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Resumo 

O trabalho apresenta um estudo a respeito de acústica e sistemas de som, 

abordando as propriedades e fenômenos físicos relacionados ao som, bem como as 

características do ambiente que podem afetar a qualidade e as características do som 

emitido por uma fonte, além dos equipamentos básicos necessários para o projeto de 

sonorização e como se relaciona a escolha dos equipamentos ao ambiente.  

O objeto de estudo escolhido é o auditório do Campus I do Centro Federal de 

Educação Tecnológica de Minas Gerais que já conta com um sistema de som, mas que 

pode ser melhorado e otimizado, facilitando e ampliando o uso do espaço e dos tipos de 

atividades realizadas nele. 
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Abstract 

This work presents a study about acoustics and sound systems, covering the 

properties and physical phenomenon related to sound as well how the environment may 

affect the quality and characteristics of sound given by a source in addition to the basic 

equipment needed to the sound design and how it relates to the choice of equipment for 

this environment. 

The object of study chosen is the Campus I Auditorium  of Centro Federal de 

Educação Tecnológica de Minas Gerais, which already has a sound system, but it can be 

improved and optimized, making easier and expanding the usage of this place and the 

types of activities performed inside it. 
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Capítulo 1 

Introdução 

Este capítulo apresenta uma introdução contendo a contextualização do assunto 

tratado, apresentando pontos importantes, os objetivos gerais e como os assuntos estão 

distribuídos no trabalho. 

1.1. Contextualização do Problema 

Por muitos anos o som foi associado somente a sensação percebida quando um 

determinado tipo de onda atinge o sistema auditivo. Porém, com o passar dos anos e 

com o avanço da tecnologia o som passou a ser associado com a engenharia elétrica, que 

popularizou os sistemas de som, facilmente encontrados em salas de teatro, cinema, 

arenas esportivas, igrejas, restaurantes, centros de compra, lares e embarcados em 

veículos.  

É importante ressaltar que, apesar de obedecerem aos mesmos princípios, os 

sistemas de som são encontrados em diversos níveis de sofisticação. Em ambientes 

domésticos, os sistemas de som podem ser bastante simplificados, mas o mesmo não 

ocorre com os sistemas de som em ambientes de maior dimensão ou onde a qualidade 

do som é de fundamental importância. Isso se deve ao fato de que alguns fenômenos 

sonoros são mais evidentes em determinados ambientes e a existência ou não de alguns 

desses fenômenos é que define a qualidade acústica.  

Naturalmente, um determinado ambiente já possui propriedades acústicas que 

interagem com o sistema de som e são reforçadas por ele, por isso é usual que se chame 

o sistema de som de sistema de reforço sonoro. O reforço é necessário devido as 

limitações do ambiente em propagar ondas sonoras. Ele garante que o som alcance 

todos os ouvintes de maneira satisfatória, equilibrando a intensidade com a 
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inteligibilidade, já que somente ouvir o som não é o suficiente, é necessário que o som 

seja compreendido também. 

Uma atividade da engenharia que tem crescido recentemente é a elaboração de 

projetos de correção acústica em recintos já construídos [1]. Muitas construções, mesmo 

aquelas dedicadas a apresentações musicais, não levaram em conta no projeto a 

qualidade acústica resultante do recinto.    

Apesar do descaso em relação a acústica que algumas construções modernas 

apresentam, a preocupação com a qualidade acústica é muito antiga. Por volta do século 

IV A.C. os gregos já dispunham de arenas que eram construídas com objetivo de 

aproveitar o máximo da energia da fala e torna-la audível para o maior número de 

pessoas possível. Essas arenas eram capazes de receber milhares de pessoas, o teatro de 

Dódona, por exemplo, podia receber até dezoito mil pessoas. [1] 

O projeto acústico ou projeto de correção acústica engloba, além do isolamento 

do ambiente, a maneira como som se propaga internamente. A partir desse projeto, é 

necessário escolher, criteriosamente, os componentes que farão parte do sistema de 

reforço, levando em conta a maneira como cada equipamento interage com ambiente e 

com outros equipamentos e, também, a utilização do ambiente.  

1.2. Objetivos 

Um dos objetivos desse trabalho é introduzir os conceitos teóricos a respeito de 

acústica de ambientes, apresentando os princípios das ondas, fenômenos sonoros e 

paramentos relevantes para o projeto. Também, apresentar os principais equipamentos 

utilizados em um sistema de som e como os equipamentos interagem entre si e entre o 

ambiente. 

Outros objetivos são a análise do projeto atual e apresentar um projeto que possa 

ser aplicado na correção acústica e no reforço sonoro do auditório do Campus I do 

CEFET-MG. O projeto visa modernizar o auditório, fazendo com que ele se torne um 

ambiente para atividades, que envolvam a reprodução de som sejam executadas com 

qualidade. Essas atividades incluem a apresentação de discursos e trabalhos, 

reprodução de mídias e apresentações artísticas musicais ou teatrais. 
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1.3.  Organização do Texto  

O trabalho é composto por 6 capítulos, sendo eles: 

 

 Capítulo 1: contendo a contextualização, os objetos e a organização 

do texto; 

 

 Capítulo 2: contendo apresentação dos conceitos teóricos a respeito 

de ondas em geral, ondas sonoras e fenômenos sonoros;  

 

 Capítulo 3: contendo uma apresentação de algumas grandezas 

elétricas relevantes e dos principais equipamentos  

 

 Capítulo 4: contendo uma descrição do Auditório estudado, 

metodologia de obtenção de dados relevantes ao trabalho e análise 

dos dados obtidos. 

 

 Capítulo 5: contendo uma sugestão de projeto feito a partir da 

análise e das impressões do auditório. 

 

 Capítulo 6: contendo a conclusão e as considerações finais.  
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Capítulo 2 

Propriedades do Som 

As ondas compõem um assunto de extrema importância no mundo da física, já 

que seus conceitos teóricos são utilizados para explicar diversos fenômenos observados 

universo afora. Apesar das diferenças entre os tipos de ondas, muitas das propriedades 

das ondas se aplicam a todos os tipos. Algumas dessas propriedades serão abordadas 

nesse capítulo.    

2.1. Ondas 

Por definição, existem três tipos de ondas que são as ondas mecânicas, as ondas 

eletromagnéticas e  as ondas de matéria. As ondas eletromagnéticas são aquelas que não 

requerem um meio material para propagação, sendo elas a luz, as ondas de rádio e 

televisão, raios x, entre outras. As de matéria estão relacionadas com os fenômenos em 

nível atômico de partículas da matéria, tais como elétrons e prótons. As ondas mecânicas 

são as mais relevantes para o assunto tratado neste trabalho visto que as ondas sonoras 

se enquadram nessa categoria. As principais características das ondas mecânicas são a 

dependência de um meio material para propagação e serem governadas pelas leis de 

Newton [2].  

Uma onda pode ser entendida como uma oscilação que se transporta 

acompanhada de uma transferência de energia. Uma oscilação completa, ou um ciclo, é 

realizada em um determinado tempo chamado de período (T) em que a partícula, 

matéria ou objeto sofre um deslocamento em ambos os sentidos, alternadamente, em 

relação a um eixo (𝑥), que é a posição de repouso. Uma grandeza relacionada ao período 

é frequência (𝑓), que é o número de oscilações que ocorrem em um segundo, essa 

relação é representada pela Equação (2.1). No sistema internacional de unidades o 

período é expresso em segundos (s) e a frequência em Hertz (Hz). 
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 𝑇 =
1

𝑓
 (2.1) 

Uma função senoidal representa mu movimento periódico. Se a função é 

periódica, ela pode ser aproximada por uma soma de expressões senoidais de acordo 

com o teorema da Convergência de Fourier [3]. A equação (2.2) é uma função cosseno, 

dependente do tempo (t) e da frequência, que representa o movimento oscilatório mais 

simples, o movimento harmônico simples. A grandeza a, representa a amplitude da onda 

e indica o valor máximo de deslocamento que ocorre em posição de repouso. φ é 

denominada constante de fase e representa o deslocamento da onda em relação ao 

tempo.  

A Figura 2-1 representa o gráfico da função para o movimento harmônico 

simples. Nela pode-se observar, além das grandezas já apresentadas, outra propriedade, 

o comprimento de onda (λ), que se trata da distância entre dois pontos consecutivos de 

mesmo valor. Matematicamente pode ser representada pela equação (2.3), onde 𝑣 é a 

velocidade de propagação da onda. 

 

Figura 2-1 – Um ciclo de movimento harmônico simples e grandezas indicadas.  

 

 𝑦 = 𝑎. 𝑐𝑜𝑠(2𝜋𝑓𝑡 − 𝜑) (2.2) 

 𝑣 = 𝜆𝑓 (2.3) 
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2.2. Ondas Sonoras 

O que é conhecido como som se trata de uma onda mecânica longitudinal, ou seja, 

se propaga em um meio físico, sólido ou fluido com oscilações paralelas à direção de 

propagação da onda. O ciclo completo de uma onda sonora consiste de um semiciclo de 

compressão das moléculas do meio e outro semiciclo de rarefação. No ar, as ondas 

sonoras são variações da pressão do ar no ambiente, efeito ilustrado na Figura 2-2. E em 

meio sólido o efeito observado é o de vibração mecânica.  

 

Figura 2-2 – Representação de uma onda sonora.  

Assim como a luz, o som possui uma faixa que as pessoas não podem captar. Essa 

faixa pode ser usada para a avaliação de solos e oceanos, na procura por minerais, 

petróleo e possíveis obstáculos. Uma outra aplicação comum é o uso em 

ultrassonografias que são uteis para gerar imagens de fetos e alguns órgãos internos.     

2.2.1. Amplitude e Intensidade do Som 

Nas Figura 2-1 e Figura 2-2 observa-se que a pressão do ar, em determinados 

pontos, atinge um valor máximo e mínimo. A amplitude é a diferença de pressão, em 

Pascal (Pa), entre os valores máximo e mínimo de pressão atingidos. A amplitude está 

relacionada, também, com a intensidade do som, sendo diretamente proporcionais. 

Uma fonte sonora transmite uma certa quantidade de energia. A quantidade de 

energia transportada pela onda sonora por unidade de superfície normal à direção da 

onda é o que define a intensidade sonora em um ponto e em uma determinada direção, 
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dada pela equação (2.4), onde P é a potência em Watt (W) e A é a área em metro 

quadrado (m²)  [4].  

A intensidade de som é inversamente proporcional ao quadrado da distância. 

Quanto mais distante se está de uma fonte, menor é quantidade de energia recebida 

pelos ouvidos. De maneira geral, as fontes sonoras não são pontuais, mas ao ar livre, sem 

barreiras ou superfícies refletoras, as ondas assumem um formato praticamente 

esférico. Dessa maneira, conforme a distância aumenta, a área da superfície aumenta 

proporcionalmente ao quadrado da distância, reduzindo a intensidade. 

O ouvido humano é capaz de perceber uma extensa faixa de intensidades. O 

limiar de audibilidade possui uma intensidade da ordem de 10-12W/m² e a intensidade 

que provoca dor é de 1W/m². Dessa forma, é mais conveniente expressar o nível de 

intensidade ou pressão sonora em decibel (dB). Matematicamente o nível de intensidade 

sonora em dB é expresso pela equação (2.5), onde 𝑃0 é a potência de referência, 

normalmente igual a 1W. Em termos de pressão, a referência utilizada é a pressão (𝒫) 

de 20𝑥10−6Pa, que corresponde à mínima pressão sonora audível e assim o nível de 

pressão sonora (SPL) e representado pela equação (2.6). 

O nível de intensidade poder afetar diretamente o estado físico e o psicológico 

dos seres humanos. Pode causar, por exemplo, perdas de concentração, irritação e 

dificuldade para dormir. Uma intensidade muito alta pode, dependendo do tempo de 

exposição, causar danos permanentes ao ouvido [5]. 

2.2.2. Velocidade do Som 

 A velocidade do som, assim como qualquer onda mecânica das propriedades 

inerciais e elásticas do meio. Considera-se que o ar é um gás perfeito e que as 

compressões e descompressões que a onda provoca no ar ocorrem a temperatura 

 𝐼 =
𝑃

𝐴
  (2.4) 

 𝑑𝐵 = 10 log (
𝑃

𝑃0

) (2.5) 

 𝑑𝐵 𝑆𝑃𝐿 = 20 log (
𝒫

𝒫0

) (2.6) 
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constante, configurando um processo adiabático. Dessa forma, tem-se a equação (2.7), 

que fornece a velocidade do som no ar, onde 𝑣0 é a velocidade do som a 0°C e a 1ATM e T 

é a temperatura em graus Celsius [6]. 

2.2.3. Comprimento de Onda 

Em um determinado instante se um conjunto de pontos de uma onda sonora 

apresentar os mesmos valores de pressão, esse conjunto é denominado frentes de onda. 

As frentes de onda são representadas por cada arco observado na Figura 2-2. O 

comprimento de onda é a distância entre duas frentes de onda consecutivas de mesma 

pressão.  

Em alguns instrumentos musicais, o comprimento de onda é um parâmetro 

importante para uma eficiente geração de ondas sonoras. Normalmente a geração do 

som vem da vibração de um corpo sólido, como cordas, películas, chapas metálicas, 

barras, ou de fluidos confinados em um espaço e estes devem possuir dimensões que 

acomodem a onda completamente. 

2.2.4. Características Relacionadas à Frequência 

O som é classificado em níveis graves, médios e agudos e esse tipo de 

característica depende da frequência como indicado a Tabela 2-1. Em média, o ouvido 

humano é capaz de perceber sons na faixa de 20Hz a 20kHz, porém, alguns sons cujas 

frequências estão mais próximas das extremidades dessa faixa são de difícil percepção 

como notas musicais.  De maneira geral, o ouvido é mais sensível às frequências da faixa 

de 3kHz a 5kHz. [7] 

Apesar da grande extensão de frequência sonora que ouvido é capaz de perceber, 

a voz humana cobre a faixa de 100Hz a 6kHz e dentro dessa faixa, grande parte da 

energia da fala se concentra em frequências abaixo de 1kHz [8]. Uma voz treinada pode 

alcançar frequências além dessa faixa, como por exemplo, cantores que tem a voz do tipo 

Baixo podem alcançar 73,12Hz, equivalente a nota ré.  

 𝑣𝑠𝑜𝑚 = 𝑣0√1 + 𝑇/273 (2.7) 
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Tabela 2-1 -  Grupos de frequência e suas respectivas faixas. 

Grupo Faixa 

Graves ou Frequências Baixas 20Hz – 200Hz 

Médios ou Frequências Médias 200Hz – 6kHz 

Agudos ou Frequências Altas 6kHz – 20kHz 

 

A percepção de intensidade que os ouvidos possuem em relação a frequência não 

é linear.  Para determinadas frequências é necessário um maior nível de pressão sonora 

para que haja a mesma sensação de onda de outro valor de frequência. As curvas 

isofônicas expressam o nível subjetivo de sonoridade, em fon ou phon essa grandeza 

também é chamada de audibilidade. Essas curvas indicam qual é o nível de pressão 

sonora necessário para que a sensação de intensidade de certas frequências seja a 

mesma da frequência de 1000Hz. As curvas isofônicas foram desenvolvidas por Fletcher 

e Munson [4], porém, as curvas de Dadson e Robinson [9], mostrada na Figura 2-3, 

representam melhor esse fenômeno.  

 

Figura 2-3 – Gráfico de Curvas Isofônicas retirado de JBL System Design Reference Manual [9]. 



 
 

26 
 

2.2.5. Fase  

A relação de tempo entre uma onda sonora e uma onda de referência é chamada 

de fase (ϕ) e é expressa em graus ° [8]. Considerando duas ondas de mesma frequência e 

amplitude, o ângulo de fase é a distância horizontal de pontos equivalente de uma onda 

sonora e a outra onda, como mostra a Figura 2-4 – . 

 

Figura 2-4 – (A) Onda referencia e (B) onda defasada. 

Duas ondas podem ser superpostas e a interação que ocorre provoca uma 

interferência que pode ser construtiva ou destrutiva, dependendo do ângulo de fase 

entre elas. Se o ângulo de fase entre duas ondas está entre 0° e 120° ou entre 240° e 

360°, então o valor da amplitude da onda resultante está entre uma e duas vezes a 

amplitude das ondas originais. Se o ângulo de fase entre duas ondas está entre 120° e 

240, a amplitude da onda resultante é sempre menor que a amplitude das ondas 

originais.  

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Figura 2-5 – Diferentes combinações de ondas defasadas. 
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A Figura 2-5 (a) mostra ondas superpostas com uma defasagem de 180°, o 

resultado é um cancelamento total, configurando uma interferência destrutiva. Sendo a 

defasagem de 0° ocorre uma interferência construtiva e a amplitude da onda resultante 

é igual à soma das duas ondas, como mostra a Figura 2-5 (b).  Se a defasagem for de 120° 

a onda resultante possui uma amplitude igual a amplitude de qualquer uma das duas 

ondas, porém, essa onda está 60° atrasada em relação a uma delas e 60° adiantada em 

relação à outra, como vista em Figura 2-5 (c).  

