
LEONDAS FERNANDES FERREIRA 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ACÚSTICA DE AMBIENTES E SALAS DE AULA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientador: Professor Dr. Carlos Mergulhão Junior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JI-PARANÁ/RO, JULHO DE 2010



 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 

DEPARTAMENTO DE FÍSICA – DEFIJI 

CAMPUS DE JI-PARANÁ 

 

 

 

 

LEONDAS FERNANDES FERREIRA 

 

 

 

 

ACÚSTICA DE AMBIENTES E SALAS DE AULA 
 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso 

submetido ao Departamento de Física de 

Ji-Paraná da Universidade Federal de 

Rondônia, Campus de Ji-Paraná, como 

requisito avaliativo da conclusão do 

Curso de Licenciatura Plena em Física, 

sob orientação do Professor Doutor 

Carlos Mergulhão Junior. 

 

 

 

 

 

 

JI-PARANÁ/RO, JULHO DE 2010



ACÚSTICA DE AMBIENTES E SALAS DE AULA 
 

 

 

 

 

LEONDAS FERNANDES FERREIRA 

 

 

 

Este Trabalho de Conclusão de Curso foi julgado adequado para a obtenção do Titulo de 

Licenciatura Plena em Física e aprovado em sua forma final pelo Departamento de Física da 

Universidade Federal de Rondônia, Campus de Ji-Paraná. 

 

 

 

 

 

 

Aprovado em _____ de ___________________ de 2010. 

 

 

 

Componentes da banca examinadora: 

 

 

__________________________________ 

Prof. Dr. Carlos Mergulhão Junior 

Orientadora 

 

 

__________________________________ 

 Prof. Dr. Walter Trennepohl Junior 

Membro 

 

__________________________________ 

  Prof. Ms. Francisco Cândido 

Membro 



 

 

 

 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 

Agradeço, 

Ao Deus que é perfeitamente bom e que em santo amor cria, sustenta e governa 

todas as coisas. 

A minha amada família: Léia, Ezequiel, Emerson, Aline, Meire, Pâmela e ao 

grande Ricardo. Pelo apoio, compreensão, crítica e por ser a melhor família do mundo. 

A Rayanne Mendes Pereira, pelo incentivo e apoio para a conclusão deste curso. 

A Turma de Física Manoel Domingues Gonçalves (2002/2), formada por pessoas 

valorosas, como Melquisedeque, Danielle, Priscilla, Dieime, Juliano, Manoel (in memorian), 

Helton, Edcarlos, Luciano Polegário. Agradeço pelas horas de estudo e conhecimento 

adquiridos ao lado destas pessoas, pelas alegrias e tristezas compartilhadas, e por saber que 

em todas estas coisas fomos mais que vencedores. 

Agradeço também aos demais alunos contemporâneos da nossa turma, que 

tivemos oportunidade de compartilhar conhecimentos. 

Aos Mestres que nos orientaram pelas veredas da física. 

Aos funcionários administrativos da UNIR – Campus de Ji-Paraná. 

Um agradecimento especial ao Prof. Dr. Carlos Mergulhão, pela orientação e 

apoio no trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“O temor do Senhor é o princípio 

do conhecimento; mas os 

insensatos desprezam a sabedoria 

e a instrução”.  

Provérbios 1:7 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico, 

 

A Léia e Ezequiel, meus amados pais 

que sempre me incentivaram e me 

deram o suporte necessário para 

prosseguir meus estudos juntamente 

com meus irmãos.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMO 

 

 

 

A acústica é o ramo da física que estuda os fenômenos relacionados ao som. Poucos 

trabalhos têm sido desenvolvidos nesta área da física nos últimos anos, senão pela engenharia 

que tem se engajado em implementar melhoria na qualidade acústica dos ambientes. As 

descobertas dos fenômenos sonoros, bem como suas formulações se deram há muitos anos e 

desde então, os físicos voltaram seus olhos para outras áreas. Uma grande parcela da 

população não consegue compreender a importância que a física tem na vida cotidiana e 

assim desconhece os fenômenos físicos que envolvem a acústica de ambientes. Este trabalho 

tem o propósito de apresentar uma abordagem teórica dos fenômenos físicos da acústica 

ambiental e suas aplicações, abordando a História da acústica e seus principais colaboradores, 

a natureza do som, os fenômenos acústicos e suas aplicações em ambientes, bem como uma 

aplicação especial a salas de aula. 

 

Palavras-Chave: Acústica, Reverberação, Isolamento, Som. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 

A acústica é a área da física responsável pelo estudo dos sons. Esta área tem sido 

pouco explorada nas últimas décadas, sendo todo o seu conhecimento físico herdado dos 

séculos passados com poucos avanços e novidades recentemente. No entanto, com a grande 

ênfase dada à acústica pela engenharia, faz-se de fundamental importância a compreensão dos 

fenômenos físicos que envolvem esta área tão atual. 

Uma das maiores dificuldades da física hoje é mostrar de forma simples, mas não 

de menos valor, a importância que tem para a sociedade as melhorias na qualidade de vida 

que o conhecimento da física traz para o cotidiano do ser humano. No ramo da acústica, são 

inúmeras as aplicações dos princípios físicos, desde áreas da saúde com a ultra-sonografia, até 

no campo bélico, com a ecolocalização por sonar, utilizada pelos submarinos. 

O conforto acústico tem sido buscado pelos engenheiros em teatros, igrejas, salas 

de concerto e outros ambientes. Além disto, tem-se buscado a eliminação do ruído, que tem 

seus limites estabelecidos na legislação sobre os padrões acústicos de nível de pressão sonora 

permitido para determinados ambientes e horários. Tal eliminação de ruído se enquadra na 

questão de saúde pública e o descumprimento destas normas caracteriza crime ambiental, 

conforme legislação vigente. Tudo isto enfatiza a importância dos conhecimentos de acústica 

e como esta influencia a qualidade de vida. 

Demonstrar os fenômenos físicos da acústica e como estes influenciam na 

qualidade sonora de um ambiente, podendo tornar o som mais agradável ou não, é o que será 

abordado neste trabalho. É uma abordagem teórica, com uma linguagem de fácil acesso e 

compreensão para o público mais leigo, evidenciando a importância da física e de suas 

aplicações. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 HISTÓRIA DA ACÚSTICA 

 

 

 

A acústica é o ramo da física que estuda a geração, a transmissão e a recepção das 

vibrações mecânicas audíveis, ou não, que se propagam num meio elástico. Neste capítulo 

pretende-se irá demonstrar a evolução deste ramo da física bem como seus principais 

contribuidores. O Instituto Superior de Educação e Ciência
1
, o qual apresenta de uma forma 

bem completa todos os passos seguidos pelos físicos e pesquisadores da acústica em seu site, 

é a principal referência para este capítulo. 

O início da história da acústica está intimamente ligada ao desenvolvimento da 

música, pois foi com o surgimento e o aprimoramento da área musical que começou a 

despertar o interesse pela acústica que por sua vez discute questões de fundamental 

importância para um meio ambiente saudável. 

Sendo a Bíblia, um livro de relevante texto histórico demonstrando ser uma ótima 

fonte de pesquisa, e levando em conta a sua antiguidade, começaremos descrevendo os relatos 

que ela faz sobre os fenômenos acústicos. 

A primeira vez que é mencionado algo sobre música na Bíblia, fala sobre Jubal. 

Gênesis 4:21 - E o nome do seu irmão era Jubal; este foi o pai de todos os que 

tocam harpa e órgão. 

Depois vemos quando Deus dá instruções a Moisés a respeito do Tabernáculo, 

lugar onde o povo se reunia para adorar e celebrar a Deus.  

                                                           
1
 Texto disponibilizado no site. (Instituto Superior de Educação e Ciências) 
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Êxodo 26:7 - Farás também cortinas de pêlos de cabras para servirem de tenda 

sobre o tabernáculo; onze cortinas farão. 

Êxodo 26:8 - O comprimento de uma cortina será de trinta côvados, e a largura da 

mesma cortina de quatro côvados; estas onze cortinas serão da mesma medida. 

O povo de Israel era um povo que celebrava a Deus com instrumentos de corda, 

percussão, canto. Era um povo que era instruído musicalmente. E Deus ao dar as instruções a 

Moisés sobre a construção do tabernáculo, fez com que fosse feito as cortinas que seriam as 

paredes do tabernáculo com a mesma medida. O que veremos adiante que contribui para uma 

boa qualidade acústica. 

A primeira referência sobre ressonância na bíblia se trata do cerco do povo 

Hebreu a cidade de Jericó. 

