 0,046904 0,062539 OK 

P4 0,7 0,65 0,8 0,54 0,6725 0,54 0,8 0,26 0,011692 0,108128 0,160785 OK 

P5 0,82 0,69 0,68 0,57 0,69 0,57 0,82 0,25 0,010467 0,102307 0,148271 OK 

P6 0,84 0,75 0,68 0,78 0,7625 0,68 0,84 0,16 0,004425 0,066521 0,08724 OK 

P7 0,55 0,72 0,71 0,70 0,67 0,55 0,72 0,17 0,006467 0,080416 0,120023 OK 

P8 0,62 0,71 0,71 0,47 0,6275 0,47 0,71 0,24 0,012825 0,113248 0,180474 OK 

P9 0,72 0,64 0,66 0,63 0,6625 0,63 0,72 0,09 0,001625 0,040311 0,060847 OK 

P10 0,69 0,62 0,54 0,40 0,5625 0,4 0,69 0,29 0,015492 0,124466 0,221272 OK 

P11 0,59 0,61 0,5 0,60 0,575 0,5 0,61 0,11 0,002567 0,050662 0,088108 OK 

P12 0,53 0,57 0,61 0,57 0,57 0,53 0,61 0,08 0,001067 0,03266 0,057298 OK 

P13 0,52 0,55 0,73 0,21 0,5025 0,21 0,73 0,52 0,046625 0,215928 0,429708 Rever! 

P14 0,53 0,57 0,65 0,60 0,5875 0,53 0,65 0,12 0,002558 0,05058 0,086094 OK 

P15 0,68 0,7 0,76 0,82 0,74 0,68 0,82 0,14 0,004 0,063246 0,085467 OK 

P16 0,6 0,64 0,52 0,73 0,6225 0,52 0,73 0,21 0,007625 0,087321 0,140275 OK 
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P 
CASO 01 - 500Hz 