2.3. Efeitos do Clima na Propagação de Ondas 

Em um ambiente sem obstáculos refletores ou absorvedores, sem variação de 

temperatura ou umidade entre as camadas de ar e sem vento, um único fenômeno 

relevante é observado, o decaimento da intensidade do som com a distância (já citado na 

seção 2.2.1). Porém, o que é visto na prática é um ambiente um pouco mais complexo 

que interage com ondas sonoras de diversas maneiras. Esses fatores ambientais são 

observados mais facilmente em eventos de grande escala [8].  

2.3.1. Influência da Temperatura 

A equação (2.8) mostra que a velocidade do som é proporcional à raiz quadrada 

da temperatura. Havendo gradientes de temperatura no ar, o trajeto da onda sonora 

será curvo [4], desviando para a direção da zona mais fria, ou seja, o som tende a seguir 

pelo caminho onde a temperatura é mais baixa, já que o ar frio é mais denso e constitui 

um melhor meio de propagação.  

Se a temperatura aumenta com a altura, o trajeto se encurvará para baixo, como 

mostra a Figura 2-6(a). Essa situação é comum ao amanhecer, na qual a superfície do 

chão ainda se encontra fria enquanto o ar já se aqueceu. Se a temperatura reduz com o 

aumento da altura o trajeto se curvará para cima, como pode ser observado na Figura 

2-6 (b). Isso acontece após o pôr do sol, quando a superfície do chão ainda está quente e 

o ar já resfriou [9].   

 𝑣𝑠𝑜𝑚 = 𝑣0√1 + 𝑇/273 (2.8) 
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(a) 

 

(b) 

Figura 2-6 - Trajeto da onda sonora no gradiente positivo (a) e negativo (b) de temperatura. 

O público de uma apresentação em local aberto pode tornar o ar na aglomeração 

mais quente que o ar acima das pessoas. Portanto, nesta situação, o som tende a se 

desviar do público. Para resolver esse problema é conveniente inclinar as caixas de som 

para baixo, fazendo com que as perdas sejam menores.  

2.3.2. Influência do Vento 

O trajeto da onda sonora pode ser alterado também pelo vento. As moléculas de 

ar que estão vibrando são deslocadas seguindo a corrente de ar. Dessa forma o vetor 

velocidade do vento é somado ao vetor velocidade do som mudando a direção do som e 

fazendo com que o som pareça estar vindo de outra direção. A Figura 2-7 ilustra a soma 

vetorial das velocidades do vento e do som. 
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Figura 2-7 – Soma dos vetores velocidade do som e do vento. 

Quando camadas de ar circulam em diferentes velocidades o vetor de propagação 

da onda sonora sofre uma refração, efeito semelhante ao que ocorre com gradientes de 

temperatura. Normalmente a variação de velocidade também é gradiente, com a 

velocidade aumentando conforme a altura aumenta. Nessas condições uma onda sonora 

propagando contra o vento é refratada para cima, uma onda propagando a favor do 

vento é refretada para baixo e uma onda propagando verticalmente refrata na direção 

da corrente de ar, como mostra a Figura 2-8.  

 

Figura 2-8 - Efeito provocado por gradientes de velocidade de correntes de ar. 

A velocidade do vento normalmente é muito menor que a velocidade do som e 

assim, diretamente ele provoca poucas alterações no trajeto do som. Porém, as correntes 

de ar podem alterar significativamente os gradientes de temperatura, ampliando os 

efeitos de refração do som [8].  
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2.3.3. Influência da Umidade 

Conforme a onda sonora se propaga pelo ar, parte da energia é perdida devido a 

ação da viscosidade, da condução de calor e da relaxação nos estados de energia 

rotacional e vibracional das moléculas nas moléculas de ar [10]. Essa energia perdida 

depende da umidade e causa uma atenuação no som, mas o efeito só é significativo para 

frequências acima de 2kHz, ou seja, praticamente não afeta a faixa de frequência da fala 

[9]. Como mostra o gráfico da Figura 2-9, a atenuação do som aumenta com a frequência 

e com a redução dos valores de umidade relativa do ar. 

 

Figura 2-9 – Gráfico de absorção do som em relação a umidade relativa do ar retirado de JBL System 
Design Reference Manual  [9]. 

2.4. Efeitos dos Obstáculos na Propagação do Som 

Normalmente as ondas sonoras não se propagam em um ambiente totalmente 

livre de obstáculos. O chão, as paredes, o teto, colunas e biombos são possíveis 

obstáculos e possuem propriedades elásticas e estéticas que interagem com as ondas de 

maneira específica quando elas atingem suas superfícies, podendo causar desvios no 

trajeto do som ou parte dele. 
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2.4.1. Difração  

Quando a onda sonora atinge a superfície de um obstáculo parte da energia dela é 

refletida em forma de onda, outra parte é dissipada e outra parte produz vibrações no 

objeto que são retransmitidas, fazendo com que o obstáculo passe a ser uma fonte [10]. 

Se as dimensões do obstáculo são muito menores que o comprimento da onda, a 

perturbação causada por ele é pequena e assim é como se não houvesse nenhum 

obstáculo no caminho e a onda continua sua propagação, como ilustra a Figura 2-10. [7] 

 

Figura 2-10 - Interferência de um obstáculo pequeno. 

Se as dimensões do obstáculo são maiores de que comprimento da onda é 

formada uma região atrás do obstáculo onde, devido a difração, são propagadas ondas 

de menor intensidade.  A difração é um dos fenômenos que permite que o som possa ser 

ouvido através de um muro, por exemplo, como ilustra a Figura 2-11(a). As fontes 

secundarias são, normalmente, as arestas do obstáculo ou objeto que refletem as ondas 

para a área atrás dele. 

Existem alguns obstáculos que possuem uma abertura. Se a abertura for muito 

maior que o comprimento da onda, grande parte do som continua se propagando. Nas 

arestas da abertura há uma dispersão do som e o som difrata se propagando pela área 

fechada pela barreira, como mostra a Figura 2-11 (b). 
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(a) (b) 

Figura 2-11 - Difração em uma barreira e em uma abertura muito maior que λ. 

Caso a abertura seja muito menor de que o comprimento de onda há uma grande 

dispersão e ela se comporta como uma fonte pontual hemisférica, como visto na Figura 

2-12 (a). Porém, caso a abertura seja estreita em um eixo e comprida o suficiente em 

outro eixo, como vista na Figura 2-12 (b), ela se comporta como uma fonte linear 

semicilíndrica, que é o princípio básico de funcionamento dos sistemas de line array. 

 

 

 

(a) (b) 

Figura 2-12 – Fontes sonoras pontual (a) e linear(b). 
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2.4.2. Reflexão 

Quando uma onda mecânica atinge um objeto que tem dimensões maiores do que 

um quarto do seu comprimento de onda, parte dela é refletida.  Além da dimensão do 

objeto, o percentual de energia refletida depende também de sua flexibilidade. O ângulo 

da onda refletida é igual ao ângulo da onda incidente, como mostra a Figura 2-13. O 

trajeto do som refletido segue a reta prolongada em relação à projeção simétrica da 

fonte. [10] 

 

Figura 2-13 -Reflexão em superfícies planas. 

Em superfícies curvas, o ângulo refletido também é igual ao ângulo incidente. Mas 

deve-se tomar como referência o eixo perpendicular à reta tangente à curva, como 

mostra Figura 2-14.  

 

Figura 2-14 – Reflexão em superfícies curvas. 

Dependendo das características da superfície da barreira, uma onda sonora pode 

ser refletida em várias parcelas com diferentes direções, cada uma contendo uma parte 

da energia total. Esse efeito é chamado de difusão causando o espalhamento do som.  
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Não existe, especificamente, um material difusor. Uma superfície pode ser mais 

ou menos difusora dependendo de características construtivas e estéticas, como 

espessura, cavidades e ressaltos. [7]    

2.4.3. Absorção 

Por definição, a absorção é quantidade da energia perdida quando uma onda 

atinge a superfície de uma barreira. Como definido por Wallace Clement Sabine, uma 

janela aberta é uma superfície que não reflete som, configurando um absorvedor 

perfeito com coeficiente de absorção de 100% ou de 1. [8] Assim, tem-se que coeficiente 

de absorção (α) de um material se refere a porcentagem da energia perdida com o 

impacto por metro quadrado, e dessa forma, pode-se definir também o coeficiente de 

reflexão (γ) já que são grandezas complementares ou seja, 𝛾 = 1 − 𝛼. A absorção total 

de uma superfície é dada em Sabins pela equação (2.9). 

É comum expressar a absorção de um ambiente em termos do coeficiente de 

absorção média (�̅�). Como um ambiente pode conter várias superfícies de diferentes 

coeficientes de absorção, o coeficiente de absorção média será a soma das absorções de 

cada superfície dividida pela soma total das áreas, como na equação (2.10). [9] 

Por depender da frequência da onda, os valores da absorção ou dos coeficientes 

de absorção de determinados materiais são apresentados de maneira tabelada de 

acordo com a frequência. A Tabela 2-2 apresenta os coeficientes aproximados de 

absorção para diversos tipos materiais. Muitos fabricantes de materiais também 

fornecem os coeficientes de absorção sonora. A Tabela 2-3 mostra os valores de 

absorção em Sabins de elementos em áreas normalmente ocupadas pela plateia ou por 

acentos.  

  

 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟ç𝑎𝑜 = 𝛼 × 𝐴 (2.9) 

 �̅� =
∑ 𝑎𝑛 × 𝐴𝑛

∑ 𝐴𝑛

 (2.10) 
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Tabela 2-2 – Coeficientes de absorção sonora de alguns materiais mais comuns [10]. 

Material 
Coeficientes por frequência 

125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 
Ar - - - - 2,3 7,2 
Água 0,008 0,008 0,013 0,015 0,02 0,025 
Carpete:       

No concreto 0,02 0,06 0,14 0,37 0,6 0,65 
Com espuma de borracha 0,08 0,27 0,39 0,34 0,48 0,63 

Compensado de Madeira:       
3mm e 5cm de ar 0,3 - - 0,1 - 0,7 

6mm e 7,5cm de ar 0,6 0,3 0,1 0,09 0,09 0,09 
1cm 0,28 0,22 0,17 0,09 0,1 0,11 

No piso 0,15 0,11 0,10 0,07 0,06 0,07 
Concreto       

Bloco 0,36 0,44 0,31 0,29 0,39 0,2 
Piso 0,01 0,01 0,015 0,02 0,02 0,02 

Cortina:       
Algodão esticado 0,07 - - 0,8 - 0,5 
Algodão dobrado 0,07 0,31 0,49 0,81 0,66 0,54 

Veludo em contato com a parede 0,03 0,04 0,11 0,17 0,24 0,35 
Veludo esticado 0,6 0,27 0,44 0,5 0,4 0,35 

Veludo dobrado (50%) 0,14 0,35 0,55 0,72 0,7 0,65 
Gesso Acústico:       

½ Polegada 0,31 0,32 0,52 0,81 0,88 0,84 
1 Polegada 0,25 0,45 0,78 0,92 0,89 0,87 

Gesso Comum:       
Liso em parede de madeira 0,02 0,02 0,03 0,04 0,04 0,03 

Rugoso em parede de madeira 0,02 0,03 0,04 0,05 0,04 0,03 
Liso em parede de tijolo 0,013 0,015 0,02 0,03 0,04 0,05 

Lã de Rocha 0,42 0,66 0,73 0,74 0,76 0,79 
Lã de Vidro 0,29 0,55 0,64 0,75 0,8 0,85 
Mámore 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 
Tijolo:       

Bloco 0,03 0,03 0,03 0,04 0,05 0,07 
Pintado 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,03 

Vidro 0,35 0,25 0,18 0,12 0,07 0,04 

Tabela 2-3 – Absorção de acentos e de plateias [4]. 

Elementos 
Absorção por frequência (em Sabins) 

125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 
Acentos:       

Madeira 0,15 0,20 0,25 0,30 0,50 0,50 
Estofado com tecido 1,5-3,5 3,5-4,5 4,0-5,0 4,0-5,5 3,5-5,5 4,5-4,5 
Estofado com couro 2,5-3,5 3,0-4,5 3,0-4,0 2,0-4,0 1,5-4,0 1,0-3,0 

Plateia:       
Sentada 2,5-4,0 3,5-5,0 4,0-5,5 4,5-6,5 5,0-7,0 4,5-7,0 
Em pé 0,185 0,325 0,44 0,42 0,46 0,37 

Escolar com cadeira 0,17 0,21 0,26 0,30 0,325 0,37 
Músicos de Orquestra com 

instrumentos 
0,38 0,79 1,07 1,3 1,21 1,12 
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2.4.4. Transmissão 

Um obstáculo nunca absorve ou reflete totalmente o som. O choque da onda 

sonora com uma barreira provoca uma vibração da própria barreira, que provoca 

vibrações no ar se tornando uma fonte secundária de som do outro lado. Como não 

existe um isolamento perfeito, uma parte do som sempre será transmitido. Alguns 

materiais podem absorver totalmente determinadas frequências, mas não conseguem 

absorver outras e acabam retransmitido o som. 

2.5. Fenômenos de Propagação Sonora 

O comportamento das ondas diante da superfície de obstáculos ou barreiras 

provoca alguns fenômenos que influenciam na qualidade acústica de um ambiente.  O 

tratamento acústico deve estabelecer uma sonoridade agradável dentro do ambiente e é 

necessário que os fenômenos apresentados na seção 2.5 sejam controlados. 

2.5.1. Atraso 

Um atraso, retardo ou delay é o fenômeno que consiste em perceber um som e a 

repetição atrasada desse som. Uma determinada onda sonora e a reflexão dessa mesma 

onda atingem o ouvinte, ou um microfone, em tempos diferentes e dessa forma o som 

refletido alcança o ouvinte depois do som original, como ilustra a Figura 2-15. 

 

Figura 2-15 - Diferença de tempo entre o som original e o som refletido. 
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Dependendo do tempo de atraso diferentes fenômenos podem ser observados. O 

ouvido humano não consegue perceber um atraso menor do que 7 milissegundos, porém 

dependendo do ângulo de fase entres o som original e o som refletido podem ocorrer 

cancelamentos [7].  

No ponto onde se localiza o ouvinte o som e suas reflexões são combinados. Dessa 

forma é possível que uma frente de pressão combine com uma frente de rarefação 

causando uma atenuação. Caso as amplitudes de pressão e rarefação sejam iguais ocorre 

o cancelamento total, mas como as ondas refletidas percorrem um maior caminho e 

sofrem atenuações no choque com a barreira, os cancelamentos que ocorrem na pratica 

são parciais e não totais.  

A amplitude resultante da combinação do som com o atraso desua reflexão 

depende da frequência da onda. A Figura 2-16 mostra a resposta em frequência de sons 

atrasados e esse é o perfil da resposta de qualquer par de sinais defasados combinados, 

chamado de filtro Comb ou filtro pente [9]. O efeito do filtro pente é percebido de 

maneira subjetiva pelo ouvido e a curva da percepção humana é representada pela linha 

tracejada na Figura 2-16. 

 

Figura 2-16 – Gráfico da resposta do filtro pente retirado de JBL System Design Reference Manual [9]. 
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2.5.2. Efeito Haas 

Um atraso de 7 a 20ms ainda é imperceptível para o ouvido humano e não haverá 

distinção entre os dois sons. Porém, essa faixa de atraso é perceptível no espaço e 

configura um fenômeno conhecido como Efeito Haas.  

Se duas fontes equidistantes de um ouvinte emitem um som idêntico, o ouvinte 

terá a sensação de que o som vem de uma única fonte (imaginária) posicionada entre as 

duas, como mostra a Figura 2-17. Mas se em uma das fontes for adicionado um atraso de 

20ms, por exemplo, então o ouvinte terá a sensação de que o som vem da fonte sem 

atraso, ou seja, a direção da fonte do som que chega primeiro é a direção percebida pelo 

cérebro [10]. Isso acontece devido a um processo mental ao qual o cérebro está 

condicionado desde o nascimento. Assim, conclui-se que mesmo que ocorram várias 

reflexões de uma onda, o ouvido humano são capazes de identificar a direção da fonte.  

 

Figura 2-17 - Efeito Haas ilustrado. 

2.5.3. Eco e Dobra 

O ouvido humano é capaz de distinguir sons com atrasos maiores do que 20 ms. 

Porém, atrasos de até 80ms ainda são muito pequenos, apesar de comprometerem a 

qualidade do som reduzindo a inteligibilidade. Esse efeito, especificamente, é chamado 

de dobra. A sucessão de dobras representa um outro fenômeno denominado eco flutter, 

que ocorre devido às reflexões rápidas e consecutivas entre paredes paralelas. 