Josué 6:20 - Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas; e sucedeu 

que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande brado; e o muro caiu 

abaixo, e o povo subiu à cidade, cada um em frente de si, e tomaram a cidade.  

Pitágoras (569-500 a.C.) descobriu que, sob uma mesma tensão, a freqüência de 

um som é inversamente proporcional ao comprimento de uma corda. Assim, tocando dois 

monocórdios (instrumento que continha uma única corda), simultaneamente, cujas cordas 

tinham comprimento na razão de 2/1, obtinha-se um som confortável ao ouvido. Isto deu 

início ao estudo matemático do som. 

Ptolomeu (130 a.C.) construiu um diagrama geométrico para relacionar cores e os 

tons musicais. Newton também tentou encontrar relações numéricas entre as cores do arco-íris 

e as notas de um acorde. 

Aristóteles (384-322 a.C.) foi um dos primeiros que tentou explicar que o som é 

resultado do movimento do ar, que é causado pela fonte sonora, “Impulsionando o ar à sua 

volta, de maneira que o som viaje de forma inalterada, em qualidade, até onde a perturbação 

do ar chegue”. Ele deixou uma coletânea de artigos que foram traduzidos para inglês sob o 

nome: “Sound and Hearing” (Som e Audição). Aristóteles pensava que um som agudo se 

propagava com maior velocidade do que um som grave. 

O grande matemático Euclides (330-275 a.C.) tentou estabelecer regras para a 

reflexão do som e sua propagação. Mas nada que pudesse colaborar para a compreensão do 

som foi conseguido com os seus trabalhos. 

Galileu Galilei (1564-1642) deu início a uma nova fase na acústica pois, até então, 

a acústica estava sob a influência dos estudos de Aristóteles. Nessa fase de investigação 

científica, o som começou a ser estudado sem ter a necessidade de relacioná-lo a música. O 
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que possibilitou a Galileu descobrir o fenômeno da Ressonância: “Uma corda pode vibrar pela 

excitação provocada por outra corda próxima que tenha as mesmas características físicas”. Ele 

publicou uma obra sobre consonância, dissonância e ressonância. 

Galileu descobriu que cada pêndulo têm o seu próprio período de vibração, que é 

definido e determinado, antecipando o que foi entendido posteriormente, de que cada corpo 

vibra preferencialmente nas suas freqüências naturais. 

Segundo historiadores, foi Galileu quem deduziu as leis das cordas vibrantes, mas 

como não havia publicado a descoberta até então, Mersenne, que estudou independentemente 

de Galileu sobre o mesmo assunto, levou o mérito pela descoberta das leis. 

Atribui-se a Mersenne (1558-1648), conhecido pela Lei de Mersenne sobre cordas 

vibrantes, os primeiros experimentos a respeito da velocidade do som utilizando as batidas do 

próprio coração, para medir a diferença entre a detonação de um revólver e a chegada do som 

produzido pela explosão. 

Gassendi (1592-1655), através de um experimento onde utilizou uma espingarda e 

um canhão, provou que a velocidade do som independe da freqüência do mesmo, contrariando 

a idéia de Aristóteles. 

Athanasius Kircher (1602-1680) demonstrou que o som não se propaga no vácuo 

utilizando o primeiro aparelho a vácuo construído por Torricelli. 

A partir do século XVIII, deu início a estudos sobre a velocidade do som no ar. 

Newton (1642-1727) calculou a velocidade do som obtendo 280 m/s, que é um 

valor muito baixo se comparado ao valor conhecido atualmente. 

Lagrange (1736-1813) demonstrou que a velocidade de propagação do som não 

pode ser medida em um processo isotérmico, pois a temperatura influencia na  velocidade do 

som. Newton não havia feito esta consideração em seu cálculo. Porém não consta um valor 

calculado por Lagrange para a velocidade do som no ar. 

Pierre Simon de Laplace (1749-1827), após modificar as equações que Newton 

havia usado em seus cálculos para a velocidade do som, obteve o valor de 320 m/s. 

O responsável pelo nome acústica como sendo a parte da ciência que estuda o 

som, foi Hut, um professor de música em Franckfurt, que introduziu o uso da corneta acústica 

no auxílio aos deficientes auditivos. 

Chladni (1756-1827), com um experimento onde colocava areia, ou outro pó em 

uma placa em vibração, produzindo assim figuras muito bonitas, que hoje são conhecidas 

como “figuras tonais”, escreveu um livro chamado “Die Akustik” (A acústica), que 
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proporcionou avanços na acústica como ciência e também citou estudos sobre a velocidade do 

som em tubos e apitos. 

Jean Baptiste Fourier (1824-1907) elaborou um teorema que diz que qualquer 

forma de onda poderia ser decomposta em uma soma de ondas senoidais. Os tipos de 

qualidades tonais são devidos a determinadas combinações de um maior ou menor número de 

tons, com freqüências mensuráveis, e ainda que os complexos tonais pudessem ser analisados 

dentro de uma soma de tons simples, separadamente, pelo sistema auditivo. 

Georg Simon Ohm (1789-1854) foi o primeiro a aplicar o Teorema de Fourier nos 

problemas de Acústica. Estabeleceu que o sistema auditivo fosse sensível às vibrações 

senoidais, sendo todo o som percebido, o resultado de um complexo de tons, ou em outras 

palavras, que a sensação da altura, de sons musicais, é proporcional à freqüência fundamental 

do som, e o timbre a diferentes combinações da intensidade dos harmônicos. Este trabalho 

gerou um problema acústico sobre análise harmônica gerando uma polêmica sobre a 

sensibilidade do sistema auditivo. 

Herman Von Helmholtz (1821-1894), escreveu o livro “On the Sensations of 

Tone” (Sobre as sensações dos tons), considerando que o ouvido humano possui vários 

ressonadores, sintonizados para diferentes frequências, efetuando assim uma análise espectral, 

o que na verdade se descobriu que o processamento deste som é muito mais complexo que 

uma “simples” transformação de Fourier. Desenvolveu a teoria da soma e da diferença de tons 

e da  teoria dos ressonadores, incluindo a experiência com o ressonador, conhecido até hoje 

como Ressonador de Helmholtz. 

Lord Rayleigh (1842-1919), autor da obra “The Theory of Sound” (A teoria do 

som), deu início ao um vasto campo de pesquisas, inclusive as relacionadas à sensibilidade do 

sistema auditivo, consolidando assim as bases científicas da Acústica com a obra “The 

Principia of Acoustics” (Os princípios da acústica). 

Sir Charles Wheatstone (1802-1875), com experimentos relacionados a audição, 

utilizando um aparelho semelhante a um estetoscópio, adaptando-o a um aparelho criado pelo 

mesmo, deu origem ao microfone. 

Lord Kelvin (1824-1907) criou o primeiro analisador harmônico que contribuiu 

para a resolução de vários problemas, pois com ele era possível facilitar a aplicação do 

Teorema de Fourier. 

Wallace Clement Sabine (1868-1919) iniciou a época da Acústica Arquitetônica. 

Publicou “Architectural Acoustic”, onde é explicitada a idealização de que numa sala 

reverberante a média da energia sonora por unidade de volume é constante, sendo assim 
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possível deduzir uma expressão analítica para obtenção do tempo de reverberação. Em seus 

“Collected Papers on Acoustics” (Coleção de artigos sobre acústica), menciona idéias de 

Vitrivius, arquiteto e engenheiro romano (20 d.C.) 

De acordo com Sabine, Vitrivius se preocupava com as condições acústicas dos 

teatros, interferências, reverberações e ecos, utilizando-os como fator de “reforço”.  

Aconselhava o uso de vasos nos palcos, que agiriam como reforçadores para as vozes dos 

atores, e também que os atores usassem megafones, para aumentar a intensidade da voz. 

Não se sabe de outra pessoa antes de Sabine que tenha direcionado os seus 

trabalhos para a acústica arquitetônica. Na construção das catedrais, por exemplo, não era 

feito um estudo sobre a qualidade acústica que esta viria a ter. Assim, a maioria das catedrais 

possuía um estilo gótico, boas para o canto pois possuíam um longo tempo de reverberação 

mas tornava a fala quase ininteligível. As salas dos palácios, que eram direcionadas as 

apresentações de música de câmara, eram forradas com um tapete grosso, possuíam muitos 

lustres, o que absorvia grande quantidade do som, tornando-as ótimas para esse estilo de 

música. Devido a ausência de trabalhos direcionados a este ramo da acústica, Sabine foi 

considerado o Pai da Acústica Arquitetônica. 