F1 F2 F3 PA MÉDIA MÍN MÁX AMPL. VAR DP CV TESTE 

P1 0,88 0,81 0,81 0,75 0,8125 0,75 0,88 0,13 0,002825 0,053151 0,065416 OK 

P2 0,88 0,86 0,75 0,75 0,81 0,75 0,88 0,13 0,004867 0,069761 0,086125 OK 

P3 0,86 0,82 0,86 0,85 0,8475 0,82 0,86 0,04 0,000358 0,01893 0,022336 OK 

P4 0,87 0,82 0,82 0,85 0,84 0,82 0,87 0,05 0,0006 0,024495 0,029161 OK 

P5 0,88 0,78 0,8 0,80 0,815 0,78 0,88 0,1 0,001967 0,044347 0,054414 OK 

P6 0,86 0,84 0,82 0,86 0,845 0,82 0,86 0,04 0,000367 0,019149 0,022661 OK 

P7 0,79 0,75 0,78 0,86 0,795 0,75 0,86 0,11 0,002167 0,046547 0,05855 OK 

P8 0,79 0,75 0,84 0,84 0,805 0,75 0,84 0,09 0,0019 0,043589 0,054148 OK 

P9 0,86 0,76 0,79 0,85 0,815 0,76 0,86 0,1 0,0023 0,047958 0,058845 OK 

P10 0,74 0,69 0,81 0,84 0,77 0,69 0,84 0,15 0,0046 0,067823 0,088082 OK 

P11 0,67 0,67 0,6 0,84 0,695 0,6 0,84 0,24 0,010433 0,102144 0,146969 OK 

P12 0,8 0,78 0,69 0,88 0,7875 0,69 0,88 0,19 0,006092 0,078049 0,09911 OK 

P13 0,74 0,78 0,83 0,71 0,765 0,71 0,83 0,12 0,0027 0,051962 0,067924 OK 

P14 0,76 0,62 0,71 0,81 0,725 0,62 0,81 0,19 0,006567 0,081035 0,111772 OK 

P15 0,83 0,86 0,85 0,91 0,8625 0,83 0,91 0,08 0,001158 0,034034 0,03946 OK 

P16 0,72 0,65 0,78 0,88 0,7575 0,65 0,88 0,23 0,009492 0,097425 0,128614 OK 
             

P 
CASO 01 - 1000Hz 

F1 F2 F3 PA MÉDIA MÍN MÁX AMPL. VAR DP CV TESTE 

P1 0,81 0,84 0,81 0,58 0,76 0,58 0,84 0,26 0,0146 0,12083 0,158987 OK 

P2 0,87 0,85 0,81 0,61 0,785 0,61 0,87 0,26 0,014233 0,119304 0,151979 OK 

P3 0,85 0,85 0,83 0,79 0,83 0,79 0,85 0,06 0,0008 0,028284 0,034077 OK 

P4 0,86 0,83 0,83 0,75 0,8175 0,75 0,86 0,11 0,002225 0,04717 0,0577 OK 

P5 0,86 0,83 0,8 0,8 0,8225 0,8 0,86 0,06 0,000825 0,028723 0,034921 OK 

P6 0,84 0,82 0,83 0,83 0,83 0,82 0,84 0,02 6,67E-05 0,008165 0,009837 OK 

P7 0,83 0,84 0,78 0,85 0,825 0,78 0,85 0,07 0,000967 0,031091 0,037686 OK 

P8 0,8 0,78 0,77 0,85 0,8 0,77 0,85 0,08 0,001267 0,03559 0,044488 OK 

P9 0,81 0,74 0,73 0,84 0,78 0,73 0,84 0,11 0,002867 0,053541 0,068643 OK 

P10 0,8 0,76 0,74 0,83 0,7825 0,74 0,83 0,09 0,001625 0,040311 0,051516 OK 

P11 0,76 0,8 0,7 0,86 0,78 0,7 0,86 0,16 0,004533 0,06733 0,086321 OK 

P12 0,79 0,71 0,74 0,84 0,77 0,71 0,84 0,13 0,003267 0,057155 0,074227 OK 

P13 0,79 0,77 0,75 0,82 0,7825 0,75 0,82 0,07 0,000892 0,029861 0,038161 OK 

P14 0,78 0,75 0,68 0,83 0,76 0,68 0,83 0,15 0,003933 0,062716 0,082521 OK 

P15 0,81 0,82 0,83 0,86 0,83 0,81 0,86 0,05 0,000467 0,021602 0,026027 OK 

P16 0,77 0,74 0,76 0,92 0,7975 0,74 0,92 0,18 0,006825 0,082614 0,103591 OK 
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P 
CASO 01 - 2000Hz 