Para que ocorra o eco propriamente dito, é necessário que o atraso seja maior do 

que 80ms. O eco é produzido da mesma maneira que o eco flutter, porém a distância 

entre as barreiras paralelas é maior, reduzindo o nível das reflexões e suavizando o 

efeito. 
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Para evitar o aparecimento de ecos e dobras é comum a construção de paredes 

que não sejam exatamente paralelas. Outra maneira é revestir as paredes com um 

material pouco reflexivo, podendo ser boa absorvedora ou boa difusora. 

2.5.4. Reverberação 

É um importante fenômeno provocado por múltiplas reflexões do som dentro de 

um ambiente fechado ou parcialmente fechado. Quando uma fonte sonora emite um 

som, ele se choca com as paredes do ambiente que reflete e difunde as ondas pelo 

ambiente de maneira aleatória criando um campo de ondas que prolonga a propagação 

do som, mesmo que som da fonte já tenha sido interrompido. Esse som decaindo que 

ocorre devido exclusivamente às reflexões é chamado de reverberação [8].  

Um importante parâmetro acústico relacionado com a reverberação é o tempo de 

reverberação. De superfície para superfície parte da energia é dissipada em cada 

reflexão e a intensidade do som é atenuada até cessar completamente. O tempo que leva 

para a intensidade do som decair em 60dB é o tempo de reverberação, ou 

abreviadamente RT60. As características do decaimento de um ambiente formam a 

assinatura acústica do ambiente, que vai depender, também outros parâmetros 

construtivos da sala.   

2.6. Ruído 

O ruído, quando se trata de sonorização, pode ser definido como um som que 

ocorre de maneira indesejada e muitas vezes é não intencional. Em várias situações o 

ruído é inevitável, sendo produzido por máquinas, veículos, manuseio de ferramentas, 

pessoas ou animais e fenômenos da natureza. Há também casos onde o ruído é 

produzido intencionalmente devido a uma apresentação artística, como show de música, 

cinema e teatro, mas o vazamento desse som para outros ambientes pode se tornar um 

problema.  

É importante quantificar o ruído, controlá-lo e, sempre que possível, elimina-lo. 

Se em excesso, o ruído pode provocar surdez, o que é comum em funcionários de 
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grandes industrias, podendo representar, também, prejuízos financeiros, já que a 

empresa pode ser responsabilizada pelos problemas de saúde de seus funcionários [11]. 

Diversos métodos de controle de ruído podem ser utilizados para reduzir sua 

periculosidade. Dos métodos mais simples, como o ajuste do ganho de equipamentos de 

som até que os níveis estejam em valores adequados, até aos mais complexos que 

incluem o isolamento da fonte sonora. As fontes de ruído podem ser colocadas a uma 

determinada distância de forma que intensidade sonora já tenha descaído o suficiente 

até chegar ao ouvinte e podem ser isoladas com barreiras feitas de algum material 

absorvente. Além de isolar a fonte, é comum o isolamento com barreiras de determinado 

ambiente, controlando a entrada de ruído externo, e utilização de protetores auriculares 

quando não for viável isolar a fonte ou o ambiente [12].  

2.7. Considerações Finais 

Este capítulo conceituou as ondas mecânicas de maneira geral, comportamento 

do som e os fenômenos sonoros que ocorrem em ambientes abertos e fechados. 

Conhecer esses conceitos e fenômenos é muito importante, pois, dessa forma, é possível 

caracterizar o comportamento acústico e identificar as qualidades ou defeitos de 

determinados ambientes.  
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Capítulo 3 

Equipamentos de um Sistema de Som 

Este capítulo apresenta uma descrição da função e do funcionamento dos 

principais equipamentos utilizados como componentes do sistema de reforço sonoro. 

Além de apresentar algumas das grandezas elétricas mais relevantes para o projeto.  

3.1. Introdução 

Um sistema de som é um arranjo de equipamentos e componentes eletrônicos 

projetados, de maneira geral, para receber um som na entrada, amplificar sua 

intensidade e reproduzir o som na saída para os ouvintes. Muitas vezes, uma pessoa que 

está discursando ou cantando em um palco não é ouvida claramente por todos na 

plateia, sendo necessários equipamentos que façam com que som seja ouvido de 

maneira clara e com uma intensidade adequada. Existem sistemas que são projetados 

para outras funções, tais como gravação e transmissão do som. Esses equipamentos 

permitem que o som seja transmitido e reproduzido em outros ambientes ou localidades 

mais distantes do evento ou ainda, que o evento seja registrado e reproduzido em outros 

em um outro momento. 

3.1.1. Representação Elétrica do Som 

A palavra “áudio” está amplamente relacionada com o som em sistemas elétricos 

e eletrônicos. Um sinal de áudio se trata de uma representação elétrica do som na forma 

de uma onda de tensão ou corrente. Variando dentro dos limites estabelecidos pelo 

equipamento, o sinal de tensão ou corrente flutua exatamente como a onda sonora que 

ela representa. Isso significa as propriedades da onda sonora, como fase e frequência, 

são mantidas.  
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Assim como a onda sonora mecânica, a intensidade da onda elétrica pode ser 

especificada em decibel. A designação dBm se refere à intensidade de um sinal elétrico 

em Watts em relação a referência de 1 mW, dBW é a intensidade em relação a 1 W, dBu 

indica o nível de tensão em relação 0,775 V e dBV se refere ao nível em relação a 1 V. 

3.2. Processamento 

A principal função do sistema de som para reforço sonoro, é amplificar o som. Os 

equipamentos responsáveis por converter uma onda sonora para um sinal elétrico 

flutuante, ou a operação inversa, são os transdutores de som. Os equipamentos que 

alteram o sinal elétrico produzido por um transdutor na entrada, em um ou mais 

aspectos, são os processadores de som. Após o processamento, o sinal necessita de uma 

nova conversão na qual o sinal elétrico é convertido em uma onda sonora por um 

transdutor de saída. Os processadores podem ser encontrados como equipamentos 

isolados ou estarem embutidos em um único equipamento, como por exemplo, as mesas 

de som. 

3.2.1. Transdução 

A entrada do sistema de som possui um transdutor que é o responsável por gerar 

sinais elétricos a partir das ondas sonoras, registros em fitas magnéticas, registros 

impressos em discos de vinil e dados digitais gravados em discos compactos, como CDs e 

DVDs, e dispositivos de armazenamento digital de massa.  

São vários os tipos de transdutores e cada um deles possui características e 

aplicações específicas. Os transdutores mais comuns são os microfones de pressão. Eles 

captam as ondas sonoras que se propagam no ar, como o som de vozes e diversos 

instrumentos, sejam eles percussivos, de corda ou de sopro. A seção 3.3 é dedicada a 

esses dispositivos que possuem uma grande relevância para o trabalho e que merecem 

um maior detalhamento.  

Ondas sonoras se propagando em meios sólidos são captadas por sensores 

piezelétricos, também chamados de captadores de contato. O cristal piezelétrico produz 
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corrente elétrica ao ser submetido à compressão mecânica, como as vibrações de alguns 

instrumentos de corda e de percussão. 

Instrumentos de corda que utilizam cordas metálicas, como alguns violões e 

guitarras, podem ter o seu som captado por captadores magnéticos. A vibração das 

cordas provoca distúrbios no campo magnético do captador e induz corrente elétrica no 

enrolamento condutor. 

3.2.2. Pré-amplificadores 

A amplitude dos sinais elétricos gerados pelos transdutores é relativamente 

pequena, na faixa de microvolts. Por isso, o primeiro estágio ativo de processamento 

após a entrada é a pré-amplificação.  

O pré-amplificador é um estágio que amplifica o sinal de áudio, elevando o sinal a 

um nível adequado para mixagem e processamento, chamado nível de linha. Em termos 

de volts, sinais de poucos microvolts são amplificados a uma faixa entre 0,1 e 2V. 

Alguns transdutores já fornecem um sinal em linha, mas o uso de pré-

amplificadores pode ser necessário para que a carga do próximo estágio não 

sobrecarregue o transdutor. 

3.2.3. Painel da Mesa de Som 

O termo mesa de som se refere à um equipamento que é usado para realização de 

ajustes e soma de sinais. A mesa possui um painel dotado de várias entradas de sinais e 

botões de ajustes, sejam eles individuais ou gerais. As mesas também são chamadas de 

misturadores de som, ou mixers, pois vários sinais são somados resultando em um único 

sinal. 

Em uma mesa de som cada entrada possui um pré-amplificador embutido, com 

seu respectivo ajuste de ganho. Após o pré-amplificador o sinal em linha segue para 

equalizador. Ele é o estágio onde a resposta em frequência do sistema pode ser alterada 

e são realizados ajustes tonais dos sinais de áudio, sendo possível atenuar ou elevar 

determinadas frequências por meio de potenciômetros, sendo que há um potenciômetro 

para cada faixa de frequência ajustada.  
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Além dos ajustes de frequências, o painel de algumas mesas permite outros tipos 

de ajustes, como o ajuste panorâmico, de compressão e de ruído. Além disso é possível 

também o acréscimo de efeitos sonoros como reverberação artificial, atraso, 

defasadores, entres outros. Mesmo que a mesa possua processadores embutidos, muitos 

processadores externos podem ser adicionados ao sistema. Isso ocorre caso o 

processador da mesa não tenha um desempenho satisfatório. 

3.2.4. Amplificador de Potência   

Depois de processado pela mesa, o sinal é novamente amplificado. Um 

amplificador de potência, como o nome implica, eleva a potência sinal de áudio e é o 

último estágio ativo do sistema de som, antes de finalmente chegar aos transdutores de 

saída. Os amplificadores de potência, normalmente, possuem somente o ajuste 

intensidade do som. 

Sistemas de som de baixa potência utilizam os amplificadores embutidos em 

outros equipamentos, mas sistemas maiores possuem um amplificador dedicado. O 

desenvolvimento de semicondutores de estado sólido reduziu o tamanho desses 

dispositivos e melhorou consideravelmente sua eficiência, porém os amplificadores 

valvulados ainda são amplamente utilizados devido às características sonoras 

apresentadas [8].   

3.3.  Microfones 

O termo microfone se refere qualquer elemento que transforma energia acústica 

em energia elétrica. Existe uma grande variedade de microfones que realizam a 

conversão de energia de maneira diferente. Além da forma de conversão, há também 

uma grande variedade características construtivas, que influenciam na faixa de 

frequências e na fidelidade do som capturado e, consequentemente a aplicação do 

microfone. 
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3.3.1.  Microfones Dinâmicos 

O microfone dinâmico é o tipo mais comum e mais utilizado em estúdios, 

auditórios, teatros e palcos abertos, pois são versáteis, robustos, confiáveis, além de 

serem razoavelmente resistentes a fatores ambientais. Existem dois tipos construtivos 

de microfones dinâmicos. São eles o microfone de membrana e o de fita.  

O microfone de membrana também é chamado de microfone de diafragma ou 

microfone moving coil. A Figura 3-1 ilustra a estrutura básica de um microfone dinâmico 

de membrana. Um diafragma flexível está acoplado a um enrolamento condutor, o 

enrolamento se move livremente na abertura que há entre os dois imãs permanentes 

que também constituem o transdutor.  Ao ser atingido por uma onda sonora o diafragma 

vibra e consequentemente o enrolamento se move acompanhando o movimento 

oscilatório que ocorre. Como o enrolamento se encontra em um campo magnético, sua 

movimentação induz uma corrente proporcional à variação de pressão provocada pela 

onda sonora. 

 

Figura 3-1 - Diagrama do elemento de captura de um microfone de membrana retirado de The Sound 
Reinforcement Handbook. [8] 

 O microfone de fita, ou microfone ribbon, emprega um método semelhante ao 

microfone de membrana. O diafragma deste tipo de microfone é uma fita de metal 

ondulada, leve e fina. Essa fita fica esticada no espaço entre dois imãs e, portanto, está 

inserida em um forte campo magnético. Ao ser atingida pela onda sonora, a fita vibra e 

conforme ela corta as linhas de campo, uma tensão é induzida em seus extremos. As 

extremidades da fita são conectadas a um transformador devido ao fato de que tanto a 

tensão induzida quanto a impedância são muito pequenas. O transformador possui 

dupla função, uma delas é a de elevar o sinal da tensão, a outra é isolar a fita da carga da 
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entrada do dispositivo no qual o microfone será conectado. O diagrama ilustrativo do 

microfone de fita é ilustrado na Figura 3-2. 

 

Figura 3-2 - Diagrama construtivo do microfone de fita retirado de The Sound Reinforcement Handbook. 
[8] 

Atualmente, poucos fabricantes produzem os microfones de fita, pois eles são 

caros e extremamente frágeis, podendo ser danificados por um sopro mais forte. Eles 

são mais utilizados em estúdios para gravação de vozes e instrumentos acústicos, 

possuem excelentes características sonoras e respondem bem às altas frequências. Além 

disso possuem uma excelente resposta a transitórios e produzem pouco ruído. 

3.3.2. Microfones Condensadores 

Assim como os microfones de fita, os microfones condensadores, também 

chamados de capacitores, são mais utilizados em estúdios de gravação por serem mais 

frágeis. Do mesmo modo, são mais empregados na gravação de vozes e instrumentos 

acústicos. Apesar das semelhanças, o processo de transdução ocorre de maneira 

diferente. A Figura 3-3 ilustra o digrama construtivo do elemento transdutor. 

 

Figura 3-3 –Diagrama construtivo do condensador retirado de The Sound Reinforcement Handbook. [8] 
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Nesses microfones o diafragma é constituído de uma membrana plástica 

revestida de ouro montado acima de uma placa cerâmica também revestida de ouro. A 

membrana e a placa são separadas por um volume de ar, configurando assim um 

capacitor. Como o diafragma desses microfones são mais leves, a resposta dos 

condensadores é mais rápida e precisa. Para o funcionamento do microfone é necessário 

que o capacitor seja polarizado com uma fonte de energia externa, chamada de Phantom 

Power e que varia de 9 a 48 volts em corrente contínua. 

Quando o diafragma vibra, devido ao choque com a onda sonora, ocorrem 

aproximações e afastamentos sucessivos em relação a placa cerâmica e dessa maneira, a 

tensão em seus terminais varia fornecendo um sinal flutuante que representa o 

deslocamento do diafragma. Como o sinal é fraco, os condensadores se ligam a 

amplificadores que elevam o sinal e isolam o microfone da baixa impedância da entrada 

dos dispositivos aos quais eles são conectados. Microfones modernos possuem pré-

amplificadores internos de estado sólido e são menores que os valvulados. Esses 

amplificadores também são alimentados pelo Phanton Power [8]. 

Uma variação dos microfones condensadores são os microfones de eletreto. A 

diferença do modelo apresentado anteriormente se refere ao fato de que o diafragma é 

feito de um material plástico que retém a carga estática de polarização e não necessitam 

de uma fonte externa. Porém, a alimentação dos amplificadores embutidos ainda é 

necessária e pode ser conseguida com baterias ou com o Phantom Power. 

Os microfones de eletreto são muito comuns, pois são baratos, apresentam uma 

alta qualidade de som e podem ser feitos em pequenos tamanhos tornando-os uteis 

embutidos em rádios e gravadores portáteis, mas não excluindo a sua aplicação 

profissional em palcos e estúdios. 

3.3.3. Padrões de Captura em Microfones 

Os microfones podem ser classificados pelas características do padrão de captura 

de som. A resposta do microfone varia dependendo da direção do som e um diagrama 

pode ser traçado para representar a maneira como o microfone captura o som. 

Normalmente, os microfones são cilindricamente simétricos e o centro do eixo principal 

e coincide com o centro do diafragma e perpendicular ao plano de sua superfície. O 
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diagrama de padrões de captura é do tipo polar e é obtido avaliando a quantidade de 

som incide em relação ao ângulo. Normalmente esse diagrama á fornecido pelo 

fabricante, são apresentados para diversos valores de frequência, já que a intensidade 

também depende da frequência da onda sonora incidente. 

3.3.4. Padrão Ominidirecional 

O microfone ter um padrão de captura omnidirecional implica que a captura 

ocorre de maneira igual em todas as direções. Microfones com esse padrão respondem 

melhor às baixas frequências e são menos susceptíveis aos ruídos causados por 

respiração e correntes de ar. Por outro lado, não há proteção contra microfonia e 

eventualmente sons indesejados podem ser capturados. O diagrama polar típico dos 

microfones omnidirecionais é mostrado na Figura 3-4. 

 

Figura 3-4 - Diagrama polar omnidirecional. 

 

3.3.5. Padrão Unidirecional 

Inclui os padrões Subcardióide, Cardioide, Supercardióide e Hipercardióide.  O 

padrão cardioide é o padrão mais popular e mais utilizado. Esses padrões respondem 

melhor na parte frontal do microfone, ou seja, favorece a captura dos sons que incidem 

diretamente no microfone. 
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O subcaradióide é um tipo de microfone ligeiramente diretivo. A Figura 3-5 

mostra seu padrão de captura e se pode observar que a resposta dos sons provenientes 

de trás da estrutura sofrem uma atenuação, o formato da resposta é circular com uma 

ligeira atenuação na traseira do microfone. 