Após Sabine, não há relatos de novas descobertas de fenômenos físicos 

relacionados à acústica, sendo que o que é lecionado nas escolas e até mesmo em faculdades 

se baseia nas descobertas destes ilustres pesquisadores. Sabe-se que no ensino médio, ainda há 

uma carência muito grande de ensino de acústica. Uma das possíveis causas é a falta de 

profissionais qualificados em física para lecionarem a disciplina, sendo assim direcionados 

professores de outras áreas para lecionar física. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 NATUREZA DO SOM 

 

 

 

Corpos que vibram produzem sons, mas para que este som chegue aos nossos 

ouvidos, ele precisa ser transmitido por um meio material, pois o som não se propaga no 

vácuo, conforme foi comprovado por Robert Boyle em 1660. 

Os sons se propagam tanto em fluídos quanto em sólidos, mas o ouvido humano 

somente percebe os sons que estão no intervalo de freqüência entre 20Hz e 20KHz. A 

natureza ondulatória do som é evidenciada pelo fato de não haver transporte de matéria de um 

ponto a outro, ocorrendo apenas o transporte de energia. 

Conforme Nussenzveig (NUSSENZVEIG, 2002), “um fluido como a atmosfera 

não pode transmitir tensões tangenciais, de modo que as ondas sonoras na atmosfera são 

ondas longitudinais, associadas a variação de pressão”. Assim, temos as compressões e 

rarefações, que são as perturbações da densidade do meio. “A perturbação é propagada no 

meio graças às interações moleculares. A vibração das moléculas ocorre na direção de 

propagação da onda” (TIPLER, 1994). 

Numa corda, somente a perturbação se propaga, as moléculas apenas vibram, para 

frente e para trás, em torno nas respectivas posições de equilíbrio. Num gongo, o 

deslocamento de ar provocado, muda a densidade do ar na camada adjacente, o que provoca 

mudança de pressão (compressão ou descompressão), que produz o deslocamento da camada 

de ar contígua e assim por diante. 
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FIGURA 1 - Gongo percutido

2
 

 

A figura acima, explica o fundamento da propagação do som, conforme 

demonstra Nussenzveig (NUSSENZVEIG, 2002): 

Quando o gongo está na posição A, ele comprime as porções adjacentes da 

atmosfera, e a compressão vai-se transmitindo sucessivamente de cada camada às 

camadas adjacentes (onda de compressão). Quando o gongo retorna para trás, 

passando à posição B, cria-se uma zona de rarefação, e o ar da região contígua se 

desloca para preenchê-la, e assim sucessivamente, produzindo uma onda de 

expansão. A onda sonora resulta da propagação das camadas de condensação e de 

rarefação alternadas. 

Pode-se definir este processo de propagação, pelo ciclo abaixo: 

 

FIGURA 2 - Ciclo de Propagação do som 

 

Assim, vimos até aqui, os princípios básicos da natureza da propagação do som, 

que está diretamente relacionada às variações de pressão do meio, que são responsáveis pela 

transmissão da energia sonora que faz com que os sons cheguem aos nossos ouvidos. 
                                                           
2
 Fonte da figura: (NUSSENZVEIG, 2002) 

Deslocamento 
de fluído muda 

densidade 

Mudança de 
densidade gera 

mudança de 
pressão 

Variação de 
pressão produz 
deslocamento 
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A onda sonora apresenta uma série de qualidades que servem para caracterizá-la 

completamente. Assim, podemos distinguir num som a altura, a intensidade e o timbre. A 

seguir veremos estas características do som. 

 

 

3.1 ALTURA 

 

 

Muitas pessoas quando ouvem falar de um som alto, associam a altura a 

intensidade do som. Mas o conceito físico da altura do som diz respeito a frequência. Quanto 

mais alto o som, maior a freqüência deste. O ouvido humano geralmente capta freqüências 

entre 20 Hz e 20 KHz. “A característica física de uma onda sonora associada com a altura é a 

freqüência: quanto maior for a freqüência, mais agudo é o som; sons mais graves 

correspondem a freqüências mais baixas”(NUSSENZVEIG, 2002). 

A altura é utilizada nos corais para a divisão das vozes, “segundo a freqüência, 

classificamos as vozes em baixo, barítono, tenor, contralto, soprano, etc., e as notas musicais 

em diversas escalas”(COSTA, 2003). 

Sears (SEARS, et al., 1984) define que “o termo altura refere-se ao atributo da 

sensação de um som que capacita a classificação da nota aguda ou grave”. E sobre como a 

altura se relaciona com a freqüência, afirma que: 

A altura relaciona-se com a quantidade objetiva frequência, embora não exista uma 

correspondência biunívoca. Para um tom puro, de intensidade constante, quanto 

maior a freqüência, maior altura, mas a altura de um tom puro de freqüência 

constante torna-se menor quando se aumenta o nível de intensidade. 

Esta relação foi comprovada por Hooke em 1681, apertando um cartão contra os 

dentes de uma roda dentada em rotação: quanto mais rápida a rotação, mais agudo era o som 

assim produzido. 

Assim, define-se a altura de um som de acordo com a sua freqüência, sendo que 

quanto maior a freqüência, mais alto será o som. 

 

 

3.2 INTENSIDADE 

 

 

Quem nunca sofreu ao estar tentando dormir e um vizinho resolveu ligar o som no 

volume máximo? A intensidade do som em uma superfície é definida por Halliday 
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(HALLIDAY, et al., 2002), como sendo “a taxa média por unidade de área com que se 

transfere energia pela onda através ou para a superfície”.  

No caso de fontes sonoras unidirecionais, temos a presença de ecos, reverberação 

e outros fenômenos, entretanto, considerando-se uma fonte sonora isotrópica – isto é, com 

mesma intensidade em todas as direções. Supondo que a energia mecânica das ondas sonoras 

se conserva quando elas se espalham a partir da fonte, ao atravessar uma esfera imaginária de 

raio r na fonte. Deste modo a taxa temporal com que se transfere energia através da superfície 

pelas ondas, deve ser igual à taxa temporal com que a fonte emite energia. Assim, a 

intensidade sonora de uma fonte pontual diminui com o quadrado da distância r medida a 

partir da fonte. 

 

FIGURA 3 - Fonte sonora pontual S
3
 

 

Na prática costuma-se utilizar o nível de intensidade sonora em lugar da 

intensidade. Este nível é medido numa escala logarítmica, de modo que incrementos iguais 

nesta escala correspondem a fatores iguais de aumento da intensidade. Uma das razões é o 

grande alcance de intensidades audíveis, cobrindo muitas ordens de grandeza (COSTA, 

2003). 

A unidade de nível de intensidade é o “bel”, nome dado em homenagem a 

Alexander Graham Bell. Dois sons diferem em 1 bel quando a razão de sua intensidade é de 

10 vezes. Como o nome da unidade é Bel e Decibel, segundo Russo (RUSSO, 1999), o plural 

seria respectivamente Bels e Decibels e não Decibéis como é dito cotidianamente, e que foi 

ratificado pelo dicionário da lingua portuguesa Aurélio. 

 

 

  

                                                           
3
 Fonde da Figura: (HALLIDAY, et al., 2002) 
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3.3 TIMBRE 

 

 

Se um piano e um violão tocarem a mesma nota, a freqüência do som será a 

mesma, mas, mesmo assim, podemos identificar qual som veio do piano e qual veio do 

violão. A esta característica das fontes sonoras se dá o nome de timbre. “O timbre representa 

uma espécie de „coloração‟ do som”(NUSSENZVEIG, 2002). 

Nussenzveig (NUSSENZVEIG, 2002), dá uma explicação clara para a percepção 

de diferentes timbres: 

A explicação física das diferenças de timbre é que nosso ouvido reconhece como a 

mesma nota “lá” duas ondas sonoras periódicas de mesma freqüência 440Hz, muito 

embora os perfis de onda correspondentes possam ser muito distintos, basta que 

tenham o mesmo período. 

Note na figura abaixo que a nota “lá” possui timbres diferentes: 

 
FIGURA 4 - Ondas diferentes associadas à nota "lá" 

4
. 

 

Esta característica, que uma onda possa ser escrita como ondas periódica, nos 

permite representar esta onda por uma análise harmônica, ou série de Fourier, nome dado em 

homenagem ao matemático francês Joseph Fourier, que desenvolveu a matemática para a 

análise de funções periódicas, que assegura que: qualquer movimento periódico 

independentemente de sua forma, de sua natureza específica ou do modo pelo qual ela teve 

                                                           
4
 Fonte da figura: (RUSSO, 1999) 
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origem, pode ser reproduzido exatamente, compondo-se de um certo número de movimentos 

simples e harmônicos, cujas relações de valores de freqüência são números inteiros.  