F1 F2 F3 PA MÉDIA MÍN MÁX AMPL. VAR DP CV TESTE 

P1 0,81 0,77 0,78 0,62 0,745 0,62 0,81 0,19 0,007233 0,085049 0,11416 OK 

P2 0,88 0,85 0,76 0,71 0,8 0,71 0,88 0,17 0,0062 0,07874 0,098425 OK 

P3 0,83 0,78 0,81 0,75 0,7925 0,75 0,83 0,08 0,001225 0,035 0,044164 OK 

P4 0,8 0,84 0,86 0,79 0,8225 0,79 0,86 0,07 0,001092 0,03304 0,040171 OK 

P5 0,78 0,81 0,81 0,79 0,7975 0,78 0,81 0,03 0,000225 0,015 0,018809 OK 

P6 0,8 0,8 0,71 0,83 0,785 0,71 0,83 0,12 0,0027 0,051962 0,066193 OK 

P7 0,78 0,85 0,81 0,86 0,825 0,78 0,86 0,08 0,001367 0,036968 0,04481 OK 

P8 0,78 0,78 0,84 0,89 0,8225 0,78 0,89 0,11 0,002825 0,053151 0,064621 OK 

P9 0,77 0,78 0,73 0,87 0,7875 0,73 0,87 0,14 0,003492 0,05909 0,075035 OK 

P10 0,74 0,78 0,82 0,85 0,7975 0,74 0,85 0,11 0,002292 0,047871 0,060027 OK 

P11 0,79 0,75 0,81 0,87 0,805 0,75 0,87 0,12 0,0025 0,05 0,062112 OK 

P12 0,8 0,76 0,77 0,89 0,805 0,76 0,89 0,13 0,0035 0,059161 0,073492 OK 

P13 0,79 0,77 0,83 0,82 0,8025 0,77 0,83 0,06 0,000758 0,027538 0,034315 OK 

P14 0,75 0,75 0,78 0,85 0,7825 0,75 0,85 0,1 0,002225 0,04717 0,060281 OK 

P15 0,75 0,75 0,82 0,83 0,7875 0,75 0,83 0,08 0,001892 0,043493 0,05523 OK 

P16 0,78 0,69 0,84 0,9 0,8025 0,69 0,9 0,21 0,008025 0,089582 0,111629 OK 

             

P 
CASO 01 - 4000Hz 

F1 F2 F3 PA MÉDIA MÍN MÁX AMPL. VAR DP CV TESTE 

P1 0,82 0,77 0,81 0,72 0,78 0,72 0,82 0,1 0,002067 0,045461 0,058283 OK 

P2 0,87 0,85 0,76 0,77 0,8125 0,76 0,87 0,11 0,003092 0,055603 0,068434 OK 

P3 0,8 0,79 0,79 0,78 0,79 0,78 0,8 0,02 6,67E-05 0,008165 0,010335 OK 

P4 0,78 0,78 0,83 0,84 0,8075 0,78 0,84 0,06 0,001025 0,032016 0,039648 OK 

P5 0,78 0,8 0,79 0,84 0,8025 0,78 0,84 0,06 0,000692 0,0263 0,032772 OK 

P6 0,74 0,77 0,76 0,83 0,775 0,74 0,83 0,09 0,0015 0,03873 0,049974 OK 

P7 0,77 0,79 0,78 0,9 0,81 0,77 0,9 0,13 0,003667 0,060553 0,074757 OK 

P8 0,79 0,78 0,76 0,9 0,8075 0,76 0,9 0,14 0,003958 0,062915 0,077914 OK 

P9 0,7 0,75 0,72 0,9 0,7675 0,7 0,9 0,2 0,008225 0,090692 0,118165 OK 

P10 0,72 0,76 0,78 0,92 0,795 0,72 0,92 0,2 0,007567 0,086987 0,109417 OK 

P11 0,75 0,76 0,74 0,92 0,7925 0,74 0,92 0,18 0,007292 0,085391 0,107749 OK 

P12 0,72 0,74 0,77 0,91 0,785 0,72 0,91 0,19 0,007367 0,085829 0,109337 OK 

P13 0,78 0,8 0,73 0,84 0,7875 0,73 0,84 0,11 0,002092 0,045735 0,058076 OK 

P14 0,75 0,75 0,7 0,89 0,7725 0,7 0,89 0,19 0,006692 0,081803 0,105893 OK 

P15 0,75 0,76 0,85 0,86 0,805 0,75 0,86 0,11 0,003367 0,058023 0,072078 OK 

P16 0,77 0,72 0,79 0,94 0,805 0,72 0,94 0,22 0,008967 0,094692 0,11763 OK 
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CASO 02 
 

P 
CASO 02 - 125Hz 

F1 F2 PA MÉDIA MÍN MÁX AMPL. VAR DP CV TESTE 

P1 0,23 0,47 0,39 0,363333 0,23 0,47 0,24 0,014933 0,122202 0,336336 Rever! 

P2 0,3 0,44 0,31 0,35 0,3 0,44 0,14 0,0061 0,078102 0,22315 OK 

P3 0,3 0,29 0,39 0,326667 0,29 0,39 0,1 0,003033 0,055076 0,168599 OK 

P4 0,5 0,39 0,33 0,406667 0,33 0,5 0,17 0,007433 0,086217 0,212008 OK 

P5 0,11 0,4 0,21 0,24 0,11 0,4 0,29 0,0217 0,147309 0,613788 Rever! 

P6 0,52 0,34 0,21 0,356667 0,21 0,52 0,31 0,024233 0,155671 0,43646 Rever! 