 

Figura 3-5 - Diagrama polar subcardióide. 

A Figura 3-6 mostra o diagrama polar do padrão cardióide, que leva esse nome 

devido ao seu formato semelhante a um coração (Cárdia em grego). [10] Esses 

microfones são mais sensíveis aos sons que vêm de frente ao diafragma. Os sons que 

vêm da parte de trás são fortemente atenuados ou rejeitados. Essas qualidades os 

tornam uma escolha natural para o uso em sistemas de reforço sonoro e para gravações, 

pois ajudam a reduzir os efeitos de microfonia, reduzem a quantidade de sons 

indesejados captados e melhoram o ganho do sistema. 
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Figura 3-6 - Diagrama polar cardioide. 

Os padrões supercardióide e hipercardióide possuem uma resposta semelhante à 

resposta cardioide. Mas como pode ser visto nas Figura 3-7 (a) e (b), a resposta de 

ambos possui um pequeno lóbulo de captura na parte de trás, significando que eles 

rejeitam um pouco menos os sons que vem dessa direção. Esses dois tipos são aplicados 

quando a rejeição dos sons laterais é mais importante do que a dos traseiros. A diferença 

entre super e hipercaridióide se refere ao tamanho do lóbulo, o hipercardióide possui 

um lóbulo traseiro maior e captura melhor os sons de trás do microfone. 

  

(a) (b) 

Figura 3-7 - Diagrama polar supercardióide (a) e hipercardióide (b). 
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3.3.6. Padrão Bidirecional 

O padrão bidirecional, cujo diagrama é mostrado na Figura 3-8, possui dois polos 

de captura de som, rejeitando fortemente sons laterais ao eixo dos polos. Apesar de ser 

pouco utilizado, é de grande utilidade em situações onde duas fontes se encontram 

paralelamente, como duetos, entrevistas e entre pares de instrumentos acústicos 

adjacentes. 

 

Figura 3-8 - Diagrama polar da captação bidirecional. 

3.4. Alto-Falantes 

Nos sistemas de som o alto falante é o último estágio antes do som atingir de 

alcançar o ouvinte. O termo alto-falante se refere aos transdutores de saída que 

convertem o sinal elétrico em energia acústica. Essa conversão pode ser feita de diversas 

maneiras, mas o alto falante de diafragma domina a maioria dos sistemas som, desde os 

mais simples até os mais sofisticados. 

3.4.1. Transdução por Diafragma. 

Esse tipo de alto-falante opera de maneira inversa do microfone de diafragma, 

variando algumas características construtivas. A Figura 3-9 mostra o diagrama de um 
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alto-falante de diafragma típico. Esse tipo de construção é utilizado tanto emissão de 

sons baixa frequência, quanto de alta frequência.  

A corrente elétrica proveniente do amplificador de potência circula por uma 

bobina imersa em um forte campo magnético gerado por imãs permanentes. A 

circulação de corrente cria um campo magnético cuja polaridade depende da corrente 

que entra. Os campos do imã e da bobina interagem entre si. Como o campo do imã é fixo 

e a bobina é livre para se mover, a variação da corrente provocará um deslocamento da 

posição da bobina e consequentemente no diafragma que está acoplado mecanicamente. 

A diafragma irá provoca variações de pressão no ar, constituindo, assim, uma fonte 

sonora.  

 

Figura 3-9 - Diagrama construtivo de um alto-falante retirado de The Sound Reinforcement Handbook. [8] 

3.4.2. Características Construtivas e Sonoras 

Dificilmente um alto-falante reproduzirá de maneira satisfatória todo o espectro 

de frequência audível. Por isso que normalmente as caixas de som são montadas com 

mais de um falante, de modo que cada um reproduza uma faixa de frequências. Os sinais 

de diferentes frequências são obtidos por meio de um equipamento chamado crossover. 

Ele recebe o sinal de som original e divide mais de um sinal por faixas de frequência, 

enviando cada sinal para o alto-falante mais adequado. 

Para a reprodução de baixas frequências é necessário que um grande volume de 

ar seja deslocado. Isso é conseguido com um diafragma de grande área e que seja livre 
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para se deslocar por uma grande extensão. Falantes projetados para emissão de sons 

graves são chamados de Woofers. 

Para reprodução de sons de maior frequência são utilizados um tipo de falante 

conhecido como Tweeter. Eles são falantes menores e com uma excursão de diafragma 

menor. O diafragma desse tipo de falante possui um formato cônico mais fechado. Dessa 

forma, é possível emitir sons de maior intensidade, já que menor o diâmetro do 

diafragma prejudica a intensidade do som. 

3.4.3. Associação de Alto-Falantes 

Os alto-falantes possuem características relativas à sua capacidade de se opor a 

circulação de corrente. Esse tipo parâmetro elétrico é conhecido como impedância e 

normalmente os falantes são fabricados com impedâncias de 4, 8 e 16 Ω. Assim como 

qualquer elemento passivo elétrico, os falantes podem ser associados em série ou em 

paralelo. 

Associar os falantes em série é necessário quando eles possuem uma baixa 

impedância. Dessa maneira a impedância relativa aumenta e a corrente que circula nos 

cabos de conexão é reduzida, diminuindo também o estresse elétrico do sistema e a 

temperatura nos cabos. Por outro lado, caso algum falante seja danificado durante a 

operação o circuito é aberto, nenhuma corrente irá circular e os outros falantes deixarão 

de funcionar também. Além disso, essa configuração aumenta a distorção do som e a 

atenuação de baixas frequências, podendo prejudicar a qualidade do som. A Figura 3-10 

mostra o diagrama da ligação em paralelo. 

 

Figura 3-10 - Associação de falantes em série. 

 A conexão em paralelo inevitavelmente resulta em uma impedância equivalente 

menor, sendo necessário observar se esse valor não está abaixo do valor mínimo exigido 

pelo amplificador de potência. Caso um amplificador seja danificado durante a operação, 

não haverá graves consequências, já a impedância equivalente aumenta, mantendo um 
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valor de segurança, e os outros falantes continuarão operando sem que o som seja 

interrompido. Essa configuração é, portanto, mais segura e confiável. 

 

Figura 3-11 - Associação de falantes em paralelo. 

3.5. Especificações de Equipamentos.  

Os fabricantes dos equipamentos fornecem um conjunto de especificações que 

descrevem seu funcionamento e apresentam características construtivas e de projeto, 

que indicam o propósito do equipamento e a sua aplicação mais adequada. Existem 

várias maneiras de se obter os dados exibidos nas especificações e é muito importante 

entender o significado delas, pois nem sempre elas são claras e normalmente os 

resultados são apresentados de forma que o produto pareça o melhor do que realmente 

é. [8].  

3.5.1. Resposta em Frequência 

A resposta em frequência descreve o comportamento do equipamento em relação 

a reprodução de sinais de acordo com a frequência. Essa descrição pode ser feita por 

meio de gráficos e, em alguns casos, pode ser feita de maneira textual. Os aspectos mais 

importantes dessa especificação são as frequências extremas, onde a queda da resposta 

sofre uma queda muito grande ou é irregular o suficiente para o uso normal, e o grau de 

desvio no intervalo compreendido entres os extremos de frequência. 

Em microfones e alto-falantes a resposta em frequência se refere a pressão 

sonora no diafragma ou à amplitude dos sinais elétricos que passam pelos conectores. 

Esses dispositivos possuem respostas melhores em determinadas faixa de frequência, 

cabendo uma análise da aplicação mais adequada. Em pré-amplificadores, misturadores 
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e amplificadores de potência a resposta em frequência se refere à amplitude da potência 

e dos sinais elétricos trabalhados. 

Um caso especial é a resposta dos amplificadores de potência. Essa resposta deve 

ser extremamente plana e com uma grande largura de banda. A resposta em frequência 

é obtida a partir de um sinal na saída de 1W e com uma carga de 8Ω.  O comportamento 

do amplificador com sinais de maior potência também pode ser descrito nas 

especificações, porém a banda de passagem possui uma faixa menor e os resultados 

apresentados compreendem o intervalo entre dois pontos em que a saída sofre uma 

queda de 3dB em relação a potência. O resultado apresentado geralmente compreende 

um intervalo maior que a faixa audível para o ser humano. Assim é normal que a 

especificação divulgada se refira às atenuações nas frequências de 20Hz e 20kHz, já que 

conhecer o desempenho do equipamento em outras frequências fora dessa faixa é 

desnecessário. 

Quanto mais estável e larga é a faixa de passagem, melhor e mais precisa é a 

reprodução de som do equipamento. Mas dependendo da aplicação, uma resposta muito 

larga não é necessária.  Um equipamento com a resposta no intervalo de 150Hz a 10kHz 

com uma queda de 3dB nos extremos pode parecer uma resposta ruim e limitada 

comparando com a faixa audível. Porém se a aplicação do equipamento for 

exclusivamente voltada para a fala humana, ele deverá atender de maneira satisfatória. 

3.5.2. Impedância de Entrada e Saída 

A impedância é a grandeza que define o quanto um elemento em um circuito se 

opõe à circulação de corrente, medido em Ohm (Ω). Em um sistema de som é importante 

conhecer o valor das impedâncias de entrada e saída de um equipamento, pois uma 

conexão inadequada pode resultar em um som excessivamente distorcido ou alterar as 

correntes que fluem pelo equipamento, podendo danifica-lo. A Figura 3-12 mostra o 

digrama simplificado de conexão entre equipamentos de som. 
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Figura 3-12 - Diagrama de conexão de equipamentos de som. 

A impedância vista na saída de um equipamento representa a o quanto a potência 

flui pela saída. Em muitos casos, ao invés de apresentar o valor da impedância 

apresentada da saída, é mostrado o valor da impedância mínima ou da impedância 

recomendada que a carga do equipamento adicionado deve apresentar [8]. 

A impedância na entrada na qual o sinal é aplicado é a impedância de carga e ela 

representa quanto da potência é drenada pelo equipamento. É desejável que que a carga 

seja a maior possível.  

Existem duas ligações entre entradas e saídas desejáveis, ligação em ponte e 

casada. Quando a impedância de entrada de um terminal é de pelo menos dez vezes que 

o valor de impedância que está sendo conectada tem-se uma ligação em ponte. Mas para 

garantir a máxima transferência de potência é necessário que as impedâncias estejam 

casadas, ou seja, é preciso que entrada e saída tenham impedâncias de valores próximos. 

Qualquer outro tipo de ligação não deve ser feito devido aos riscos de prejudicar a 

qualidade do som ou de danificar equipamentos.  

3.5.3. Especificação de Ruído 

Existem diversos padrões de ruídos que permite classifica-los em diversos tipos, 

como o ruído branco, ruído rosa, zumbido, estático, entre outros. Quando o nível de 

ruídos é alto o som é distorcido e o ouvinte pode se sentir incomodado. Além disso, a 

existência de ruído provoca um desperdício de energia em amplificadores de potência, 

aquecimento desnecessário em equipamentos de maneira geral e devido ao 

comportamento aleatório, danificar alto-falantes. 
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As especificações de ruído de um equipamento são expressas em dB ou 

percentual em relação a amplitude de um sinal de teste ou à referência de 1mW. Alguns 

fabricantes indicam, além da queda, as características do teste, como a impedância de 

entrada, e a faixa de frequência testada. Dispositivos que possuem entrada para 

microfones podem especificar o ruído equivalente na entrada ou EIN (sigla em inglês 

para Equivalent Input Noise), que é o valor do sinal apresentado na saída, considerando 

que não há sinal na entrada, subtraído do ganho do equipamento. 

Apesar de ser indesejado, alguns tipos de ruídos, como os ruídos branco e rosa, 

possuem importantes aplicações. O ruído branco é um tipo de ruído que apresenta a 

energia normalizada por unidade de Hertz e leva esse nome por que combina todas 

frequências simultaneamente, análogo a luz branca. O gerador de ruído branco é 

utilizado na calibração de alguns equipamentos eletrônicos e em sintetizadores de som. 

O ruído rosa é um tipo de ruído que apresenta a energia equalizada por oitavas de 

frequência. Essa característica é útil para testes e calibração de alto falantes, pois o ruído 

branco possui mais energia nas oitavas frequências mais altas, como pode ser visto na 

Figura 3-13 que mostra o espectro de potência por oitavas dos ruídos branco e rosa. 

 

 

Figura 3-13 - Espectro de potência dos ruídos branco e rosa por oitavas. 

  



 
 

58 
 

3.5.4. Distorção Harmônica 

A distorção harmônica é uma modificação que ocorre com os sinais de som, na 

qual características como a amplitude e fase são alteradas devido ao aparecimento de 

componentes, normalmente indesejadas, que não fazem parte do sinal original. Essas 

componentes possuem frequências que são múltiplas das frequências originais, ou seja, 

o sinal de distorção possui os harmônicos a partir da segunda ordem. 

As distorções podem ocorrer por vários motivos, os principais são: falhas no 

circuito, erros de projeto, ressonância em alto-falantes, ruptura do diafragma do alto-

falante e grampeamento do sinal na saída de algum equipamento do sistema. Em alguns 

casos, como em amplificadores e processadores de guitarra elétrica, a distorção é um 

efeito desejado, pois adiciona uma característica sonora específica ao som. 

As especificações de distorção podem ser obtidas inserindo um sinal de teste de 

frequência conhecida e filtrando esse sinal na saída. Dessa maneira a distorção seria 

medida junto com o ruído e assim, são expressos em dB ou percentual como se fossem 

um único sinal. Para avaliar a distorção harmônica isoladamente é necessário um 

analisador de espectro, que permite o fabricante especificar cada harmônico 

individualmente, mostrando somente os primeiros harmônicos, ou distorção total (THD, 

Total Harmonic Distortion) ou ainda apresentar o espectro de maneira gráfica.  

3.5.5. Crosstalk 

Assim como em outros equipamentos elétricos é normal que haja uma dispersão 

de sinal no sistema. Essa dispersão é chamada também de crosstalk ou diafonia, na qual 

uma tensão é induzida entre circuitos ou entre cabos por acoplamentos indutivos ou 

capacitivos, ou seja, pode ocorrer entre canais em uma mesa, processador ou 

amplificador, ou entre as conexões entre entrada e saída. Esse efeito pode ser agravado 

por projetos ruins e arranjos inadequado dos componentes no circuito. 

Normalmente os sinais de crosstalk possuem uma baixa potência. São medidos 

aplicando um sinal conhecido em um dos canais, por exemplo, e medir o sinal na saída 

de outro canal independente. A queda em dB em relação ao sinal original é a medida de 

crosstalk. 
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3.6. Considerações Finais 

O sistema de reforço sonoro desempenha a importante função amplificar os sons 

que são emitidos de forma natural, que muitas vezes é insuficiente e inadequado em 

determinadas situações. É importante conhecer os equipamentos de som, como eles 

funcionam e como eles interagem entre si para utiliza-los da melhor maneira reforçar o 

som em um ambiente.  

A escolha dos equipamentos deve ser criteriosa. Uma escolha inadequada de 

equipamentos pode levar desde problemas mais leves, como a apresentação de um som 

de baixa qualidade, quanto consequências mais graves. Por exemplo, parâmetros 

superestimados podem causar danos permanentes aos ouvidos. Além disso, muitos 

equipamentos trabalham com altas potências, correntes e tensões, sendo necessário os 

mesmos cuidados existentes em qualquer outro sistema elétrico. 
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Capítulo 4 

Estudo de Caso: Acústica do Auditório 

Este capítulo apresenta uma descrição do objeto de estudo deste trabalho, ou 

seja, o Auditório do Campus I do CEFET-MG, com levantamento de suas dimensões e 

materiais presentes na estrutura. Além disso, são apresentadas as ferramentas e a 

metodologia desenvolvidas para a obtenção de parâmetros acústicos do ambiente, que 

são analisados afim de caracterizar o comportamento acústico do auditório. 

4.1. Apresentação do Auditório 

O auditório do Campus I do CEFET-MG, mostrado na Figura 4-1, é um local de 

grande importância para instituição. Diversos eventos como palestras, apresentações 

artísticas, cerimônias de colação de grau, exibição de filmes, além de outros são 

realizados nele. A qualidade sonora influencia diretamente na qualidade desses eventos, 

então é essencial que os defeitos acústicos sejam corrigidos. 

 

Figura 4-1 - Imagem interna do auditório. 
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A Figura 4-2(a) contém o diagrama com a vista lateral do auditório e suas 

dimensões. A Figura 4-2 (b) exibe o diagrama da vista superior com suas dimensões. As 

medidas indicadas serão utilizadas para obtenção das medidas de volume, áreas e 

absorção. 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 4-2 – Diagramas de visão lateral (a) e visão superior do auditório (b). 