A análise harmônica dos sons permite-nos estabelecer a distinção entre som e 

ruído, como define Costa (COSTA, 2003): 

Assim, aquelas sensações que, por serem agradáveis ao nosso ouvido, se chamam 

sons, são formadas, como já foi dito, por uma nota fundamental acompanhada de um 

número limitado de harmônicos, cuja característica mais importante é de 

apresentarem uma intensidade pequena em relação à fundamental que é a 

dominante. 

Já os ruídos, por sua vez, causam sensações tanto menos agradáveis, quanto maior é 

o número de notas que o compõem e mais alta sua freqüência. 

As diferentes proporções em que entram os tons harmônicos definem o timbre do 

som. “Se cada instrumento produzisse somente a freqüência fundamental, o som de cada um 

deles seria igual ao do outro”(TIPLER, 1994). 

Para Sears (SEARS, et al., 1984), “os adjetivos usados para descrever a qualidade 

de tons musicais têm caráter puramente subjetivo, como agudo, sonoro, brando, metálico, 

etc.”, definindo a qualidade de um som como sendo determinados pelo número de sobretons 

presentes e de suas respectivas curvas de intensidade versus tempo. 

O comportamento inicial e final de um tom é considerado por Sears (SEARS, et 

al., 1984), como sendo um fator importante: 

Um tom de piano começa percussivamente com uma martelada e termina 

gradualmente; um tom de cravo, além de conter harmônicos diferentes, começa 

muito mais rápida e incisivamente; os harmônicos mais altos começam antes dos 

mais baixos. 

Tipler (TIPLER, 1994) cita outros fatores para identificar o instrumento além do 

teor harmônico: 

1. O ataque (isto é, a forma de iniciar-se o som). 

2. A presença ou ausência de vibrato ou de trêmolo (variações de altura e de 

volume). 

3. A taxa de aparecimento dos harmônicos. 

4. O decaimento do som (a taxa em que o som diminui o seu volume máximo). 

5. O final do som (a taxa que o som termina no final da nota). 

Podendo assim, identificarmos até mesmo os padrões sonoros da fala, como 

descreve Costa (COSTA, 2003). 

Na voz humana, as consoantes se comportam como ruídos, enquanto as vogais se 

comportam como sons, nos quais sempre uma nota de freqüência que é a dominante 

qualquer que seja a pessoa que a produza, acompanhadas de determinados 

harmônicos que lhe dão o timbre característico. 
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Com a identificação dos padrões dos harmônicos presentes nos sons é possível 

construir sintetizadores que produzam uma série de harmônicos cujas amplitudes relativas 

podem ser ajustadas de modo que a combinação produza a onda desejada, sendo possível 

encontrar sintetizadores que reproduzem com alta fidelidade os sons dos instrumentos de uma 

orquestra. Estes sintetizadores são muito utilizados em estúdios de produção musical, onde na 

ausência de instrumentos ou músicos para gravar determinados instrumentos, estes são 

gravados utilizando um sintetizador, em geral em forma de teclado ou piano. Assim, com um 

sintetizador se torna possível produzir um cd com os instrumentos que se desejar. 

Aplicações como esta exemplificam que os conhecimentos de física estão 

presentes nas mais variadas aplicações, abrangendo todas as áreas da nossa vida. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 FUNDAMENTOS EM ACÚSTICA 

 

 

 

No capítulo anterior vimos sobre algumas propriedades do som que nos permitem 

distinguir e percebermos os sons. Neste capítulo, veremos os principais fenômenos que 

ocorrem na acústica que influenciam na qualidade sonora dos ambientes. O conhecimento 

destes fenômenos irá proporcionar o entendimento das principais características sonoras de 

um ambiente. 

 

 

4.1 PROPAGAÇÃO DO SOM 

 

 

Ao contrário da luz, eletricidade e das vibrações eletromagnéticas de uma maneira 

geral, as ondas sonoras não se propagam no vácuo. A propagação do som está condicionada à 

existência de um meio de propagação e a fonte sonora, sendo explicada por Costa (COSTA, 

2003), como sendo propagado por “impulsos ocasionados ao meio, em torno do corpo sonoro, 

os quais provocam deformações transitórias que se movimentam longitudinalmente, de acordo 

com a onda de pressão criada”. 

Parte da energia transmitida ao meio dá origem a uma vibração sonora, enquanto a 

restante é transformada em calor. As vibrações recebidas pelo meio são transmitidas para as 

regiões adjacentes até que a energia mecânica diminua e as vibrações não sejam mais 

perceptíveis a uma determinada distância da fonte sonora. 

No mundo real a propagação do som geralmente encontra em sua trajetória 

obstáculos, que fazem com que sua amplitude diminua com a distância da fonte e o tempo. 

Quando não há nenhum obstáculo às ondas sonoras, chama-se esta propagação do som de 

transmissão em campo livre, o que só é possível em um ambiente ideal. 
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Quando um objeto está na trajetória do som, parte do som será refletida, parte 

absorvida e o restante será transmitido, passando pelo obstáculo ou, até mesmo, contornando-

o. Russo (RUSSO, 1999), afirma que “a quantidade de som que é refletida, absorvida ou 

transmitida depende, por sua vez, das características físicas do obstáculo”. São estas 

características que determinam a resistência que o obstáculo irá oferecer à passagem das 

ondas sonoras. 

 

 

4.1.1 REFLEXÃO E REFRAÇÃO 

 

 

Quando o som encontra um obstáculo, como vimos no capítulo anterior, o som 

sofrerá uma reflexão, ou seja, a onda sonora que se choca no obstáculo, chamada de onda 

incidente, irá retornar na mesma velocidade que incidiu, sendo chamada de onda refletida, 

outra parte da onda irá ser absorvida pelo obstáculo, sendo este fenômeno chamado de 

refração. 

Uma onda sonora é refratada, como descreve Russo (RUSSO, 1999), quando 

“penetra em outro meio ou encontra mudanças nas „condições‟ de um meio que causem 

alteração na velocidade de propagação, inclinando o raio de incidência”. 

A lei de reflexão e de refração, que relaciona as ondas refletidas e refratadas com 

a onda incidente, podem ser obtidas com o auxílio do princípio de Huygens, a saber: cada 

ponto de uma frente de onda comporta-se como fonte puntiforme de novas ondas, chamadas 

de ondas secundárias. 

A relação entre a pressão da onda sonora e a velocidade de vibração das partículas 

é denominada de impedância acústica. “Em Termos relacionados à física, a impedância 

acústica numa superfície especificada de um meio de ondas sonoras é considerada como a 

força por unidade de área sobre a superfície, dividida pelo fluxo através desta” (WIKIPEDIA, 

2010). O nível de impedância é usado para classificar os materiais de acordo com o nível de 

absorção destes materiais  (JUNIOR). Também podendo ser classificado por conseqüência os 

níveis de reflexão e transmissão. 

A TABELA 1 mostra os níveis de impedância, reflexão e transmissão para 

diversos meios em relação ao ar. Este parâmetro é importante para se definir qual material 

deve ser aplicado para o controle de fenômenos acústicos como, por exemplo, o isolamento 

acústico.  
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TABELA 1- Coeficiente de Reflexão e Refração
5
 

MEIO IMPEDÂNCIA REFLEXÃO TRANSMISSÃO 

Ar 412,80 0 1 

Anidrido carbônico 530,64 0,01560 0,98440 

Vapor de água 251,40 0,05900 0,94100 

Aço 38.922.000 0,99998 0,00002 

Alumínio 13.834.550 0,99988 0,00012 

Chumbo 14.938.600 0,99989 0,00011 

Vidro sódico 12.500.000 0,99987 0,00013 

Rocha 6.250.250 0,99974 0,00026 

Mármore 9.880.000 0,99983 0,00017 

Alvenaria 7.656.000 0,99978 0,00022 

Tijolos 6.570.000 0,99975 0,00025 

Pinho à fibra 2.788.000 0,9994 0,00059 

Cortiça 120.000 0,98633 0,01367 

Borracha 49.680 0,96731 0,03269 

Água do mar 1.549.120 0,99894 0,00106 

Água destilada 1.461.000 0,99887 0,00113 

 

Uma aplicação importante da impedância acústica é dada na área da saúde, como 

é descrito na apostila de física de ultra-sonografia do Hospital das Clínicas da USP. 