P7 0,29 0,35 0,25 0,296667 0,25 0,35 0,1 0,002533 0,050332 0,169659 OK 

P8 0,28 0,42 0,25 0,316667 0,25 0,42 0,17 0,008233 0,090738 0,28654 OK 

P9 0,16 0,38 0,19 0,243333 0,16 0,38 0,22 0,014233 0,119304 0,490288 Rever! 

P10 0,44 0,26 0,26 0,32 0,26 0,44 0,18 0,0108 0,103923 0,32476 Rever! 

P11 0,29 0,19 0,32 0,266667 0,19 0,32 0,13 0,004633 0,068069 0,255257 OK 

P12 0,44 0,22 0,24 0,3 0,22 0,44 0,22 0,0148 0,121655 0,405518 Rever! 

P13 0,12 0,17 0,36 0,216667 0,12 0,36 0,24 0,016033 0,126623 0,584413 Rever! 

P14 0,25 0,08 0,28 0,203333 0,08 0,28 0,2 0,011633 0,107858 0,530449 Rever! 

            

P 
CASO 02 - 250Hz 

F1 F2 PA MÉDIA MÍN MÁX AMPL. VAR DP CV TESTE 

P1 0,42 0,43 0,37 0,406667 0,37 0,43 0,06 0,001033 0,032146 0,079046 OK 

P2 0,42 0,37 0,3 0,363333 0,3 0,42 0,12 0,003633 0,060277 0,1659 OK 

P3 0,28 0,18 0,5 0,32 0,18 0,5 0,32 0,0268 0,163707 0,511585 Rever! 

P4 0,31 0,39 0,48 0,393333 0,31 0,48 0,17 0,007233 0,085049 0,216226 OK 

P5 0,23 0,21 0,27 0,236667 0,21 0,27 0,06 0,000933 0,030551 0,129087 OK 

P6 0,29 0,16 0,4 0,283333 0,16 0,4 0,24 0,014433 0,120139 0,424019 Rever! 

P7 0,2 0,23 0,38 0,27 0,2 0,38 0,18 0,0093 0,096437 0,357172 Rever! 

P8 0,22 0,27 0,39 0,293333 0,22 0,39 0,17 0,007633 0,087369 0,297849 OK 

P9 0,19 0,16 0,35 0,233333 0,16 0,35 0,19 0,010433 0,102144 0,437759 Rever! 

P10 0,22 0,23 0,33 0,26 0,22 0,33 0,11 0,0037 0,060828 0,233952 OK 

P11 0,23 0,2 0,29 0,24 0,2 0,29 0,09 0,0021 0,045826 0,190941 OK 

P12 0,27 0,2 0,35 0,273333 0,2 0,35 0,15 0,005633 0,075056 0,274593 OK 

P13 0,19 0,2 0,22 0,203333 0,19 0,22 0,03 0,000233 0,015275 0,075124 OK 

P14 0,22 0,21 0,23 0,22 0,21 0,23 0,02 0,0001 0,01 0,045455 OK 
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P 
CASO 02 - 500Hz 

F1 F2 PA MÉDIA MÍN MÁX AMPL. VAR DP CV TESTE 

P1 0,37 0,45 0,3 0,373333 0,3 0,45 0,15 0,005633 0,075056 0,201042 OK 

P2 0,39 0,37 0,39 0,383333 0,37 0,39 0,02 0,000133 0,011547 0,030123 OK 

P3 0,31 0,33 0,48 0,373333 0,31 0,48 0,17 0,008633 0,092916 0,248881 OK 

P4 0,33 0,41 0,45 0,396667 0,33 0,45 0,12 0,003733 0,061101 0,154036 OK 

P5 0,26 0,3 0,33 0,296667 0,26 0,33 0,07 0,001233 0,035119 0,118378 OK 

P6 0,25 0,16 0,43 0,28 0,16 0,43 0,27 0,0189 0,137477 0,49099 Rever! 