4.2. Ferramentas de Aquisição e Análise de Dados 

Para a obtenção de determinados parâmetros acústicos são necessários alguns 

equipamentos e auxilio de ferramentas computacionais. A presente seção apresenta uma 

descrição dos dispositivos e ferramentas utilizados na aquisição e análise dos dados 

relativos ao objeto de estudo do trabalho, ou seja, o auditório. 
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4.2.1. Matlab® 

O Matlab® é de um pacote de desenvolvimento que possui uma grande variedade 

de ferramentas utilizados no desenvolvimento de programas que podem ser utilizadas, 

por exemplo, na solução de problemas numéricos e criação de gráficos. No Matlab® há 

uma janela de comando, por onde comandos e expressões podem ser inseridas 

diretamente pelo usuário e a resposta é executada imediatamente. O Matlab® também 

permite ao usuário escrever rotinas com diversos comandos e expressões que são 

executadas em sequência que permitem a execução dos comandos de forma organizada 

e coordenada. [13] 

4.2.2. Labview® 

O Labview® é um programa semelhante à ferramenta Simulink® do Matlab® e 

apresenta uma interface gráfica que facilita a manipulação de dados e informações. Pode 

ser utilizado para a aquisição, analise e processamento de dados e para o controle de 

instrumentos e equipamentos, permitindo uma interação do computador com eventos 

em tempo real. 

Os programas feitos em Labview® são chamados de Virtual Instrument 

(Instrumento Virtual em português) ou pela sigla VI. Os VI são apresentados em duas 

janelas, a janela de painel de controle e de diagrama de blocos. O painel de controle 

exibe botões, chaves, indicadores, gráficos e outros elementos indicadores e de controle. 

O diagrama de blocos é a parte de programação de lógica do VI, onde são colocados e 

organizados os blocos de funções ou sub-instrumentos. Um bloco pode ser configurado 

para aquisição de dados utilizando um dispositivo externo ou para envio de dados, 

dependendo do dispositivo [14]. 
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4.2.3. Equipamentos e Ferramentas Utilizadas 

A conversão do som em um sinal elétrico é feita por um microfone de 

instrumentação G.R.A.S.® modelo 40AQ, mostrado na Figura 4-3. Trata-se de um 

microfone com diafragma pré-polarizado que, nominalmente, responde na faixa de 

frequência do 3,15Hz a 12,5kHz com variação de 2dB, realiza a captação em padrão 

omnidirecional e possui uma sensibilidade de 50mV/Pa. 

 

Figura 4-3 - Microfone 40AQ da G.R.A.S®. 

A capsula do microfone é acoplada a um pré-amplificador, também da marca 

G.R.A.S. ® modelo 26AC, mostrado na Figura 4-4, que adequa o nível de sinal da cápsula 

para o módulo de aquisição de dados da National Instruments® modelo NI9233. O 

Módulo NI9233, mostrado na Figura 4-5, que é um dispositivo de aquisição dinâmica de 

dados para ser utilizado conectado a um computador por meio da porta USB. O módulo 

possui quatro canais que adquirem sinais simultaneamente a uma taxa de 51,2kS/s com 

filtro anti- falseamento embutido ajustado à taxa de aquisição. 

 

Figura 4-4 - Pré-amplificador G.R.A.S. ® 26CA. 
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Figura 4-5 - Módulo de aquisição de dados National Instruments® NI9233. 

4.2.4. Instrumento Virtual do LabView 

Foi desenvolvido no Labview® um VI para coleta, processamento e análise do 

som ambiente. Por meio do VI um som ambiente é registrado em formato wave, que é 

um tipo de arquivo que registra a onda sonora mantendo suas características e forma. 

Dessa maneira, utilizando dados dos transdutores e algoritmos computacionais é 

possível obter diversas informações do som para análises posteriores. Além disso, 

utilizando sub-instrumentos do Labview®, alguns dados podem ser obtidos em tempo 

real, tais como ruído equivalente, ruído instantâneo, espectro em frequência, e variação 

do espectro em relação à frequência. O diagrama de blocos do VI desenvolvido pode ser 

visto na  Figura 4-6. 
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Figura 4-6 - Diagrama de Blocos do VI para aquisição e processamento de dados. 
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Na Figura 4-7 podem ser vistos, com mais detalhes, os blocos responsáveis pela 

configuração do módulo de aquisição e de sub-rotinas utilizadas em outro estagio da 

aquisição. O bloco “Canal físico do DAQ” indica qual canal do módulo em que o microfone 

está conectado e essa informação segue para um bloco de configuração de canal onde 

são definidos o modo do terminal (Pseudodiferencial, padrão do módulo utilizado), 

unidade física do sinal coletado (Pressão sonora em Pascal), fonte da corrente de 

excitação (Interna, padrão do módulo utilizado) e valor dessa corrente (4mA, 

recomendado pelo manual de usuário do pre-amplificador) e a sensibilidade do sensor 

(48,5mV/Pa, dado pelo certificado de calibração do fabricante). A taxa de amostragem 

(50kHz) e número de amostras por canal (5000 amostras) são definidos em um bloco 

separado. 

 

Figura 4-7 - Conjunto de blocos de configuração do VI. 

Na sequência, como mostra a Figura 4-6, há um conjunto de blocos que estão no 

interior de laço while. Em destaque, há o bloco de leitura de dados visto na Figura 4-8, 

que recebe os parâmetros dos blocos configuração e fornece os dados, em forma de 

onda, coletados baseados nesses parâmetros. Em cada iteração, um conjunto de 5000 

amostras coletadas e lidas por outros blocos do VI.  
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Figura 4-8 - Bloco de leitura de dados em destaque. 

O conjunto de blocos mostrado na   são responsáveis pela análise em tempo real 

do sinal. Sinal é diretamente exibido no painel de controle pelo bloco “Pressão Sonora”, 

mais acima. Mais abaixo sinal segue para dois blocos que exibem o nível em decibéis-

SPL, porém, antes um deles há um filtro do tipo A. Os blocos restantes são blocos 

referentes a análise espectral, uma sequência de blocos exibe o espectro em 1/3 de 

oitava e a outra sequência de blocos exibe um mapa de cores com variação do espectro 

com tempo. 

 

Figura 4-9 - Blocos de análise em tempo real. 

O sinal do bloco de leitura é manipulado de forma que os dados lidos são 

registrados em um vetor e a cada nova iteração as novas amostras coletadas são 

colocadas em sequência. Depois de encerradas a iterações, os valores registrados no 

vetor resultante são organizados e convertidos para o formato de onda, como são 

inicialmente coletados, e posteriormente esse registro de onda exportado para um 

arquivo em formato wave. Esse processo é realizado pelos blocos mostrados na  Figura 

4-10. 
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Figura 4-10 - Blocos responsáveis pelo registro do som em arquivo wave. 

O painel de controle do VI é mostrado na Figura 4-11. A esquerda há o sub-painel 

em que são configurados o canal do módulo de aquisição, sensibilidade do sensor, taxa 

de amostragem, tempo de aquisição e a pasta de destino do arquivo wave. À esquerda do 

sub-painel é exibido o gráfico de pressão sonora, em pascal, em relação ao tempo. À 

esquerda do gráfico há o sub-painel onde são indicados os valores de pressão sonora em 

decibéis equivalente, ponderado exponencialmente e máximo, com e sem filtro do tipo 

A. Na parte inferior são exibidos o espectrograma e o mapa de cores, que não são 

mostrados simultaneamente, o usuário deve selecionar qual deve ser exibido pela aba 

no canto superior esquerdo do espectrograma ou mapa de cor. 

 

Figura 4-11 - Painel de controle do VI desenvolvido. 
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4.3. Medição do Ruído de Fundo 

É normal que qualquer ambiente apresente um ruído de fundo gerado por 

elementos do ambiente ou por elementos externos. Os ruídos são sinais acústicos 

originados de superposição de diversas vibrações de diversas frequências que não 

apresentam relação entre si [13], e são muitas vezes indesejáveis e inevitáveis. 

Conhecer o valor do ruído do ambiente é fundamental para se realizar outras 

medições, como o SPL de outras fontes sonoras, por exemplo. Além disso, é possível 

também determinar se nível sonoro está de acordo com as normas de conforto sonoro 

vigentes como a NBR 10152, se há necessidade de isolar a fonte sonora ou de isolar o 

ambiente da fonte sonora e determinar valores de SPL adequados do sistema de reforço 

sonoro.  

4.3.1. Ruído Quantitativo 

Por se tratar necessariamente de sinais sonoros, o ruído pode ser classificado de 

maneira quantitativa. O ruído possui componentes em diversas frequências que podem 

ser visualizadas através da análise espectral, onde pode ser observado o SPL em função 

da frequência e também a análise do SPL sem considerar uma frequência específica. 

Devido à natureza do ruído, seu SPL pode sofrer variações inesperadas. Por esse 

motivo, maneira mais convencional de medição de ruídos é por meio da medição do 

nível de pressão sonora contínuo equivalente (Leq), matematicamente representado pela 

(4.1), onde 𝐿(𝑡) é o SPL em dB e T é tempo em que o som foi amostrado [14].  

 𝐿𝑒𝑞 = 10 log10

1

𝑇
∫ 10

𝐿(𝑡)
10

𝑇

0

𝑑𝑡 (4.1) 

O tempo a ser amostrado depende da aplicação, necessidade e do tipo de ruído e 

pode ser de poucos segundos ou de várias horas [11]. A obtenção do Leq, normalmente, 

inclui um filtro do tipo A, visando aproximar as medições à resposta do ouvido humano, 

e resposta rápida do algoritmo do instrumento de medição. Se empiricamente for 

observado que o ruído possui um caráter estacionário, a resposta do algoritmo lenta 

pode ser suficiente. 
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Se o instrumento utilizado na medição não realiza o cálculo do Leq, é possível 

obter seu valor registrando uma sequência de medições contínuas e calculando-o 

utilizando a expressão da equação (4.2). [15] 

 𝐿𝑒𝑞 = 10 log10

1

𝑁
∑ 10

𝐿𝑖
10

𝑁

𝑖=1

 (4.2) 

4.3.2. Metodologia 

Muitos aspectos do ambiente devem ser observados antes da realização das 

medições. O planejamento do processo de medição inclui avaliar o tipo, o impacto 

causado e a duração do ruído, identificar as fontes de ruído e os momentos em que ele 

ocorre, avaliar se as condições climáticas são favoráveis, escolher quantos e aonde 

estarão os pontos de medição no ambiente. [16] 

No auditório do campus I tem-se como fontes de ruído o sistema refrigeração 

com características de ruído permanentes. Além disso, tem-se o ruído provocado pelas 

atividades escolares e sociais, pelo tráfego de veículos das ruas que cercam o CEFET e do 

encanamento com   características de ruído transitório. A Figura 4-12 mostra a visão 

espacial do campus I, onde está indicado a localização do auditório e sua posição em 

relação ao prédio principal, ao estacionamento, complexo esportivo e a Avenida 

Amazonas. No prédio onde se localiza o auditório possui outras salas, onde são 

realizadas outros tipos de atividades. 
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Figura 4-12 - Visão espacial do Campus I do CEFET-MG com destaque ao auditório (A). 

As medições do ruído foram realizadas com o auditório vazio, englobando os 

períodos da manhã, da tarde e início da noite e com clima ameno, ou seja, sem chuva, 

ventos fortes ou outras condições extremas. Foram escolhidos 18 pontos distribuídos 

como o mostrado na Figura 4-13, de forma que o microfone sempre ficasse posicionado 

a pelo menos 1,5m de paredes e pilastras, 1,25m do chão e a pelo menos 0,5 metro de 

quem estivesse operando o computador, como recomendado pelo Manual de Medições 

de Ruído [17] e pela NBR 10151 [15].  

 

Figura 4-13 - Diagrama dos pontos de medição. 

Foram feitas cinco sequências de medições em diferentes condições de uso, que 

são as condições em que o auditório se encontra normalmente em seu uso, resumidas na 
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Tabela 4-1. Em cada ponto é registrada uma amostra de trinta segundos do som 

ambiente no formato wave. 

Tabela 4-1 – Resumo das condições da medição. 

Medição Porta (Entrada) Porta (Lateral) Ar-Condicionado 

1ª Fechada Fechada Desligado 

2ª Aberta Fechada Desligado 

3ª Aberta Aberta Desligado 

4ª Fechada Fechada Ligado 

5ª Aberta* Aberta* Ligado 

*Parcialmente aberta. 

4.3.3. Primeira Sequência de Medições 

A primeira sequência de medições foi feita com todas as portas do auditório 

fechadas e com aparelho de ar condicionado desligado. As portas laterais possuem uma 

cortina que permaneceu fechada em todas as sequências de medições. Leq médio 

encontrado é de 41,6 dB-SPL. 

A Figura 4-14 exibe um gráfico de barras com os níveis de ruído medidos. O 

arranjo das barras está organizado de acordo com o posicionamento do microfone em 

relação aos pontos de medição da Figura 4-13. Por exemplo, o ponto 13 está 

representado pela barra de coordenada ( 1,1 ) e o ponto 18 é representado pela barra da 

coordenada ( 6,1 ) 
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Figura 4-14 – Níveis de ruído equivalente obtidos na primeira sequência de medições. 

Apesar do desligamento do condicionador de ar, as máquinas do sistema de 

refrigeração do prédio do auditório estavam ligadas. Essas máquinas se encontram do 

lado de fora, entre o complexo esportivo as paredes do prédio. Dessa maneira, era 

esperado que as medições próximas essa parede, pontos de 1 a 6 representadas pelas 

barras vermelhas na Figura 4-14, apresentassem um valor mais elevado, principalmente 

aquelas mais próximas as portas laterais que possuem aberturas nos cantos e permitem 

a entrada do som externo. Além das máquinas, é importante considerar também os 

ruídos provocados pelo transito e pelas pessoas que utilizavam as instalações do 

complexo esportivo ou passam por perto. Analogamente, era esperado que os pontos 12 

e 18, próximos a entrada, apresentassem valores elevados devido a circulação de 

pessoas próximos a porta, que assim como as portas laterais permitem a passagem de 

som mesmo fechadas. 

A Figura 4-15 exibe o espectro em frequência das amostras de som. As 

características do ruído se mostram uniformes, apresentando pouca variação. É possível 

observar alguns picos entre as frequências de 200Hz e 2000Hz, que é uma faixa 
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concentra o alcance da voz humana. A maior concentração de energia nas baixas 

frequências se deve ao ruído das máquinas e, em menor escala, ao tráfego de veículos 

nas ruas próximas.   

 

Figura 4-15 – Espectrograma das amostras de som em relação aos pontos de medição. 

4.3.4. Segunda Sequência de Medições 

A segunda sequência de medições foi realizada com a porta da entrada aberta e 

com o ar condicionado permanecendo desligado. O valor do Leq médio para essa 

condição é de 45,8 dB-SPL, havendo uma elevação em relação à medição anterior. Como 

mostra a Figura 4-16, o ruído aumentou de maneira mais significativa nos pontos mais 

próximos a porta. Durante a medição do ponto 14, as máquinas do sistema de 

refrigeração passaram funcionar de maneira mais intensa por um pequeno intervalo de 

tempo, por isso o valor do Leq nesse ponto ficou mais elevado que os pontos próximos. 
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Figura 4-16 - Níveis de ruído equivalente obtidos na segunda sequência de medições. 

Como mostra o espectrograma na Figura 4-17, a faixa de frequência que cobre as 

vozes humanas sofreu uma elevação mais significativa, mostrando que o ruído 

proveniente da porta está mais relacionado com à circulação de pessoas do que às 

outras fontes citadas. Isso fica mais evidente ao observar que os pontos 12 e 18, que são 

os pontos mais próximos da porta, apresentam uma maior magnitude nessa faixa de 

frequência. 
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Figura 4-17 - Espectrograma das amostras de som na segunda sequência de medições. 

4.3.5. Terceira Sequência de Medições 

Dessa vez uma das portas laterais foi aberta, enquanto a entrada permaneceu 

aberta e o ar condicionado continuava desligado. Uma das portas laterais estava 

emperrada e por esse motivo só uma delas foi aberta. O valor do Leq médio sofreu uma 

pequena alteração, 45,6 dB-SPL. 

Era esperado que a abertura da porta lateral provocasse um aumento no ruído 

equivalente, porém a circulação de pessoas nas proximidades da entrada do auditório 

reduziu, consequentemente reduzindo o ruído equivalente nesses pontos. Assim, o 

aumento do nível de ruído só foi observado nos pontos próximos à nova porta aberta 

enquanto que o restante do auditório apresentou níveis de ruído semelhantes aos níveis 

medidos na primeira sequência de medições, como mostra a Figura 4-18.  
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Figura 4-18 - Níveis de ruído equivalente obtidos na terceira sequência de medições. 