A impedância acústica de um meio está relacionada com a resistência ou dificuldade 

do meio a passagem do som. Corresponde ao produto da densidade do material pela 

velocidade do som no mesmo. Quando o feixe sonoro atravessa uma interface entre 

dois meios com a mesma impedância acústica, não há reflexão e a onda é toda 

transmitida ao segundo meio. É a diferença de impedância acústica entre dois 

tecidos que define a quantidade de reflexão na interface, promovendo sua 

identificação na imagem. Por exemplo, um nódulo no fígado será mais facilmente 

identificado se sua impedância acústica for bastante diferente do parênquima 

hepático ao redor, ao contrário, quanto mais próxima sua impedância acústica do 

parênquima hepático normal, mais dificuldade teremos em identificá-lo, porque 

pouca reflexão sonora ocorrerá. (Departamento de Radiologia da FMUSP, 2010) 

Assim, quanto maior for a impedância entre dois meios, maior será a reflexão e 

mais isolante será o material em análise. 

                                                           
5
 Fonte da tabela: Costa (COSTA, 2003). 
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Devido ao fato da temperatura do ar variar com a altura e a velocidade de 

propagação estar relacionada a temperatura, temos então o fenômeno de refração do som em 

um campo aberto. 

Num dia claro, a temperatura na atmosfera tende a decrescer quando a altitude 

cresce, a refração do som assim produzida tende a desviá-lo para cima quando se 

propaga num lugar descampado, diminuindo a audibilidade para grandes distâncias. 

Ao pôr-do-sol, o ar perto da superfície esfria mais rapidamente do que as camadas 

superiores, produzindo o efeito inverso: o som é refratado para baixo, tornando os 

sons distantes mais audíveis do que em condições usuais (NUSSENZVEIG, 2002). 

A reflexão dá origem a efeitos como a reverberação, que podem aumentar ou 

diminuir a qualidade acústica de ambientes como teatros, auditórios, salas de aula, etc. De 

acordo com vários autores, a reverberação é um dos principais problemas enfrentados para 

ajustar um ambiente a um fim específico. 

 

 

4.1.2 DIFRAÇÃO 

 

 

Quando uma onda sonora muda de direção desviando ou contornando um 

obstáculo, dá-se o fenômeno de difração. A onda sonora contorna o obstáculo como uma onda 

de água. Para compreender este efeito, usamos o princípio de Huygens, o qual afirma que 

todos os pontos de uma superfície da onda sonora no obstáculo (ou abertura) podem ser 

considerados como fontes de vibrações da mesma. 

Quando uma onda sonora passa por uma abertura/fenda, ela se comporta como se 

aquela abertura fosse uma nova fonte sonora. (COSTA, 2003). 

 
FIGURA 5 - Difração de onda

6
 

                                                           
6
 Figura A – Difração de onda passando ao redor de um obstáculo. Figura B – Difração de onda passando por 

uma abertura. Fonte: (RUSSO, 1999) 



27 

 

A eficiência da difração é vinculada a proporção entre o comprimento de onda e o 

tamanho do obstáculo. Quanto maior o comprimento de onda em relação ao obstáculo, mais 

eficiente será a difração. Assim, conforme Russo (RUSSO, 1999), os sons graves conseguem 

contornar os obstáculos mais facilmente do que os sons agudos. 

 

 

4.2 ECO E REVERBERAÇÃO 

 

 

O som refletido que retorna à fonte num intervalo de tempo superior a 1/15 s 

(COSTA, 2003), fazendo com que o som seja percebido distintamente é chamado de eco. A 

uma velocidade de propagação do som no ar a 340 m/s. Para que haja eco, seria necessária 

uma distância do obstáculo igual ou superior a 12 metros, valor obtido por Costa (COSTA, 

2003), com base no tempo que o ouvido humano leva para distinguir entre o som direto e 

refletido. Como afirma Costa (COSTA, 2003) “esse fenômeno deve-se ao fato de que o órgão 

auditivo humano tem capacidade integradora, dando uma sensação auditiva definida para os 

sons que atingem o ouvido durante o intervalo de tempo”. 

Quando estamos mais próximos do obstáculo, temos então o que chamamos de 

reverberação, que ocorre quando o obstáculo está a uma distância inferior a 12 metros da 

fonte. Este fenômeno dá ao ouvido humano, uma sensação de prolongamento do som. Isto 

pode ser bom ou ruim, dependendo do fim a que foi proposto o ambiente. 

Não podemos classificar toda reverberação como sendo prejudicial. Esta 

classificação se deve essencialmente a relação entre a finalidade para a qual o ambiente foi 

projetado e o tempo de reverberação. O tempo de reverberação é definido por Costa (COSTA, 

2003) como “o tempo necessário, para que a intensidade energética de um som puro de 512Hz 

se reduza a um milionésimo de seu valor inicial (60 dB), a partir do momento no qual a fonte 

cessa de emiti-lo”. 

A diferença entre reverberação e eco consiste em que, “enquanto a reverberação 

caracteriza uma permanência do som no ambiente, o eco é caracterizado pela repetição 

distinta do mesmo” (COSTA, 2003). 

Para Russo (RUSSO, 1999), “a reverberação é um fenômeno característico de 

recintos fechados, cujo controle é de suma importância em auditórios, teatros, estúdios, etc.”. 

Não há um tempo definido para a duração da reverberação num ambiente, sendo esta 

considerada extinta quando o som residual torna-se inferior à linha limite da audição. 
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Assim, ao analisarmos uma sala de concerto onde serão tocadas músicas lentas, 

com poucas notas, deverá ser considerado um determinado tempo de reverberação, que 

auxiliará. Já se o propósito for o de ser tocado músicas rápidas, como por exemplo uma fuga, 

o tempo de reverberação deverá ser diminuído para que não haja a sobreposição do som 

tocado com o som reverberado gerando um prejuízo a qualidade. 

Portanto, podemos concluir que a reverberação deve ser considerada tendo em 

vista o propósito do ambiente em questão. A reverberação está diretamente relacionada a 

capacidade de reflexão dos materiais utilizados no ambiente e inversamente relacionada a 

absorção dos materiais, estando ambas características, reflexão e absorção, relacionadas a 

freqüência do som. 

O tempo de reverberação é definido como o tempo requerido para a onda sonora 

refletida ser atenuada em 60 dB, em relação ao seu nível de intensidade original, que é o 

tempo de permanência do som no ambiente. 

O tempo de reverberação aconselhável é relacionado por Costa (COSTA, 2003) 

nas TABELA 2 e 

TABELA 3 a seguir, que mostram o tempo de reverberação (TR) em função do 

volume, procedência e freqüência do som. 

 

TABELA 2 - TR Aconselhável em função do Volume
7
. 

ORIGEM DO SOM 
V    

1.000 

V    

2.500 

V    

5.000 

V    

10.000 

V    

15.000 

V    

20.000 

V    

25.000 

Música reproduzida 0.95 1,10 1,25 1,40 1,50 1,55 1,60 

Música direta 1,25 1,45 1,65 1,85 2,00 2,10 2,15 

Linguagem 0,83 0,93 1,02 1,10 1,15 1,20 1,25 

 

TABELA 3 - TR Aconselhável em função da freqüência.
8
 

ORIGEM DO SOM 
125 

HZ 

250 

HZ 

500 

HZ 

1.000 

HZ 

2.000 

HZ 

4.000 

HZ 

8.000 

HZ 

Linguagem 1,3 1,1 1,0 1,0 1,1 1,3 1,7 

Música 2,0 1,4 1,0 1,0 1,1 1,2 1,5 

 

 

  

                                                           
7
 Fonte da Tabela: Costa (COSTA, 2003) 

8
 Fonte da Tabela: Costa (COSTA, 2003) 
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4.3 ISOLAMENTO ACÚSTICO 

 

 

Um ambiente é considerado acusticamente isolado quando os sons externos não 

são transmitidos para o seu interior. A transmissão do som se dá por três caminhos diferentes, 

como lista Costa (COSTA, 2003): 

1. Por meio do ar, pelas aberturas situadas nas portas, nas janelas, nas grades de 

ventilação, etc. 

2. Por meio da estrutura da própria construção ou canalizações diversas, onde 

vibrações se transmitem e podem assumir valores que inviabilizam a 

utilização de um ambiente para certos tipos de atividades mais acuradas. 

3. Através das superfícies limítrofes do meio fechado, como tetos, forros, pisos, 

paredes, portas e janelas fechadas, etc. 