P7 0,21 0,22 0,29 0,24 0,21 0,29 0,08 0,0019 0,043589 0,181621 OK 

P8 0,26 0,32 0,34 0,306667 0,26 0,34 0,08 0,001733 0,041633 0,135761 OK 

P9 0,21 0,21 0,22 0,213333 0,21 0,22 0,01 3,33E-05 0,005774 0,027063 OK 

P10 0,27 0,22 0,28 0,256667 0,22 0,28 0,06 0,001033 0,032146 0,125242 OK 

P11 0,2 0,15 0,33 0,226667 0,15 0,33 0,18 0,008633 0,092916 0,409922 Rever! 

P12 0,19 0,2 0,36 0,25 0,19 0,36 0,17 0,0091 0,095394 0,381576 Rever! 

P13 0,23 0,18 0,23 0,213333 0,18 0,23 0,05 0,000833 0,028868 0,135316 OK 

P14 0,24 0,22 0,22 0,226667 0,22 0,24 0,02 0,000133 0,011547 0,050943 OK 

            

P 
CASO 02 - 1000Hz 

F1 F2 PA MÉDIA MÍN MÁX AMPL. VAR DP CV TESTE 

P1 0,34 0,45 0,23 0,34 0,23 0,45 0,22 0,0121 0,11 0,323529 Rever! 

P2 0,29 0,39 0,23 0,303333 0,23 0,39 0,16 0,006533 0,080829 0,266469 OK 

P3 0,29 0,3 0,46 0,35 0,29 0,46 0,17 0,0091 0,095394 0,272554 OK 

P4 0,3 0,32 0,56 0,393333 0,3 0,56 0,26 0,020933 0,144684 0,36784 Rever! 

P5 0,31 0,22 0,4 0,31 0,22 0,4 0,18 0,0081 0,09 0,290323 OK 

P6 0,23 0,15 0,5 0,293333 0,15 0,5 0,35 0,033633 0,183394 0,625207 Rever! 

P7 0,28 0,22 0,31 0,27 0,22 0,31 0,09 0,0021 0,045826 0,169725 OK 

P8 0,27 0,29 0,4 0,32 0,27 0,4 0,13 0,0049 0,07 0,21875 OK 

P9 0,27 0,15 0,36 0,26 0,15 0,36 0,21 0,0111 0,105357 0,405217 Rever! 

P10 0,2 0,23 0,41 0,28 0,2 0,41 0,21 0,0129 0,113578 0,405636 Rever! 

P11 0,22 0,14 0,35 0,236667 0,14 0,35 0,21 0,011233 0,105987 0,447834 Rever! 

P12 0,17 0,2 0,36 0,243333 0,17 0,36 0,19 0,010433 0,102144 0,419769 Rever! 

P13 0,23 0,18 0,28 0,23 0,18 0,28 0,1 0,0025 0,05 0,217391 OK 

P14 0,21 0,19 0,39 0,263333 0,19 0,39 0,2 0,012133 0,110151 0,418296 Rever! 
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P 
CASO 02 - 2000Hz 

F1 F2 PA MÉDIA MÍN MÁX AMPL. VAR DP CV TESTE 

P1 0,4 0,48 0,24 0,373333 0,24 0,48 0,24 0,014933 0,122202 0,327327 Rever! 

P2 0,3 0,49 0,25 0,346667 0,25 0,49 0,24 0,016033 0,126623 0,365258 Rever! 

P3 0,31 0,28 0,45 0,346667 0,28 0,45 0,17 0,008233 0,090738 0,261743 OK 

P4 0,4 0,43 0,55 0,46 0,4 0,55 0,15 0,0063 0,079373 0,172549 OK 

P5 0,42 0,22 0,44 0,36 0,22 0,44 0,22 0,0148 0,121655 0,337931 Rever! 

P6 0,27 0,19 0,48 0,313333 0,19 0,48 0,29 0,022433 0,149778 0,478014 Rever! 

P7 0,3 0,23 0,41 0,313333 0,23 0,41 0,18 0,008233 0,090738 0,289588 OK 

P8 0,28 0,36 0,44 0,36 0,28 0,44 0,16 0,0064 0,08 0,222222 OK 

P9 0,33 0,22 0,38 0,31 0,22 0,38 0,16 0,0067 0,081854 0,264044 OK 

P10 0,27 0,32 0,45 0,346667 0,27 0,45 0,18 0,008633 0,092916 0,268026 OK 

P11 0,25 0,24 0,45 0,313333 0,24 0,45 0,21 0,014033 0,118462 0,378071 Rever! 