O espectrograma da Figura 2-1 mostra uma uniformidade semelhante ao 

resultado apresentado pela primeira sequência de medições, exceto pelo fato de que nos 

pontos 4, 5 e 6, que são os pontos próximos da porta lateral, os valores de pressão 

sonora do ruído possuem uma maior magnitude em relação aos outros pontos. O fato do 

formato do espectro nesses três pontos ser parecido com o formato dos demais pontos 

indica que são ruídos com as mesmas características, mas com a amplitude mais elevada. 



 
 

78 
 

 

Figura 4-19 - Espectrograma das amostras de som na terceira sequência de medições.  

4.3.6. Quarta Sequência de Medições 

Nessa sequência de medições todas as portas foram fechadas e o aparelho de ar 

condicionado foi ligado, uma condição de uso muito comum do auditório. As saídas de ar 

se encontram distribuídas pelo forro do teto e o ligamento do sistema de provocou um 

aumento considerável no ruído do ambiente, pois além do ruído causado pelo 

funcionamento normal da máquina, o forro do teto passou vibrar e ranger. Assim, o Leq 

médio medido foi de 50,8 dB-SPL. 

Foi observado que as vibrações do forro são mais intensas sobre o palco, apesar 

delas ocorrerem em todo o teto. Dessa forma, o nível de ruído equivalente é maior sobre 

o palco e se apresenta de maneira mais uniforme no restante do ambiente, como mostra 

a Figura 4-20. 



 
 

79 
 

 

Figura 4-20 - Níveis de ruído equivalente obtidos na quarta sequência de medições. 

De maneira geral, os espectros de frequência das amostras de som apresentam 

um formato semelhante. Mas como mostra o espectrograma da Figura 4-21, os pontos 

sobre o palco e os pontos mais próximos, 2, 8 e 14, apresentam picos nas frequências de 

630Hz a 1250Hz, causados possivelmente pela vibração do forro. 
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Figura 4-21 - Espectrograma das amostras de som na quarta sequência de medições. 

4.3.7. Quinta Sequência de Medições 

A última série de medições contemplou uma condição também utilizada com 

frequência, que é com as portas lateral e de entrada parcialmente abertas e com o ar 

condicionado ligado. O Leq sofreu um leve aumento e passou para 51,1 dB-SPL. 

Como mostra a Figura 4-22, diferença mais significativa é observada no ponto 

próximo à lateral, que quando está aberta permite uma maior passagem do som 

proveniente das máquinas do sistema de refrigeração do prédio. 
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Figura 4-22 - Níveis de ruído equivalente obtidos na quinta sequência de medições. 

 Nessas condições, o espectrograma, mostrado na Figura 4-23, não apresenta 

mudanças significativas em relação ao espectrograma anterior, da Figura 4-21, 

mantendo os picos de 630Hz e 1250Hz e a uniformidade de forma nos pontos mais 

distantes do palco. 
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Figura 4-23 - Espectrograma das amostras de som na quinta sequência de medições. 

4.3.8. Ruído de Fundo do Auditório  

Por ser um espaço fechado e pouco arejado, o uso do aparelho de ar condicionado 

se torna necessário durante o uso do auditório. Os sistemas de ar condicionado são mais 

eficientes quando os ambientes estão fechados com poucas trocas de calor com o 

ambiente externo. Por esses motivos, são tomados como base de projeto a média das 

amostras de ruído da quarta série de medições realizadas.  

 A norma NBR 10152 estabelece os níveis de ruído adequados de acordo com a 

aplicação do espaço. Os critérios estabelecidos pela norma são apresentados em relação 

a frequência, havendo curvas para critérios ideais de conforto e critérios aceitáveis. Para 

auditórios, utiliza-se as curvas NC 30, critério ideal, e NC 35, critério aceitável, que são 

plotadas em conjunto a curva das do espectro das amostras de ruído na Figura 4-24. 
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Figura 4-24 – Avaliação do ruído em relação aos critérios determinados pela NBR 10152 

O ruído ambiente do auditório se encontra fora dos níveis aceitáveis. Os ruídos 

provocados pelas máquinas do lado de fora do auditório, pelo ranger do forro, pela 

circulação de pessoas e pela atividade urbana ao redor do campus contemplam uma 

faixa de frequência que é muito sensível aos ouvidos humanos, sendo necessário 

correções pontuais. 

4.4. Tempo de Reverberação 

O fenômeno de reverberação, já discutido na seção 2.5.4, trata-se de um 

fenômeno praticamente inevitável em ambientes fechados, por estar relacionado com as 

reflexões. Já o tempo de reverberação representa o tempo em que ocorre uma 

determinada variação, 60 dB SPL, na intensidade do som refletido pelo ambiente depois 

que a fonte sonora cessou [18]. A variação de 60 dB é amplamente utilizada na análise 
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de diversos sistemas e, em relação ao tempo de reverberação, corresponde a uma queda 

até o limiar da audição. 

Uma maneira simples de se obter o RT60 é com o uso de algum dispositivo, ou 

combinação de dispositivos, que grave e registre graficamente o som produzido por uma 

fonte interrompida em determinado instante. Porém, esse método pode apresentar 

problemas de ordem prática. Caso o ruído de fundo apresentado pelo ambiente seja 

muito elevado, a medição pode ser prejudicada. Por exemplo, se a fonte utilizada gerar 

um som de 100 dB SPL, o ideal é ter um ruído de fundo menor que 40 dB SPL para que a 

medição seja satisfatória.  A Figura 4-25 ilustra um gráfico hipotético com a faixa 

adequada de medição.  

 

Figura 4-25 – Faixa adequada de medição de pressão sonora. 

De acordo com as normas NBR 11957 [19] e ISO 3382 [20], quando não for 

possível obter uma faixa maior do que 60dB em relação ao ruído de fundo, o RT60 pode 

ser obtido utilizando quedas de faixas menores, como 20dB ou 30dB para então 

multiplicar tempo de queda dessa faixa menor por um fator de 3 ou 2 e assim, obter uma 

estimativa da queda de 60dB.  

Na prática, o tempo de reverberação varia com a frequência, pois a absorção de 

um material também varia com frequência, sendo necessário indicar qual a frequência 

de referência utilizada para o cálculo [18]. A frequência de referência normalmente é 

500Hz, mas o cálculo de RT60 também é feito para as frequências de 125, 250,1000, 2000 

e 4000 Hz.  
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4.4.1. Equação de Sabine 

Sabine foi um professor de física da Universidade de Harvard que foi responsável 

pelas correções acústicas realizadas no museu Fogg Art.  Sabine observou que 

reverberação de um ambiente depende do volume, já que dependendo das dimensões a 

probabilidade do som atingir superfícies absorvedoras pode ser maior ou menor, e da 

absorção das superfícies, pois elas alteram a intensidade das reflexões. A equação que 

fornece o RT60 foi obtida por Sabine de maneira totalmente empírica, a partir de suas 

observações. [21] 

Para obtenção do RT60 a partir da equação de Sabine, dada pela equação (4.3), é 

necessário que se realize um levantamento das dimensões do ambiente, volume (V) e 

área de superfície total (A), e dos coeficientes de absorção de cada material de cada 

superfície, para o cálculo da absorção média (�̅�) a partir da equação (2.10).  Essa 

equação é mais adequada para ambientes mais vivos, que possuam uma absorção média 

menor que 0,2.  

 𝑅𝑇60 = 0.161
𝑉

𝐴�̅�
 (4.3) 

4.4.2. Equação de Eyring 

O físico Carl Ferdinand Eyring, ao analisar o comportamento acústico em igrejas, 

percebeu que o equacionamento de Sabine não satisfazia em condições de absorção 

relativamente alta e propôs uma equação, dada pela equação (4.4), alternativa que 

atendesse condições mais gerais [22].  

 𝑅𝑇60 = −0.161
𝑉

𝐴 ln(1 − �̅�)
 (4.4) 

A equação de Eyring para o RT60 é baseada na equação de Sabine e utiliza as 

mesmas grandezas para o cálculo, ou seja, volume (V), área total(A) e absorção média 

(�̅�). A diferença, porém, se deve ao fato de que Eyring considera que a atenuação do som 

varia com logaritmo natural da reflexão média, (1-�̅�), do ambiente. 
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4.4.3. Cálculo de RT60 a partir do Caminho Médio Livre  

O som se propaga no ambiente formando um campo sonoro. Embora esse campo 

seja variável, é razoável considerar que a difusão do som seja uniforme. Mesmo que 

hajam pequenas flutuações no campo, a intensidade do som em um espaço fechado 

possui valores próximos, de maneira geral [9]. 

Um importante parâmetro que deve ser calculado é o caminho médio livre (cuja 

sigla em inglês é MFP). O caminho médio livre é uma medida que indica a distância 

média que o som percorre em um campo sonoro sem atingir obstáculos. 

Matematicamente é dado pela equação (4.5). Dessa forma, pode-se inferir que o tempo 

(𝑡𝑚) que demora para atingir obstáculos consecutivos, a partir da velocidade do som, 

equação (2.7), é fornecido pela equação (4.6) 

 𝑀𝐹𝑃 =
4𝑉

𝐴
 (4.5) 

 𝑡𝑚 =
MFP

V𝑠

 (4.6) 

Quando o som atinge a superfície de um obstáculo, uma parte de sua energia é 

perdida. Considerando o campo de som uniforme, pode-se dizer que o ambiente absorve 

e reflete o som de maneira uniforme e a grandeza que representa que a absorção do 

ambiente é a já citada absorção média (�̅�). A partir de �̅� é possível obter o valor, em dB, 

da queda (d) de cada reflexão provocada pelo ambiente, como mostra a equação (4.7). 

Consequentemente, o número de reflexões (n) que levem a queda de 60dB é a divisão de 

60 pela queda de cada reflexão, equação (4.8). 

 𝑑 = −10 log(1 − �̅�) (4.7) 

   𝑛 =
60

𝑑
 (4.8) 

Finalmente, tem-se que o RT60 será o produto do número de reflexões (n) e o 

tempo de duração de cada reflexão (𝑡𝑚), como mostra a equação (4.9).  

 𝑅𝑇60 = 𝑛𝑡𝑚 (4.9) 
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4.4.4. Calculo de RT60 para o Auditório 

A partir dos diagramas da Figura 4-2 é feito o levantamento das medidas de 

volume, das áreas de cada tipo de superfície do auditório. Com auxílio dos softwares 

AutoCad e Matlab, o volume e a total são calculados e assim tem-se: 

𝑉 = 1396,5 𝑚3 

𝐴 = 1012,5 𝑚² 

A partir dessas duas medidas obtêm-se o caminho médio livre, utilizado no 

cálculo do RT60 proposto na seção 4.4.3:  

𝑀𝐹𝑃 = 5,517𝑚 

A Tabela 4-2 apresenta os materiais e a área de cada superfície além dos 

respectivos valores de coeficiente de absorção dos materiais em relação a frequência. 

Esses valores de absorção exibidos na Tabela 4-2 são valores normalmente 

apresentados por esses materiais e podem ser diferentes do valor de absorção real. 

Essas informações são fornecidas por alguns fabricantes, mas nem sempre se encontra 

disponível, sendo necessário a consulta a tabelas de referência como a Tabela 2-2 ou a 

norma NBR 12179 [23]. 

A partir da Tabela 4-2 é possível obter uma estimativa da absorção total em 

Sabines e o coeficiente de absorção média do auditório que são exibidos na Tabela 4-3 

junto com os valores de tempo de reverberação, também para cada frequência, 

calculados de acordo com cada método proposto pelas seções 4.4.1, 4.4.2 e 4.4.3 com 

auxílio do Matlab. 

Tabela 4-2 – Superfícies com sua respectiva área e coeficientes de absorção por frequência. 

Superfície Área (m²) α125Hz α250Hz α500Hz α1kHz α2kHz α4kHz 

Piso 

(Carpete) 
221,72 0,02 0,06 0,14 0,37 0,6 0,65 

Parede 

(Concreto) 
241,64 0,01 0,01 0,015 0,02 0,02 0,02 

Teto 

(Forro Metálico) 
251,34 0,2 0,2 0,1 0,1 0,05 0,02 

Teto 

(Lã de Vidro) 
125,6 0,29 0,55 0,64 0,75 0,8 0,85 

Porta 5,52 0,18 0,06 0,04 0,03 0,01 0,02 
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(Vidro) 

Armário 

(Madeira) 
15,12 0,28 0,22 0,17 0,09 0,09 0,09 

Cortina 

(Veludo) 
58,13 0,07 0,31 0,49 0,75 0,7 0,07 

Piso do Palco 

(Madeira) 
56,06 0,15 0,11 0,1 0,07 0,06 0,17 

Cadeiras 

(Plástico) 
80,64 0,05 0,05 0,05 0,05 0,08 0,05 

 

Tabela 4-3 - Valores de absorção total, coeficiente de absorção média, e tempo de reverberação para cada 
frequência. 

Frequência 
Absorção 

(Sabines) 
�̅� 

RT60 (s) 

Sabine 

RT60 (s)  

Eyring 

RT60 (s)  

MFP 

125Hz 114,848 0,1134 1,946 1,833 1,828 

250Hz 166,512 0,165 1,342 1,228 1,225 

500Hz 180,447 0,178 1,238 1,124 1,121 

1000Hz 258,418 0,255 0,865 0,749 0,747 

2000Hz 301,968 0,298 0,74 0,623 0,621 

4000Hz 278,975 0,276 0,801 0,685 0,683 

4.4.5. Medição do RT60 

Para a medição do tempo de reverberação foram realizadas coletas de amostras 

de em conjunto com a coleta de amostra de medição de ruído. Porém, foi levado em 

consideração somente a condição em que as portas fechadas e que o sistema de a 

condicionado estava desligado. Dessa maneira o ruído de fundo é minimizado, 

permitindo uma medição mais confiável. Além disso, as coletas de amostra ocorreram 

nos pontos 4, 7, 8, 10,12 e 16 da Figura 4-13. 

As amostras de som continham um impulso sonoro gerado pelo estouro de um 

balão de borracha. O RT60 era obtido a partir dos gráficos de magnitude em relação ao 

tempo de cada medição, que era filtrada nas frequências de 125Hz, 250Hz, 500Hz, 

1000Hz, 2000Hz e 4000Hz, e gerados no MATLAB. Devido a uma limitação do hardware, 

as amostras de som que apresentavam um nível maior do que 1Pa ou 94dB eram 
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cortadas, mas amplitude do sinal não cortado era o suficiente para calcular o RT60 a 

partir do RT30 ou RT20. 

A Tabela 4-4 exibe os resultados da medição dos tempos de reverberação obtidos 

a partir das amostras coletadas em cada ponto e em cada faixa de frequência. As faixas 

frequências de125Hz, 250Hz e 500Hz apresentam valores de RT60 medidos menores do 

que os calculados na seção 0. Enquanto que as faixas de 1 kHz, 2 kHz e 4 kHz apresentam 

valores maiores do que os calculados. A diferença entre os valores calculados e os 

valores medidos podem ser melhor vista na Figura 4-26, que mostra os valores de RT60 

comparados o RT60 médio medido.  

Tabela 4-4 – Valores de RT60 para diferentes pontos em relação a frequência. 

Pontos 125Hz 250 Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 

4 1,46 1,04 0,82 1,16 0,68 0,9 

7 1,6 0,94 0,82 1,0 0,6 0,92 

8 1,66 0,76 0,86 1,0 0,9 0,84 

10 1,4 1,1 0,92 0,88 1,02 0,82 

12 1,1 1,22 0,78 0,9 0,98 0,88 

16 1,58 1,26 0,88 0,92 0,88 1,0 

Médio 1,467 1,053 0,85 0,977 0,84 0,893 

 

 

Figura 4-26 – Tempos de reverberação calculados em comparação com o tempo médio medido. 
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Um dos motivos que podem explicar as diferenças existentes entre os valores 

medidos e calculado se refere a geometria do auditório, pois as equações de Sabine, 

Eyring e de MFP foram desenvolvidas a partir ambientes com formatos de 

paralelogramos, o que não é o caso do auditório que possui um piso inclinado. Outro 

motivo, se refere aos valores de absorção dos materiais, que podem variar dependendo 

de fatores como espessura, formato, textura e método de fabricação. Assim, se a 

absorção tabelada de uma superfície grande, como o teto ou as paredes, apresentarem 

de valores diferentes dos reais, a discrepância entre os valores de RT60 medidos e 

calculados será grande também. 

A norma NBR 12179 determina que o valor ótimo de RT60, em relação a 

frequência de 500Hz, para uma sala de conferência com volume de 1396,5m³ é 

RT60=0,8s, como mostra a Figura 4-27. Assim, o auditório apresenta uma reverberação 

um pouco acima do ideal. 

 

Figura 4-27 – Gráfico para obtenção de RT60 ótimo para recintos fechados, retirado de NBR 12179. 
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4.5. Considerações Finais 

Este capítulo apresentou uma descrição das condições atuais do auditório. Foram 

levantadas suas dimensões e suas características construtivas, que permitem uma 

estimação das características acústicas do ambiente. Porém, as informações levantadas 

não são suficientes para caracterizar completamente um recinto fechado, sendo 

necessário uma coleta de dados complementares. 