O isolamento acústico se dá por meio da utilização de materiais com alta taxa de 

reflexão. Segundo Russo (RUSSO, 1999), “um material é considerado isolante quanto mais 

massa possuir e oferecer maior resistência à passagem da onda sonora, refletindo-a ao 

máximo”. 

A transmissão do som por superfícies divisórias se dá por várias causas, como a 

refração da onda sonora, a absorção e a irradiação por vibração da parede. Sendo, portanto, 

necessário o tratamento destas causas para a obtenção de um ambiente isolado. 

As possibilidades de isolamento vão desde a utilização de materiais para revestir 

paredes, como o tratamento das próprias paredes com reboco, como pode ser utilizado a 

construção de paredes duplas que é a forma mais eficaz de isolamento. 

 

 

4.4 ABSORÇÃO SONORA 

 

 

Quando o obstáculo não reflete toda a onda sonora incidente, parte dela penetra no 

material do obstáculo sendo dissipada dentro dele. A este fenômeno se dá o nome de 

absorção.  

Um material é absorvente, segundo Russo (RUSSO, 1999), “quando não reflete o 

som, retendo-o em seu interior. Parte do som absorvido é transformado em energia térmica e 

dissipado no material e parte atravessa-o”. 



30 

 

A relação entre a energia absorvida e a energia incidente é chamada de coeficiente 

de absorção, e pode variar de 0 a 1, onde 1 indica que toda a energia incidente  foi absorvida 

e 0 que toda energia incidente foi refletida. Os materiais porosos como tecidos, feltros, 

plásticos porosos, etc., possuem grande coeficiente de absorção. 

Russo (RUSSO, 1999), classifica os materiais absorventes em duas categorias: 

fibrosos e porosos. Nos fibrosos ocorre a vibração das fibras e a transformação da energia 

sonora em calor. Nos porosos, o som penetra nos poros, sendo refletido inúmeras vezes até 

que toda a energia seja absorvida 

 

 

TABELA 4 - Coeficiente de absorção de pisos 

MATERIAIS UTILIZADOS EM PISOS 

DESCRIÇÃO 
130 

HZ 

250 

HZ 

500 

HZ 

1000 

HZ 

2000 

HZ 

4000 

HZ 

Cimento 0,010 0,012 0,012 0,012 0,012  

Madeira 0,090 0,080 0,080 0,090 0,100  

Tacos 0,040 0,035 0,030 0,030 0,030  

Carpete 0,120 0,110 0,100 0,100 0,100  

Cerâmica 0,012 0,013 0,015 0,016   

Passadeira leve 0,080 0,0080 0,080 0,040 0,030  

Passadeira pesada 0,120 0,140 0,180 0,210 0,280  

Metálico 0,002 0,002 0,002 0,003 0,003  

Superfície de água 0,008 0,008 0,013 0,015 0,020 0,025 

 

 

TABELA 5 - Coeficiente de absorção de público 

PÚBLICO 

DESCRIÇÃO 
130 

HZ 

250 

HZ 

500 

HZ 

1000 

HZ 

2000 

HZ 

4000 

HZ 

De pé por m
2
 0,780 P,890 0,950 0,990 1,000 1,000 

Em galeria para pessoa 0,210 0,300 0,450 0,580 0,710  

Em cadeira para pessoa 0,280 0,300 0,360 0,440 0,360  

Em cadeira embutida para pessoa 0,300 0,320 0,380 0,460 0,380  

Em banco de igreja para pessoa  0,250 0,310 0,350 0,330  

Em poltrona de teatro para pessoa 0,340 0,360 0,420 0,500 0,420  

Homem adulto isolado 0,170  0,390  0,510  

Cadeira de madeira (cada) 0,140 0,150 0,170 0,180 0,200  

Cadeira estofada (cada) 0,410 0,500 0,560 0,580 0,540 0,460 
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TABELA 6 - Coeficiente de absorção de revestimentos 

REVESTIMENTOS 

DESCRIÇÃO 
130 

HZ 

250 

HZ 

500 

HZ 

1000 

HZ 

2000 

HZ 

4000 

HZ 

Parede de tijolos 0,024 0,025 0,031 0,042 0,049 0,070 

Parede de tijolos rebocada 0,012 0,013 0,017 0,023 0,023 0,025 

Parede de tijolos rebocada e caiada 0,020 0,022 0,025 0,027 0,,030 0,032 

Parede de tijolo rebocada e pintada a óleo 0,018 0,020 0,023 0,023 0,024 0,025 

Reboco de gesso sobre tijolo furado 0,013 0,015 0,020 0,028 0,040 0,050 

Concreto 0,010 0,012 0,016 0,019 0,023 0,035 

Concreto Rebocado 0,009 0,011 0,014 0,016 0,017 0,018 

Concreto reb. Caiado 0,015 0,017 0,020 0,022 0,025 0,027 

Azulejos 0,010 0,011 0,012 0,015 0,018 - 

Mármore 0,010 0,010 0,010 0,012 0,015 - 

Chapas de fibra de madeira leve 0,012 0,018 0,032 0,055 0,600 - 

Eucatex tipo isolante 0,110 0,180 0,350 0,560 0,600 - 

Eucatex acústico tipo A 0,120 0,250 0,520 0,650 0,720 0,930 

Lã de rocha apoiada à parede 0,280 0,400 0,500 0,560 0,460 0,380 

Lã de rocha a 3 cm da parede 0,440 0,500 0,500 0,520 0,600 0,610 

Estuque 0,035 0,032 0,030 0,029 0,028 - 

Revestimento de feltro de 2,5 cm 0,120 0,320 0,510 0,620 0,600 0,560 

Revestimento de feltro de 5,0 cm - - 0,680 - - - 

Revestimento de feltro de 10,0 cm - - 0,790 - - - 

Lã min. Feltrada 2,5 cm (18 kg/m
3
) 0,260 0,450 0,610 0,720 0,750 - 

Cortina leve 0,060 0,080 0,100 0,100 0,100 - 

Cortina pesada 0,060 0,100 0,440 0,420 0,400 - 

Quadro a óleo - - 0,280 - - - 

Grelha de ventilação (50% abertura) 0,300 0,400 0,500 0,500 0,500 - 

Vidros 0,030 0,028 0,027 0,026 0,025 - 

 

Costa (COSTA, 2003) cita uma lista de materiais de absorção mais usados como 

sendo: 

Espumas de polímeros É a mais comum, devido à sua resistência térmica e 

estabilidade ao calor. 

 

Lã de vidro ou mesmo lã de rocha Resistência ao calor é ainda superior à do 

poliuretano, mas que apresenta o inconveniente de 

ser prejudicial ao contato. 

 

Chapas de fibra de madeira 

aglomerado 

Bastante comuns e que têm um coeficiente de 

absorção bastante elevado. 

 

Chapas de vermiculita expandida Confeccionadas com um material mineral constituído 

de silicatos de alumínio e magnésio que, expandido 

por aquecimento, apresenta uma estrutura lamelar 

porosa de baixa densidade. 
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Como podemos observar nas tabelas acima, cada material possui um coeficiente 

de absorção diferente e que variam com a freqüência. Quando os materiais absorvem uma 

determinada faixa de freqüência empobrece a qualidade sonora que é expressa pelo timbre, 

prejudicado com a absorção das componentes sonoras correspondentes. 

Por outro lado, temos os materiais absorventes como cortinas, espumas e lãs como 

sendo de extrema importância para o tratamento acústico dos ambientes. Sendo, portanto, de 

grande importância as propriedades físicas de absorção sonora destes materiais. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 ACÚSTICA DE AMBIENTES 

 

 

 

Entender o comportamento das ondas sonoras nos ambientes permite 

compreender as qualidades e problemas que vivenciamos em igrejas, teatros, ginásios, salas 

de eventos, entre outros ambientes. 

Os estudos do comportamento acústico em ambientes se assemelham ao estudo de 

ótica geométrica, pois para estabelecer as condições geométricas e dinâmicas aceitáveis para 

as ondas sonoras, nos limitamos a fazer hipóteses simples que nem sempre se comprovam na 

prática. 

Para Knobel (KNOBEL), as relações temporais, espaciais, de intensidade e de 

fase entre os sons diretos e refletidos determinam a qualidade da acústica de um ambiente. 

Assim, um ambiente pode estragar a performance mais perfeita ou torná-la ainda mais 

agradável. 