P12 0,3 0,29 0,44 0,343333 0,29 0,44 0,15 0,007033 0,083865 0,244267 OK 

P13 0,21 0,21 0,36 0,26 0,21 0,36 0,15 0,0075 0,086603 0,333087 Rever! 

P14 0,26 0,27 0,43 0,32 0,26 0,43 0,17 0,0091 0,095394 0,298106 OK 

            

P 
CASO 02 - 4000Hz 

F1 F2 PA MÉDIA MÍN MÁX AMPL. VAR DP CV TESTE 

P1 0,49 0,53 0,26 0,426667 0,26 0,53 0,27 0,021233 0,145717 0,341523 Rever! 

P2 0,41 0,57 0,27 0,416667 0,27 0,57 0,3 0,022533 0,150111 0,360267 Rever! 

P3 0,42 0,43 0,41 0,42 0,41 0,43 0,02 0,0001 0,01 0,02381 OK 

P4 0,46 0,53 0,54 0,51 0,46 0,54 0,08 0,0019 0,043589 0,085469 OK 

P5 0,51 0,4 0,44 0,45 0,4 0,51 0,11 0,0031 0,055678 0,123728 OK 

P6 0,37 0,26 0,55 0,393333 0,26 0,55 0,29 0,021433 0,146401 0,372207 Rever! 

P7 0,38 0,32 0,46 0,386667 0,32 0,46 0,14 0,004933 0,070238 0,181649 OK 

P8 0,38 0,45 0,58 0,47 0,38 0,58 0,2 0,0103 0,101489 0,215934 OK 

P9 0,46 0,33 0,54 0,443333 0,33 0,54 0,21 0,011233 0,105987 0,239069 OK 

P10 0,36 0,44 0,6 0,466667 0,36 0,6 0,24 0,014933 0,122202 0,261861 OK 

P11 0,38 0,3 0,52 0,4 0,3 0,52 0,22 0,0124 0,111355 0,278388 OK 

P12 0,35 0,4 0,6 0,45 0,35 0,6 0,25 0,0175 0,132288 0,293972 OK 

P13 0,34 0,28 0,48 0,366667 0,28 0,48 0,2 0,010533 0,102632 0,279906 OK 

P14 0,36 0,33 0,59 0,426667 0,33 0,59 0,26 0,020233 0,142244 0,333384 Rever! 
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PERDA DE ARTICULAÇÃO DE CONSOANTES – %ALCONS 
 
 