Para a obtenção de dados foram desenvolvidas rotinas no Matlab e um 

instrumento virtual no Labview. Com o uso de sensores e uma placa de aquisição de 

dados, o instrumento virtual pôde registrar amostras de som, que foram utilizadas na 

extração de dados que caracterizam a acústica do auditório. A análise realizada mostra 

que o auditório possui características em desacordo com o ideal. 
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Capítulo 5 

Sugestão de Projeto Acústico 

Este capítulo tem como objetivo sugerir alterações na arquitetura do auditório e 

apresentar um projeto de sistema de reforço sonoro, com apresentação de diagramas e 

sugestão de equipamentos. Esse sistema de sonorização deve prezar pela 

inteligibilidade, ou seja, o som deverá ser claro e estar em um nível adequado, para que 

os espectadores o compreendam com clareza e de maneira confortável. 

5.1. Tratamento Acústico. 

Os dados levantados no Capítulo 4 permitem uma caracterização do 

comportamento acústico do auditório, identificação de seus problemas e suas causas. As 

correções são sugeridas com base em manuais de acústica e nas normas NBR 10151 [24] 

e NBR 12179 [23], que indicam as metodologias tradicionais de tratamento acústico e 

estabelecem os valores de nível de ruído e tempo de reverberação ideais para conforto 

acústico. 

5.1.1. Revestimento das Paredes 

Um problema comum encontrado em ambientes com paredes paralelas é a dobra, 

que provoca reflexões sucessivas entre as paredes. Esse fenômeno foi observado com 

grande intensidade nas proximidades do palco. As paredes do auditório são de concreto 

e sem qualquer revestimento, funcionando com um espelho sonoro facilitando a 

ocorrência de dobras. Dessa maneira, torna-se necessário o uso de um difusor de som 

nas paredes mais próximas do palco, como foi feito nas paredes do auditório da 

Northridge High School da Inglaterra, visto na Figura 5-1. 
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Figura 5-1 - Auditório da Northridge High School. 

Os difusores de som revestem as paredes e alteram o formato plano e rígido 

original. O tipo de difusor mais simples que existe é o côncavo que é capaz de provocar 

desvios nas ondas sonoras [7]. Mas normalmente os difusores possuem uma geometria 

um pouco mais complexa, seguindo padrões retangulares, triangulares e curvos. 

Exemplos de difusores podem ser vistos na Figura 5-2, que mostra o difusor fractal, ou 

na Figura 5-3, que mostra o difusor bidimensional retangular.  

 

 

Figura 5-2 - Difusor de som com padrão fractal. 
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Figura 5-3 - Difusor do som bidimensional. 

Além dos difusores, o revestimento das paredes tem a função prática absorver o 

som que é refletido em excesso pelo concreto. Dessa forma, o revestimento das paredes 

por um material menos reflexivo auxilia na redução do tempo de reverberação. Um 

arranjo muito comum em estúdios e auditórios é o que divide igualmente a área ocupada 

pela superfície das paredes entre difusores e absorvedores e posiciona-los de maneira 

intercalada. O difusor considerado no projeto é o Flutter Free da RPG® (𝛼500𝐻𝑧 = 0,09), 

padrão geométrico mostrado na Figura 5-4(a), e revestimento absorvedor é o Absorbor 

de 1 polegada da RPG® (𝛼500𝐻𝑧 = 0,86), mostrado na Figura 5-4(b) [25].  

 

(a) 

 

(b) 

Figura 5-4 - Paineis Flutter Free(a) e Absorbor(b) da RPG®.  
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5.1.2. Portas Acústicas 

Mesmo fechadas, as portas do auditório permitem a passagem do som externo. 

Tratam-se de portas comuns, feitas sem levar em consideração o isolamento térmico ou 

sonoro. As portas acústicas são capazes de atenuar de 35 a 55dB-SPL, enquanto portas 

comuns atenuam menos de 15 dB-SPL, normalmente [7].  

As portas laterais são feitas de metal e possuem frestas nas bordas por onde o 

som das máquinas do sistema de ar condicionado localizados do lado de fora, dos 

usuários do complexo esportivo e do tráfego da rua entra, ou seja, são inadequadas para 

uso em auditório. A substituição dessas portas por portas acústicas com vedação nas 

bordas, como as da Figura 5-5, feitas pela Vibrasom®, já seria capaz de atenuar o som 

indesejado como um todo, mas principalmente as frequências abaixo de 500Hz, que são 

as faixas que mais sofrem um aumento de magnitude quando as portas são abertas.  

 

Figura 5-5 – Porta acústica Vibrasom®. 

A porta de entrada também possui frestas que permitem a passagem de som e 

sua substituição também é necessária. A substituição da porta de entrada por ser feita 

por uma modelo semelhante à da substituta da porta lateral, porém a porta da entrada é 

de vidro e caso haja a necessidade da porta ser transparente, existem modelos de portas 

acústicas com janelas transparentes, como o modelo da Figura 5-6, fabricada pela RPG®. 
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Figura 5-6 – Porta acústica transparente da RPG®. 

5.1.3. Forro do Teto 

O forro do teto do auditório se encontra em condições ruins, apresentando 

buracos, peças soltas e degastadas, como pode ser visto na Figura 5-7. É um forro de 

alumínio que é tipo de forro amplamente utilizado em diversas construções, porém, para 

ambientes que necessitam de um tratamento acústico existem materiais mais 

adequados, como placas de madeira, plásticos ou gesso podendo ser combinados com 

materiais absorvedores.  

 

Figura 5-7 - Forro do teto do auditório do CEFET-MG. 
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Para garantir o isolamento é necessário que entre o teto e o forro tenha uma 

camada de lã de vidro, como o na Figura 5-8, e que a estrutura do forro esteja presa à 

amortecedores, como os da Figura 5-9, e não diretamente no teto ou nas paredes. 

 

Figura 5-8 – Teto revestido com lã de vidro para isolamento. 

 

Figura 5-9 - Amortecedores para forro de teto da Vibrasom®. 

Com auxílio do Autocad® para obtenção das dimensões do auditório, o formato 

do forro é definido de forma que os alto-falantes fiquem paralelo com o plano do 

ouvinte, que está à 1,25m do chão. O forro é dividido e seções, pois se tivesse uma seção 

única a visão do palco ficaria prejudicada, pois o forro ficaria à altura de apenas 1,75m 

acima do palco. É sugerido um forro de painéis Omniffusor da RPG® (𝛼500𝐻𝑧 = 0,14), 

pois o forro de madeira pode absorver sons em excesso [25]. 

A Figura 5-10 mostra o a visão lateral do auditório com o forro sugerido (linhas 

tracejadas vermelhas). Pode-se observar que a cobertura dos falantes (linhas verdes), 

estimado em 5.2, engloba toda a área da plateia e está a uma distância segura da posição 

em que os microfones costumam ficar no palco. Dessa maneira, não haverá 

realimentação (microfonia) a plateia estará inserida em um campo sonoro uniforme. O 

novo forro possui uma área maior e um coeficiente de absorção maior e, 

consequentemente, uma maior absorção. 
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Figura 5-10 – Corte lateral do auditório com forro sugerido. 

Considerando o revestimento das paredes e o forro sugeridos, os valores 

estimados de tempo de reverberação (para a frequência de 500Hz) são RT60=0,797s 

(Sabine), RT60=0,69s (Eyring e MPF).  A absorção média da sala é �̅� = 0,25, ou seja, o 

valor obtido pela equação de Eyring é o mais adequado. Porém, todas as estimativas 

consideradas se encontram dentro da faixa ideal.  

5.2. Sistema de Reforço Sonoro Distribuído 

O sistema de som distribuído consiste em um tipo de sistema que distribui alto-

falantes no teto do ambiente, normalmente coberto por algum forro. Essa configuração 

permite uma distribuição uniforme do campo sonoro produzido pelo sistema de reforço 

sonoro, que sofrerá pequenas variações no plano onde se encontra o ouvinte. Além 

disso, esteticamente é uma opção viável por ser discreto e ocupar pouco espaço, 

podendo preservar a arquitetura original do local. 

 O arranjo dos alto-falantes pode seguir diversos padrões, que dependerão da 

área de cobertura do campo sonoro, do nível sonoro, inteligibilidade, do custo, entre 

outros. Porém os padrões mais comuns e mais aceitos são os padrões retangular e 

hexagonal, ilustrados na Figura 5-11. 

O padrão retangular é o mais simples de se projetar e de montar, já que seu 

formato resulta em uma grade de falantes, mas pode se tornar um arranjo inadequado 

dependendo do formato do ambiente. Já o padrão hexagonal pode resultar em uma 

configuração mais flexível, em relação ao formato e exigir menos falantes para cobrir 

uma mesma área. [26] 
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(a) 

 

(b) 

Figura 5-11 – Padrões de arranjo de alto-falantes. (a) Padrão retangular e (b) Padrão hexagonal. 

Outro aspecto relevante do arranjo de falantes se refere a sobreposição do 

diâmetro coberto por cada falante. A sobreposição pode ser borda a borda, mostrada na 

Figura 5-12, onde o alto-falante é posicionado de forma que seu limite de cobertura 

alcance o limite do próximo falante. A sobra provocada pelo padrão hexagonal com esse 

tipo de sobreposição é menor, como mostra a Figura 5-12 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 5-12 - Sobreposição borda a borda no padrão retangular (a) e hexagonal (b). 

A sobreposição mínima é uma configuração onde os falantes são posicionados de 

maneira que não haja sombras no plano do ouvinte, como mostra a Figura 5-13. Por fim, 

a sobreposição completa, ilustrada na Figura 5-14, é aquela onde a borda de alcance dos 

falantes alcança o eixo central dos falantes adjacentes, fazendo com que exista uma área 

considerável dentro do alcance de mais de um falante. 
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(a) 

 

(b) 

Figura 5-13 - Sobreposição mínima no padrão retangular (a) e hexagonal (b). 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 5-14 - Sobreposição máxima no padrão retangular (a) e hexagonal (b). 

5.2.1. Ângulo de Cobertura Real 

O diagrama polar dos alto-falantes apresenta a cobertura angular do som, ou seja, 

o ângulo em relação ao eixo do alto-falante em que o som apresenta uma queda máxima 

de 6dB-SPL. Essa informação é muito importante, mas se trata de uma informação 

incompleta, já que essa especificação considera a variação do ângulo com raio constante, 

enquanto o que é visto na prática é a variação da distância entre o alto-falante e o plano 

onde se encontram os ouvintes, como mostra a Figura 5-15. Dessa forma, considerando 

que a queda provocada pela angulação somada à queda devido distância entre o raio 

normalizado (1m) e o plano de audição devam ser de 6dB-SPL, o ângulo de cobertura 
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que atenda esse critério terá que ser menor e assim tem-se o ângulo de cobertura real, 

no plano de audição.  

 

Figura 5-15 - Angulo de polar cobertura do som em relação ao plano de audição. 

Essa correção pode ser feita utilizando os programas como Enhanced Acoustic 

Simulator for Engineers (EASE) e Distributed System Design (DSD), que possuem um 

banco de dados com informações dos alto-falantes e permitem com que o usuário defina 

os critérios de projeto a serem seguidos. Uma desvantagem do EASE é o seu alto custo, 

pois se trata programa de simulação complexo e com uma grande variedade 

ferramentas. Enquanto o DSD possui a desvantagem de trabalhar somente com 

ambientes de geometria simples e regular, o que não é o caso do auditório do CEFET-MG 

que possui uma inclinação no piso. Porém o DSD é de grande utilidade para se obter uma 

referência antes de realizar os cálculos manualmente.  

A correção manual pode ser facilitada utilizando o diagrama polar do alto-falante 

e a tabela de correção, vista na Tabela 5-1. O digrama polar irá informar a queda devido 

a angulação, enquanto a tabela fornece um fator de correção para determinados ângulos. 

Com o valor da queda em um ângulo somado ao fator de correção para esse ângulo tem-

se a queda no plano de audição. Pode-se observar que o ângulo de 60° já apresenta um 

fator de -6dB-SPL, isso significa que independente dos dados informados por qualquer 

fabricante, o ângulo de cobertura máximo para projetos de sistemas distribuídos é de 

60°. Deve se considerar os diagramas para a frequência de 2000Hz, pois é a faixa de 

frequência mais importante para inteligibilidade [26].  
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Tabela 5-1 - Fator de correção para cobertura angular. 

Ângulo 
Fator de Correção 

(dB-SPL)  
Ângulo 

Fator de Correção 

(dB-SPL)  

5° 0,0 45° 3,0 

10° 0,1 50° 3,8 

15° 0,3 55° 4,8 

20° 0,5 60° 6,0 

25° 0,9 65° 7,5 

30° 1,3 70° 9,3 

35° 1,7 75° 11,7 

40° 2,3 80° 15,2 

5.2.2.  Distribuição dos Alto-Falantes 

Avaliando catálogos de diversos fabricantes, chega-se no alto-falante embutido 

6W21RT da JBL Selenium, que possui um grande alcance angular e é possível a alteração 

da angulação de um dos falantes, que permite ajustes mesmo depois de montados. As 

especificações do fabricante são mostradas na Figura 5-16.  

 

Figura 5-16 – Especificações da arandela 6W21RT da JBL Selenium.  

No diagrama polar, linha vermelha mostrada na Figura 5-17, observa-se que para 

o ângulo de 45° ocorre uma queda de 3dB (considerando o lado esquerdo que é o pior 

caso). Corrigindo para plano do ouvinte tem-se a queda de 6dB que indica a cobertura 

angular real do alto-falante.  
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Figura 5-17 - Diagrama polar da arandela 6FR2R (linha verde). 

Com auxílio do software DSD, verifica-se que para um alto-falante, com 

características semelhantes ao escolhido, a distribuição pode ser feita em três fileiras de 

5 falantes no padrão retangular e com superposição parcial. Essa configuração é usada 

como referência, pois o Matlab® e o Autocad® são utilizados para avaliar de se essa 

condição atende de maneira satisfatória. 

Na Figura 5-18 observar-se a superposição parcial e total, em alguns pontos, 

sobre o plano do ouvinte para o arranjo de alto-falantes. Como a distância entre plano de 

audição e o forro é maior nos pontos mais próximos do palco, é necessário que haja uma 

superposição maior para compensar a queda provocada pela distância. 

 

Figura 5-18 – Cobertura do som sobre o plano de audição 
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A Figura 5-19 mostra a intensidade sonora distribuída no plano de audição na 

área da plateia. Como pode ser visto que a intensidade sonora distribuída pelo plano é 

bem uniforme e a diferença máxima obtida é de 1,4dB, que pode ser considerado ótimo 

visto que o ideal é que essa diferença seja de no máximo 3 dB. 

 

Figura 5-19 - Distribuição da intensidade sonora no plano de audição. 

No ponto normalmente em que se encontram os microfones a intensidade sonora 

é de 87,7dB-SPL, considerando a queda de 6dB provocada pela angulação do falante. 

Avaliando o diagrama polar do microfone SM58 da Shure, mostrado na Figura 5-20, 

considerando que o microfone esteja a 135° em relação ao alto-falante, para frequências 

acima de 500Hz a intensidade na capsula do microfone terá uma queda de 15dB, 

resultando em 72,7dB. O valor típico é de 70 dB, porém o ângulo do alto falante 

escolhido pode ter sua angulação alterada em até 15°, que é suficiente para provocar 

uma queda de 3dB até 20dB dependendo da frequência, resultando em um nível mais 

adequado. 

 

Figura 5-20 – Diagrama polar de captura do SM58  
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5.3. Equipamentos 

A potência do amplificador dever ter um valor mínimo, que permita utilizar uma 

boa parte do potencial do falante, porém, essa potência não pode exceder ao valor 

máximo tolerado pelo alto-falante, que pode ser danificado nessas condições. Uma 

margem de potência que garanta o funcionamento pleno do alto-falante, de forma 

segura, deve ter um ganho de 0dB até 6dB em relação a potência RMS especificada. Mas 

para melhor performance sonora o ganho deve ser maior do que 0dB [8].  

A potência RMS do alto-falante é de 25W e assim, o amplificador deve entregar 

uma potência entre 25W e 100W. O amplificador de potência CT 875 da Crown, possui 8 

canais, cada um entregando uma potência de 75W a uma carga de 8Ω, ou seja, um valor 

adequado levando em consideração a aplicação do falante. Seria necessário um rack com 

dois amplificadores para instalação dos 15 alto-falantes propostos. O fato de cada alto-

falante ter um canal amplificado dedicado permite diversos ajustes e configurações, 

como os ajustes de ganho, ajustes de atraso e configuração de cenas sonoras. 