Considera-se que uma diferença de tempo entre o som direto e o refletido menor 

que 0,5s é acusticamente favorável. Neste caso, as reflexões não incomodam para entender a 

voz falada, pois elas aumentam a intensidade do som que chega ao ouvido. No caso de 

música, estas reflexões favorecem a mistura dos sons contribuindo para o “colorido” musical 

(DONOSO, 2010). 

 Parâmetros como o tempo de reverberação e o nível do som reverberante devem 

ser ajustados de acordo com o propósito do auditório, salas de aulas, de concertos, shows, etc. 

Para Donoso (DONOSO, 2010), o tempo de reverberação depende do tamanho do auditório e 

do uso para o qual foi planejado. 



34 

 

 

FIGURA 6 - Reflexões do som
9
 

 

O valor típico do tempo de reverberação para salas de aula é de 0,5 s. Em salas 

grandes há que cuidar também que o tempo entre o som direto e a primeira reflexão 

não seja maior que 1/20 s (0.05 s), pois de outra forma os dois sons não se misturam 

senão que se escutaram como sons separados (DONOSO, 2010). 

As características acústicas de um ambiente estão diretamente ligadas aos 

fenômenos físicos que envolvem a acústica. 

1. Intimidade – Sensação acústica de se estar perto da fonte sonora. 

2. Vivacidade – Tempo de reverberação para médias e altas freqüências. 

3. Calor – Relacionado a riqueza dos sons graves (75 a 350 Hz). 

4. Brilho – Boa percepção de altas freqüências. 

5. Intensidade do som direto.  

6. Nível de som reverberante – Deve ser o mesmo em todo o auditório 

7. Clareza – Mede o grau de percepção de todos os detalhes musicais ou o 

grau de definição com que os sons são percebidos como distintos 

8. Envolvimento e difusão – Boa distribuição do som 

9. Equilíbrio tímbrico – Igualdade na recepção de todos os tipos de sons 

10. Ruído de fundo – Deve ser menos de 24 dB a 1000 Hz. 

Todas estas características acústicas estão relacionadas às reflexões e absorção 

dos materiais utilizados na construção do ambiente. Se há grande quantidade de reflexões e 

alto tempo de reverberação, o ouvinte irá confundir os sons. 

                                                           
9
 Fonte da figura: (DONOSO, 2010) 
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Portanto, para que se tenha um ambiente acusticamente confortável, o 

conhecimento das propriedades físicas do som se faz indispensável. Assim, se torna possível a 

aplicação dos materiais adequados na forma correta, utilizando-se de inclinações dos 

materiais refletores para o aproveitamento dos sons refletidos e direcionamento correto destes, 

e também a utilização de materiais absorventes para a eliminação dos sons indesejáveis. 

O teatro de Epidaurus é um exemplo de uma estrutura acusticamente perfeita, que 

permite que o som seja transmitido do palco até a última fila com fidelidade, mantendo a 

altura, intensidade e duração (DONOSO, 2010). 

 

 
FIGURA 7 - Teatro de Epidauros
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Infelizmente, esta não é a realidade da maioria dos ambientes, sendo que quase na 

totalidade dos ambientes o conforto acústico é reduzido pela falta de conhecimento do 

comportamento físico do som. Em muitas igrejas, tenta-se solucionar o problema aumentando 

o som, o que não torna o discurso mais inteligível, tão somente intensifica os problemas 

existentes (GONÇALVES, 2010). 

Tendo em vista que o principal problema enfrentado em igrejas, teatros, ginásios, 

etc., que é o tempo de reverberação, uma alternativa encontrada para vários ambientes, é a 

utilização de materiais absorventes como tecidos, cortinas, espumas entre outros. Esta simples 

solução gera um maior conforto e aumenta a inteligibilidade. Por outro lado, como 

mencionado anteriormente, algumas freqüências irão ser filtradas em maior quantidade que 

outras, o que diminui a qualidade do som emitido. 

                                                           
10

 Fonte da figura: (DONOSO, 2010) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 ACÚSTICA EM SALAS DE AULA 

 

 

 

Com o advento da revolução industrial, deu-se início a uma grande geração de 

equipamentos produtores de ruídos, culminando na atual situação onde temos uma grande 

dificuldade de realizar tarefas que envolvam a comunicação através da fala-escuta, gerando 

prejuízos em todos os setores que dependem deste tipo de comunicação. 

Nas salas de aula isto não se torna diferente. São várias as fontes de ruídos que 

interferem no aprendizado do aluno e influenciam nas atividades do professor. Tratar a 

acústica de salas de aula como parte integrante do processo pedagógico auxilia os professores 

diminuindo significativamente os problemas fonoaudiológicos enfrentados pelos mesmos. Por 

outro lado, os alunos também serão beneficiados com a melhor interpretação do conteúdo 

ministrado pelos professores. 

Em relação à compreensão do conteúdo ministrado em sala de aula, Ieda(RUSSO, 

1999) afirma que: 

Algumas vezes, essa tarefa pode ser comprometida pela intensidade insuficiente ou 

exagerada da voz do professor, por problemas de articulação, dificuldade de 

pronúncia ou vocabulário desconhecido, ou pela ausência da pista visual, quando o 

professor está escrevendo na lousa, voltando as costas para os alunos. Outras vezes é 

o ruído excessivo, tanto no interior quanto fora da sala de aula, nos corredores da 

escola, que exerce um efeito mascarante deletério sobre a mensagem falada. 

Este problema se agrava para crianças nas séries iniciais, como afirma Donoso 

(DONOSO, 2010): “Nas crianças no primário, que estão formando vocabulário e formando as 

conexões cerebrais, o problema de acústica das salas de aula se torna grave (podem levar a 

perda de 30 a 40% das sílabas faladas, gerando assim uma deficiência no aprendizado)”. 
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O ruído causa diversos efeitos sobre o ser humano, como afirma Fernandes 

(FERNANDES, 2006): 

Desde uma simples perturbação (quando toca o telefone durante o descanso), 

causando irritação. 

Efeitos temporários em nossa audição (quando uma pessoa permanece algumas 

horas num baile com música  em altos volumes e depois sente a audição diminuída – 

ouvido tapado – ou com zumbidos); 

Até alterações permanentes, que normalmente ocorrem em pessoas que permanecem 

expostas diariamente a altos níveis de ruído. 

Sendo esta exposição ao ruído, um fator de estresse na vida do professor que na 

maioria das vezes, somado a baixa remuneração, falta de material didático adequado, entre 

outros fatores, contribui significativamente para o desenvolvimento de doenças 

psicossomáticas e a baixa auto-estima da profissão. 

Ieda (RUSSO, 1999), classifica em sua obra três tipos de ruídos nas salas de aula:  

Ambientais (contínuos) – Provenientes de ruídos de tráfego de veículos na rua, 

ventilação ou refrigeração, quadras de esportes, lanchonete, projetores de slides, 

retroprojetores e equipamentos de vídeo. 

Transitórios (inesperados) – Ruídos de motores de avião, gritos no páteo, passos no 

corredor, campainhas. 

Gerados no Interior da Sala – Conversas entre alunos, deslocamento de carteiras e 

mesas, objetos derrubados no chão. 

Em relação aos ruídos gerados no interior das salas, Ferreira (FERREIRA, 2006), 

atribui este problema aos métodos de ensino atuais, que “valorizam trabalhos em equipe ao 

invés da comunicação unilateral e dessa forma acrescentam mais fontes sonoras nas salas de 

aula”. 

Além destes, temos os problemas gerados pela própria estrutura das salas de aulas, 

construídas com materiais inadequados para proporcionar a acústica adequada. Paredes 

divisórias que não receberam tratamento adequado de isolamento sonoro, o que aumenta 

significativamente os ruídos em uma sala de aula. 

Para Ferreira(FERREIRA, 2006), estes problemas devem ser tratados na 

concepção arquitetônica do projeto: 

As atividades principais em uma universidade são baseadas na comunicação verbal. 

Para assegurar boa condição acústica para a palavra falada o desempenho acústico 

de salas de aula deve ser considerado no lançamento do projeto arquitetônico, visto 

que o espaço é destinado à realização de tarefas que exigem alto nível de 

concentração. 

Na prática, em grande parte isto não é observado, sendo a grande maioria das 

salas de aula, tanto em universidades quanto em escolas de ensino fundamental e médio, 

construídas como afirma Ferreira (FERREIRA, 2006) com projetos que “se preocupa com os 

aspectos funcionais (manutenção, iluminação, ventilação...), estéticos (espaços, áreas verdes, 
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cores...) e de custos, sendo que o projeto acústico, muitas vezes, não é abordado ou é mal 

abordado”. 