CASO 01 

P 
ALCONS CASO 01 

F1 F2 F3 PA MÉDIA MÍN MÁX AMPL. VAR DP CV TESTE 

P1 3,9 4,6 4,51 6,97 4,995 3,9 6,97 3,07 1,8303 1,352886 0,270848 OK 

P2 3,22 3,81 5 5,39 4,355 3,22 5,39 2,17 1,024167 1,012011 0,232379 OK 

P3 4,12 4,56 4,33 5,85 4,715 4,12 5,85 1,73 0,604833 0,77771 0,164944 OK 

P4 4,56 4,13 3,99 4,81 4,3725 3,99 4,81 0,82 0,143892 0,379331 0,086754 OK 

P5 4,41 4,53 5,25 5,06 4,8125 4,41 5,25 0,84 0,164825 0,405986 0,084361 OK 

P6 4,8 4,99 5,16 4,92 4,9675 4,8 5,16 0,36 0,022625 0,150416 0,03028 OK 

P7 5,16 4,33 5,05 4,06 4,65 4,06 5,16 1,1 0,2902 0,538702 0,11585 OK 

P8 4,77 5,1 4,88 4,44 4,7975 4,44 5,1 0,66 0,075625 0,275 0,057322 OK 

P9 5,51 6,23 5,65 3,99 5,345 3,99 6,23 2,24 0,913167 0,955598 0,178783 OK 

P10 5,81 6,27 5,25 4,03 5,34 4,03 6,27 2,24 0,936667 0,967815 0,181239 OK 

P11 5,4 5,59 6,26 3,68 5,2325 3,68 6,26 2,58 1,207292 1,098768 0,209989 OK 

P12 5,63 6,15 5,28 3,3 5,09 3,3 6,15 2,85 1,5518 1,245713 0,244737 OK 

P13 4,97 5,24 4,65 3,68 4,635 3,68 5,24 1,56 0,4635 0,680808 0,146884 OK 

P14 5,41 5,72 5,81 3,79 5,1825 3,79 5,81 2,02 0,891158 0,944012 0,182154 OK 

P15 4,7 5,23 4,48 4,14 4,6375 4,14 5,23 1,09 0,209092 0,457265 0,098602 OK 

P16 5,85 6,3 5,45 3,2 5,2 3,2 6,3 3,1 1,898333 1,3778 0,264962 OK 

 

CASO 02 

P 
ALCONS CASO 02 

F1 F2 PA MÉDIA MÍN MÁX AMPL. VAR DP CV TESTE 

P1 16,25 13,03 28,11 19,13 13,03 28,11 15,08 63,0724 7,941813 0,41515 Rever! 

P2 18,6 14,67 25,18 19,48333 14,67 25,18 10,51 28,20023 5,310389 0,272561 OK 

P3 22,89 17,76 15,13 18,59333 15,13 22,89 7,76 15,57523 3,946547 0,212256 OK 

P4 17,55 16,16 11,31 15,00667 11,31 17,55 6,24 10,73203 3,275978 0,218302 OK 

P5 17,38 21,97 16,84 18,73 16,84 21,97 5,13 7,9461 2,818883 0,150501 OK 

P6 21,56 21,23 12,97 18,58667 12,97 21,56 8,59 23,68743 4,866974 0,261853 OK 

P7 23,8 27,65 17,12 22,85667 17,12 27,65 10,53 28,38763 5,328005 0,233105 OK 

P8 20,74 17,43 14,24 17,47 14,24 20,74 6,5 10,5637 3,250185 0,186044 OK 

P9 20,36 26,27 16,9 21,17667 16,9 26,27 9,37 22,44943 4,738083 0,223741 OK 

P10 22,15 20,45 14,56 19,05333 14,56 22,15 7,59 15,86503 3,983093 0,20905 OK 

P11 22,97 25,46 15,08 21,17 15,08 25,46 10,38 29,3661 5,41905 0,255978 OK 

P12 24,43 20,79 14,62 19,94667 14,62 24,43 9,81 24,59243 4,959076 0,248617 OK 

P13 25,39 29,18 18,61 24,39333 18,61 29,18 10,57 28,67623 5,355019 0,219528 OK 

P14 25,56 23,73 15,1 21,46333 15,1 25,56 10,46 31,20623 5,586254 0,26027 OK 

 



 

 

APÊNDICE B – Cálculo de TR para avaliação de audiência (CASO 01) 

 MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA TEMPO DE REVERBERAÇÃO - AUDITÓRIO DE IGREJA EVANGÉLICA - AUTOR: JOSÉ EUGENIO SILVA DE MORAIS JÚNIOR  

PROJETO MATERIAL 
ÁREA 
(S) 

QUANT
. 

COEF. ABSORÇÃO POR FREQUÊNCIA (α) A = S.α POR FREQUÊNCIA  

AMBIENTE VOLUME 
(m³) 

LOCAL SEQ. DESCRIÇÃO REFERÊNCIA 125 
Hz 

250 
Hz 

500 
Hz 

1000 
Hz 

2000 
Hz 

4000 
Hz 

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000Hz 

A
U

D
IT

Ó
R

IO
 /

 I
G

R
E
JA

 E
V
A
N

G
É
L
IC

A
 E

X
P
E
R
IE

N
C
IA

L
 (

C
A
S
O

 0
1
) 

2
6
0
0
,0

0
 

Piso 1 Carpete 

Carpete de 
Juta 

(DeMarco / 
REVERB) 

501,86 - 0,05 0,04 0,08 0,08 0,06 0,08 25,09 20,07 40,15 40,15 30,11 40,15 

Outros 2 Pessoa em pé 

Público em 
ambientes 

muito 
grandes, por 
pessoa (NBR 

12179) 

-  0,15 0,31 0,46 0,45 0,46 0,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Forro 3 
Forro 

microperfurado 

Forro Mineral 
Decor (OWA 

Sonex) 
506,35 - 0,35 0,5 0,65 0,44 0,4 0,4 177,22 253,18 329,13 222,79 202,54 202,54 

Outros 4 
Pessoa  

sentada (270) 

Adulto 
sentado com 

cadeira 
(Sabine) 

-  0,2 0,28 0,32 0,37 0,41 0,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Outros  Cadeira Vazia 

Poltrona 
estofada 

vazia, com 
tecido (NBR 

12179) 

- 270 0,26 0,26 0,28 0,23 0,26 0,26 70,20 70,20 75,60 62,10 70,20 70,20 

Parede 5 
Parede 
Pintada 

Alvenaria 
pintada ou 
não (De 
Marco / 
REVERB) 

2411,29 - 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 24,11 24,11 24,11 24,11 24,11 24,11 

 

ƩA 296,6284 367,5623 468,9892 349,1557 326,9645 337,0017 

TR=0,161. V/A 1,41 1,14 0,89 1,20 1,28 1,24 
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APÊNDICE C – Cálculo de TR para avaliação de audiência (CASO 02) 

 MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA TEMPO DE REVERBERAÇÃO - AUDITÓRIO DE IGREJA EVANGÉLICA - AUTOR: JOSÉ EUGENIO SILVA DE MORAIS JÚNIOR  

PROJETO MATERIAL 
ÁREA 
(S) 

QUANT
. 

COEF. ABSORÇÃO POR FREQUÊNCIA (α) A = S.α POR FREQUÊNCIA  

AMBIENTE VOLUME 
(m³) 

LOCAL SEQ. DESCRIÇÃO REFERÊNCIA 125 
Hz 

250 
Hz 

500 
Hz 

1000 
Hz 

2000 
Hz 

4000 
Hz 

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000Hz 

A
U

D
IT

Ó
R

IO
 /

 I
G

R
E
JA

 E
V
A
N

G
É
L
IC

A
 T

R
A
D

IC
IO

N
A
L
 (

C
A
S
O

 0
2
) 

1
6
0
0
,0

0
 

Piso 1 
Ladrilho ou 

piso 
cimentado 

Ladrilho 
cerâmico com 
superfície lisa 

(SBI / 
REVERB) 

303,02 - 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 3,03 3,03 3,03 6,06 6,06 6,06 

Porta e 
janela 

2 
Esquadria de 

madeira 

Porta de 
madeira sólida 

(SBI / 
REVERB) 

43,46 - 0,15 0,14 0,06 0,08 0,1 0,1 6,52 6,08 2,61 3,48 4,35 4,35 

Teto 3 
Laje de 
concreto 
pintada 

Superfície de 
concreto (NBR 

12179) 
284,961 - 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,07 11,40 11,40 8,55 8,55 8,55 19,95 

Outros 4 
Pessoa  
sentada 
(Quant.) 

Audiência, 
sentada em 
bancos de 
madeira 

(DeMarco) 

- 0 0,57 0,61 0,75 0,86 0,91 0,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Outros 5 
Banco de 
madeira 

(Quant.) 

Cadeira com 
assento de 

madeira ou de 
metal, 

desocupada 
(REVERB) 

- 225 0,22 0,22 0,22 0,2 0,25 0,3 49,50 49,50 49,50 45,00 56,25 67,50 

Parede 6 
Parede 
Pintada 

Alvenaria 
pintada ou 

não (De Marco 
/ REVERB) 

516,23 - 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 5,16 5,16 10,32 10,32 10,32 10,32 

ƩA 75,60994 75,17534 74,01123 73,41063 85,52983 108,17827 

TR=0,161. V/A 3,41 3,43 3,48 3,51 3,01 2,38 