Para que a transmissão sonora em uma sala de aula seja totalmente compreendida, 

Russo (RUSSO, 1999) afirma que devem ser considerados os seguintes fatores: 

Diminuição da energia de fala – em média 65 dB NPS; 

Queda da intensidade de fala com a distância (queda de 6 dB NPS); 

Absorção, reflexão e difração do som pelos próprios corpos e movimentos 

realizados em sala de aula pelos estudantes; 

Características direcionais da fala – a energia da voz do professor é ainda mais 

dissipada quando ele não está olhando diretamente para os alunos, como,  por 

exemplo, ao falar enquanto escreve na lousa; e 

Problemas de esforço vocal – a inteligibilidade de fala não ocorre até que a 

intensidade de voz do professor atinja 60 dB em um ambiente silencioso e 80 dB em 

um ambiente que apresente 40 dB de ruído de fundo. 

A inteligibilidade, que é o estudo da comunicação entre pessoas num ambiente, 

definida como a “relação entre palavras faladas e palavras entendidas, expressas em 

porcentagem” (RUSSO, 1999), tem o tempo de reverberação como um fator determinante 

para a fala. O tratamento deste fenômeno quando realizado na fase inicial do projeto, diminui 

em muito os transtornos causados em um tratamento posterior, bem como os materiais 

utilizados na fase de tratamento posterior elevam significativamente o preço do projeto, sendo 

para tanto mais econômico pensar em todos os detalhes acústicos antes da execução do 

projeto. Assim, Ferreira (FERREIRA, 2006) diz em sua obra que “a meta da acústica na sala 

de aula é adequar a inteligibilidade da fala”. 

 

 

6.1 A REVERBERAÇÃO NA SALA DE AULA 

 

 

Vimos no capítulo 4 que a reverberação é o número de reflexões sucessivas, cujo 

tempo é inferior à discriminação do ouvido humano que, segundo a capacidade do ouvido 

humano, deve ser inferior a um décimo de segundo. O tempo de reverberação nas salas chega 

a 3s, quando o recomendado pela Organização Mundial de Saúde é de 0,6s (DONOSO, 2010). 

A reverberação é muito comum em salas de aula. Quando uma pessoa fala em um 

ambiente reverberante, ouve o som da própria voz de forma atrasada. Embora causados por 

princípios semelhantes, não há que se confundir reverberação com eco. 
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A FIGURA 8 retrata a reverberação em uma sala de aula. 

 

 
FIGURA 8 - Reverberação de uma sala de aula

11
 

 

A reverberação depende de dois fatores, conforme (FERNANDES, 2006): 

 O índice de reflexão das superfícies do ambiente (paredes, teto e piso), ou 

seja, quanto mais dura a superfície maior a reflexão.  Assim, materiais como 

mármore, concreto, vidro, etc. são altamente reflexivos, enquanto materiais 

macios e porosos como a espuma, carpete, algodão, lã de vidro, cortiça, 

tapetes, cortinas grossas, etc. são bastante absorventes. 

 O volume do ambiente, pois quanto maior a distância entre as superfícies, 

maior será o atraso do som e maior será a reverberação. 

Assim, caso a sala possua um tempo de reverberação grande e o professor 

pronuncia uma palavra com várias sílabas, a inteligibilidade estará prejudicada pois os sons 

reverberados irão sobrepor o som emitido pelo professor, tornando ininteligível mesmo que 

haja pausas entre as palavras, caso o tempo de reverberação (TR) seja muito grande. 

Salas de aula com TR superior a 1,2s combinado ao ruídos internos e externos, 

“vem revelando uma piora significativa na percepção dos sons da fala, mostrando que as 

condições acústicas da sala de aula são críticas para possibilitar um processo educacional 

adequado” (RUSSO, 1999). 

A intensidade sonora decresce 6 dB  quando se dobra a distância da fonte. “É 

evidente que o som da voz do professor é maior na frente da sala do que no fundo” 

(FERNANDES, 2006). Assim, se soubermos aproveitar as propriedades acústicas da sala, 

diminuiremos o esforço na comunicação. 

                                                           
11

 Fonte – Gulckelberger (2003) 
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A relação sinal/ruído, que é a comparação entre as intensidades do sinal (voz) e 

ruído. Conforme a figura abaixo, onde vemos o decréscimo da intensidade do sinal, sendo que 

se um professor falar a 15 dB, o som que chega ao fundo da sala com -3 dB. 

 

 
FIGURA 9 - Relação entre a voz e o ruído de fundo numa sala de aula

12
 

 

Infelizmente, com o alto nível de ruído encontrado nas escolas, dificilmente se 

encontra a situação ideal para a inteligibilidade, a qual, é a condição que haja uma diferença 

de 10 dB fala/ruído, o que, para ser alcançado, precisaria que houvesse um ruído com no 

máximo 40 dB e o professor falar a 65 dB para que haja esta diferença e garanta a boa 

comunicação e evite problemas vocais ao professor (FERNANDES, 2006). 

 

 

6.2 INTELIGIBILIDADE 

 

 

A inteligibilidade da voz é o parâmetro resultante da interferência dos demais 

fatores em um ambiente. Em relação a este parâmetro, (FERNANDES, 2006) apresenta a 

tabela a seguir com valores da inteligibilidade, que é afetada na maioria das vezes pela 

quantidade de ruídos produzidos. 

Sobre os níveis do ruído excessivo e indesejável em salas de aula, (RUSSO, 1999) 

afirma que estes níveis “encontram-se entre 30 e 35 dB à noite, 40 a 50 dB quando sistemas 

de ventilação estão ligados, 55 a 75 dB quando há um professor e mais de 25 ocupantes”. 

A inteligibilidade é definida por Costa (COSTA, 2003) como “a relação entre o 

número das palavras perfeitamente percebidas e o número das palavras pronunciadas”. 

                                                           
12

 Fonte – Guckelberger (2003) 
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TABELA 7 - Valores aceitáveis de Inteligibilidade 

VALORES DA INTELIGIBILIDADE QUALIDADE ACÚSTICA 

I ≥ 90% Ótima 

85% ≤ I < 90% Muito Boa 

80% ≤ I < 85% Boa 

75% ≤ I < 80% Satisfatória 

70% ≤ I < 75% Regular 

60% ≤ I < 70% Má 

I < 60% Inaceitável 

 

Assim, vemos que o processo ensino-aprendizado sofre grande influência dos 

fenômenos acústicos, fenômenos estes menosprezados pelos administradores na hora da 

elaboração do projeto para construção de salas de aula, e que dificulta em muito a atividade 

do professor. 

Para se alterar a realidade atual, necessário se faz um investimento alto em 

tratamento acústico, o que seria atenuado se os arquitetos e engenheiros focalizassem também 

o conforto acústicos nas salas, que mais que um fator de conforto, se demonstra um fator 

essencial para a saúde do professor e melhor aprendizado do aluno, tendo em vista o estresse 

causado pela imensa quantidade de ruídos que poderiam ser atenuados com um isolamento 

acústico eficaz. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 CONCLUSÃO 

 

 

 

A acústica ambiental, que abrange desde residências até salas de concertos e 

teatros, tem estado no foco da engenharia devido a grande quantidade de ruído produzido nas 

grandes metrópoles. Até mesmo em cidades menores tem-se sofrido com a interferência a 

grande quantidade de ruídos e a falta de controle destes. 

Somado a este problema, temos a falta de tratamento do som produzido dentro do 

próprio ambiente, que em inúmeros teatros, ginásios, igrejas, salas de aula, etc. fazem com 

que o som se torne ininteligível, causando desconforto e até estresse aos freqüentadores de 

tais ambientes. 

Nota-se que a acústica e os fenômenos relacionados à acústica de ambientes não 

se mostram objetos de estudos atuais por parte dos físicos modernos, mas o conhecimento 

transmitido através dos séculos por descobertas de grandes cientistas contribuíram para que 

hoje os inúmeros problemas acústicos possam ter um tratamento adequado. 

A difusão destes conhecimentos e suas aplicações são de fundamental importância 

para quebrar o estigma de que a física é uma ciência complicada e sem utilidades práticas. 

Assim, concluímos que os conhecimentos físicos sobre acústica são a base de todo 

o desenvolvimento e conforto acústico observado nos dias atuais. Isto inclui melhorias em 

salas de shows, teatros e igrejas, até em salas de aula, onde a prática do ensino-aprendizagem 

pode se tornar mais eficaz e menos desgastante para o professor e aluno. 
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