Para a mesa som, uma opção adequada é a QU-24 da Allen-Heath. Trata-se de uma 

mesa de 24 canais, moderna e com processadores de som e efeitos embutidos. Além 

disso, pode ela ser controlada remotamente por tablets, facilitando a mobilidade do 

operador, que pode realizar ajustes mais adequados estando em diferentes lugares da 

sala. Essa mesa permite diversas configurações e otimiza os ajustes de acordo com a 

forma de uso, seja ele reprodução de músicas, apresentações musicais ou palestras. 

Devido à distância entre o palco e a sala de controle é necessário o uso de um extensor, 

também chamado de medusa, para realizar a conexão entre a mesa e os equipamentos 

de palco. A própria Allen-Heath possui a medusa modelo AR2412, que possui o número 

adequado de canais e pode realizar a tarefa de maneira satisfatória. 
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A Figura 5-21 exibe um diagrama de ligação simplificado com os equipamentos 

sugeridos. 

 

Figura 5-21 – Diagrama simplificado de ligação de equipamentos. 

5.4. Considerações finais 

A estrutura do auditório foi avaliada e a possíveis causas dos problemas 

apresentados foram identificadas. Foi apresentada uma sugestão de projeto que alteram 

a infraestrutura do auditório baseados na caracterização acústica realizada nas seções 

4.3 e 4.4, passando pela alteração do revestimento das paredes, do material e do formato 

do forro do teto e aquisição de equipamentos que constituem um novo sistema de 

reforço sonoro adequado ao uso espaço e em acordo com normas estabelecidas.   
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Conclusão 

Este trabalho apresenta um levantamento teórico sobre onda sonoras, conceitos 

acústicos, equipamentos que compõe um sistema de som e como esses elementos se 

interagem conceituando e contextualizando os fenômenos e as características sonoras 

mais relevantes e o funcionamento e as características construtivas dos sistemas de som. 

O trabalho se inicia conceituando as ondas mecânicas de forma geral, a maneira 

como o som é propagado e como ele percebido pelo ouvido, relacionando os parâmetros 

das ondas com às características sonoras.  Foram apresentados também alguns 

importantes fenômenos que ocorrem em ambientes abertos e fechados. Conhecer esses 

conceitos é muito importante, visto que para o projeto atender seus objetivos de 

maneira satisfatória é necessário que a propagação seja controlada. Ou seja, os 

fenômenos que possam causar desconforto ou outros efeitos negativos devem ser 

atenuados, enquanto que os fenômenos que melhoram a qualidade acústicas devem ser 

reforçados. 

Foram desenvolvidas uma metodologia e uma ferramenta de medições de 

parâmetros acústicos que permitiram uma análise de diversos cenários do auditório e a 

caracterização de seu comportamento acústico. As análises realizadas indicam que o 

auditório não possui condições ideais de conforto acústico. A sala possui um excesso de 

reverberação e de ruído, que prejudicam a inteligibilidade e geram desconforto nos 

ouvintes, sendo necessário adaptações e alterações em sua estrutura, que foram 

sugeridas a partir do levantamento bibliográfico realizado. 

O projeto sugerido pretende melhorar o quadro acústico exibido pela sala do 

auditório, melhorando a distribuição do som no ambiente e controlando a reverberação. 

A respeito do reforço sonoro, o cenário sugerido é mais moderno que o atual e é mais 

flexível, permitindo mais aplicações de uso no espaço. 

Como sugestão para trabalhos futuros, podem ser feitas análises de desempenho 

do sistema reforço sonoro atual e estudo de viabilidade do sistema de som sugerido em 

comparação com outros tipos de sistema sonorização.  
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Apêndice A  

Rotinas e Cálculos 

A-1 Rotina de Cálculo de RT60 

A rotina a seguir foi utilizada para o cálculo de RT60 na seção 4.4.4: 

clear 
clc 
%calculo de volumes 

  
Vpalco=5.17*3.76*12.8;   
Vvao1=1.7*4.55*12.8;     
Vplateia=20.26*(4.55+2.75)*12.8/2; 
Vvao2=2.9*2.75*12.8; 

  
V=Vpalco+Vvao1+Vplateia+Vvao2; 

  
%Areas 

  
Apiso=221.72; 
Aparede=198.38; 
Ateto=251.34; 
Aporta=5.52; 
Aarmario=15.12; 
Acortina=58.13; 
Apisopalco=56.06; 
Acadeira=80.64; 
Asteto=125.6; 

  
A=Apiso+Aparede+Ateto+Aporta+Aarmario+Acortina+Apisopalco+Acadeira+Asteto; 

  
%% 
%coeficiente de absorção:125hz 

  
apiso=0.02; 
aparede=0.01; 
ateto=0.2; 
aporta=0.18; 
aarmario=0.28; 
acortina=0.07; 
apisopalco=0.15; 
acadeira=0.05; 
asteto=0.29; 

  
%calculo de absorção 

  
Abpiso=apiso*Apiso; 
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Abparede=aparede*Aparede; 
Abteto=ateto*Ateto; 
Abporta=aporta*Aporta; 
Abarmario=aarmario*Aarmario; 
Abcortina=acortina*Acortina; 
Abpisopalco=apisopalco*Apisopalco; 
Abcadeira=acadeira*Acadeira; 
Absteto=asteto*Asteto; 

  
Ab=Abpiso+Abparede+Abteto+Abporta+Abarmario+Abcortina+Abpisopalco+Abcadeira

+Absteto; 

  
%calculo do coeficiente medio 
amed=Ab/A; 

  
%calculo do caminho e tempo medio livre 
Vsom=331.5*sqrt(1+25/273); 
MFP=4*V/A; 
MFT=MFP/Vsom; 

  
%atenuação de cada reflexão 
d=10*log10(1-amed); 

  
%numero de reflexões até a queda de 60db 
n=-60/d; 

  
%calculo de RT60 
disp('Tempo de Reverberação-125Hz') 
RT60=n*MFT 
Sab=0.16*V/(A*amed) 
Eyr=-0.16*V/(A*log(1-amed)) 

  
%% 
%coeficiente de absorção:250hz 

  
apiso=0.06; 
aparede=0.01; 
ateto=0.2; 
aporta=0.06; 
aarmario=0.22; 
acortina=0.31; 
apisopalco=0.11; 
acadeira=0.05; 
asteto=0.55; 

  
%calculo de absorção 

  
Abpiso=apiso*Apiso; 
Abparede=aparede*Aparede; 
Abteto=ateto*Ateto; 
Abporta=aporta*Aporta; 
Abarmario=aarmario*Aarmario; 
Abcortina=acortina*Acortina; 
Abpisopalco=apisopalco*Apisopalco; 
Abcadeira=acadeira*Acadeira; 
Absteto=asteto*Asteto; 
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Ab=Abpiso+Abparede+Abteto+Abporta+Abarmario+Abcortina+Abpisopalco+Abcadeira

+Absteto; 

  
%calculo do coeficiente medio 
amed=Ab/A; 

  
%calculo do caminho e tempo medio livre 
Vsom=331.5*sqrt(1+25/273); 
MFP=4*V/A; 
MFT=MFP/Vsom; 

  
%atenuação de cada reflexão 
d=10*log10(1-amed); 

  
%numero de reflexões até a queda de 60db 
n=-60/d; 

  
%calculo de RT60 
disp('Tempo de Reverberação-250Hz') 
RT60=n*MFT 
Sab=0.16*V/(A*amed) 
Eyr=-0.16*V/(A*log(1-amed)) 

  
%% 
%coeficiente de absorção:500hz 

  
apiso=0.14; 
aparede=0.015; 
ateto=0.1; 
aporta=0.04; 
aarmario=0.17; 
acortina=0.49; 
apisopalco=0.1; 
acadeira=0.05; 
asteto=0.64; 

  
%calculo de absorção 

  
Abpiso=apiso*Apiso; 
Abparede=aparede*Aparede; 
Abteto=ateto*Ateto; 
Abporta=aporta*Aporta; 
Abarmario=aarmario*Aarmario; 
Abcortina=acortina*Acortina; 
Abpisopalco=apisopalco*Apisopalco; 
Abcadeira=acadeira*Acadeira; 
Absteto=asteto*Asteto; 

  
Ab=Abpiso+Abparede+Abteto+Abporta+Abarmario+Abcortina+Abpisopalco+Abcadeira

+Absteto; 

  
%calculo do coeficiente medio 
amed=Ab/A; 

  
%calculo do caminho e tempo medio livre 
Vsom=331.5*sqrt(1+25/273); 
MFP=4*V/A; 
MFT=MFP/Vsom; 
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%atenuação de cada reflexão 
d=10*log10(1-amed); 

  
%numero de reflexões até a queda de 60db 
n=-60/d; 

  
%calculo de RT60 
disp('Tempo de Reverberação-500Hz') 
RT60=n*MFT 
Sab=0.16*V/(A*amed) 
Eyr=-0.16*V/(A*log(1-amed)) 

  
%% 
%coeficiente de absorção:1000hz 

  
apiso=0.37; 
aparede=0.02; 
ateto=0.1; 
aporta=0.03; 
aarmario=0.09; 
acortina=0.75; 
apisopalco=0.07; 
acadeira=0.05; 
asteto=0.75; 

  
%calculo de absorção 

  
Abpiso=apiso*Apiso; 
Abparede=aparede*Aparede; 
Abteto=ateto*Ateto; 
Abporta=aporta*Aporta; 
Abarmario=aarmario*Aarmario; 
Abcortina=acortina*Acortina; 
Abpisopalco=apisopalco*Apisopalco; 
Abcadeira=acadeira*Acadeira; 
Absteto=asteto*Asteto; 

  
Ab=Abpiso+Abparede+Abteto+Abporta+Abarmario+Abcortina+Abpisopalco+Abcadeira

+Absteto; 

  
%calculo do coeficiente medio 
amed=Ab/A; 

  
%calculo do caminho e tempo medio livre 
Vsom=331.5*sqrt(1+25/273); 
MFP=4*V/A; 
MFT=MFP/Vsom; 

  
%atenuação de cada reflexão 
d=10*log10(1-amed); 

  
%numero de reflexões até a queda de 60db 
n=-60/d; 

  
%calculo de RT60 
disp('Tempo de Reverberação-1000Hz') 
RT60=n*MFT 
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Sab=0.16*V/(A*amed) 
Eyr=-0.16*V/(A*log(1-amed)) 

  
%% 
%coeficiente de absorção:2000hz 

  
apiso=0.60; 
aparede=0.02; 
ateto=0.05; 
aporta=0.01; 
aarmario=0.09; 
acortina=0.7; 
apisopalco=0.06; 
acadeira=0.08; 
asteto=0.8; 

  
%calculo de absorção 

  
Abpiso=apiso*Apiso; 
Abparede=aparede*Aparede; 
Abteto=ateto*Ateto; 
Abporta=aporta*Aporta; 
Abarmario=aarmario*Aarmario; 
Abcortina=acortina*Acortina; 
Abpisopalco=apisopalco*Apisopalco; 
Abcadeira=acadeira*Acadeira; 
Absteto=asteto*Asteto; 

  
Ab=Abpiso+Abparede+Abteto+Abporta+Abarmario+Abcortina+Abpisopalco+Abcadeira

+Absteto; 

  
%calculo do coeficiente medio 
amed=Ab/A; 

  
%calculo do caminho e tempo medio livre 
Vsom=331.5*sqrt(1+25/273); 
MFP=4*V/A; 
MFT=MFP/Vsom; 

  
%atenuação de cada reflexão 
d=10*log10(1-amed); 

  
%numero de reflexões até a queda de 60db 
n=-60/d; 

  
%calculo de RT60 
disp('Tempo de Reverberação-2000Hz') 
RT60=n*MFT 
Sab=0.16*V/(A*amed) 
Eyr=-0.16*V/(A*log(1-amed)) 

  
%% 
%coeficiente de absorção:4000hz 

  
apiso=0.65; 
aparede=0.02; 
ateto=0.02; 
aporta=0.02; 
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aarmario=0.09; 
acortina=0.07; 
apisopalco=0.17; 
acadeira=0.05; 
asteto=0.85; 

  
%calculo de absorção 

  
Abpiso=apiso*Apiso; 
Abparede=aparede*Aparede; 
Abteto=ateto*Ateto; 
Abporta=aporta*Aporta; 
Abarmario=aarmario*Aarmario; 
Abcortina=acortina*Acortina; 
Abpisopalco=apisopalco*Apisopalco; 
Abcadeira=acadeira*Acadeira; 
Absteto=asteto*Asteto; 

  
Ab=Abpiso+Abparede+Abteto+Abporta+Abarmario+Abcortina+Abpisopalco+Abcadeira

+Absteto; 

  
%calculo do coeficiente medio 
amed=Ab/A; 

  
%calculo do caminho e tempo medio livre 
Vsom=331.5*sqrt(1+25/273); 
MFP=4*V/A; 
MFT=MFP/Vsom; 

  
%atenuação de cada reflexão 
d=10*log10(1-amed); 

  
%numero de reflexões até a queda de 60db 
n=-60/d; 

  
%calculo de RT60 
disp('Tempo de Reverberação-4000Hz') 
RT60=n*MFT 
Sab=0.16*V/(A*amed) 
Eyr=-0.16*V/(A*log(1-amed)) 

%Fim 

A-2 Cálculo de RT60 Estimado 

A rotina a seguir foi utilizada para o cálculo de RT60 na seção 5.1.3: 

%calculo de volumes 

  
Vpalco=5.17*3.76*12.8;   
Vvao1=1.7*4.55*12.8;     
Vplateia=20.26*(4.55+2.75)*12.8/2; 
Vvao2=2.9*2.75*12.8; 

  
V=Vpalco+Vvao1+Vplateia+Vvao2; 
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%Areas 

  
Apiso=221.72; 
Aparedec=99.19; 
Aparede=99.19; 
Ateto=360.34; 
Aporta=5.52; 
Aarmario=15.12; 
Acortina=58.13; 
Apisopalco=56.06; 
Acadeira=80.64; 
Asteto=125.6; 

  
A=Apiso+Aparedec+Aparede+Ateto+Aporta+Aarmario+Acortina+Apisopalco+Acadeira

+Asteto; 

  
%coeficiente de absorção:500hz 

  
apiso=0.14; 
aparedec=0.09 
aparede=0.69; 
ateto=0.14; 
aporta=0.04; 
aarmario=0.17; 
acortina=0.49; 
apisopalco=0.1; 
acadeira=0.05; 
asteto=0.64; 

  
%calculo de absorção 

  
Abpiso=apiso*Apiso; 
Abparedec=aparedec*Aparedec 
Abparede=aparede*Aparede; 
Abteto=ateto*Ateto; 
Abporta=aporta*Aporta; 
Abarmario=aarmario*Aarmario; 
Abcortina=acortina*Acortina; 
Abpisopalco=apisopalco*Apisopalco; 
Abcadeira=acadeira*Acadeira; 
Absteto=asteto*Asteto; 

  
Ab=Abpiso+Abparedec+Abparede+Abteto+Abporta+Abarmario+Abcortina+Abpisopalco

+Abcadeira+Absteto; 

  
%calculo do coeficiente medio 
amed=Ab/A; 

  
%calculo do caminho e tempo medio livre 
Vsom=331.5*sqrt(1+25/273); 
MFP=4*V/A; 
MFT=MFP/Vsom; 

  
%atenuação de cada reflexão 
d=10*log10(1-amed); 

  
%numero de reflexões até a queda de 60db 
n=-60/d; 
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%calculo de RT60 
disp('Tempo de Reverberação-500Hz') 
RT60=n*MFT 
Sab=0.16*V/(A*amed) 
Eyr=-0.16*V/(A*log(1-amed)) 

%Fim 

A-3 Rotina de Medição de RT60 

A rotina a seguir foi utilizada no cálculo de RT60 na seção 4.4.5:  

som=wavread('mes16-1237.wav'); 
somf=filter(Hd,som); 
somdb=20*log10(abs(somf)/(20*10^-6)); 
t=0:1/50000:10.1-1/50000; 

  
plot(t,somdb) 

  
ylabel('Amplitude(dB-SPL)') 
xlabel('Tempo(s)') 
title('Amplitude em dB-SPL em Função do Tempo') 
grid on 
axis([1.9 10 35 90]) 
%% 
figure(2) 
som=wavread('mes16-1239.wav'); 
t=0:1/50000:10.1-1/50000; 
plot(t,som) 
ylabel('Amplitude(dB-SPL)') 
xlabel('Tempo(s)') 
title('Amplitude em dB-SPL em Função do Tempo') 
grid on 

  
%% 
som=wavread('mes04-1310.wav'); 
somf=filter(Hd,som); 
somdb=20*log10(abs(somf)/(20*10^-6)); 
t=0:1/50000:10.1-1/50000; 

  
plot(t,somdb) 

  
ylabel('Amplitude(dB-SPL)') 
xlabel('Tempo(s)') 
title('Amplitude em dB-SPL em Função do Tempo') 
grid on 
axis([1.9 10 35 90]) 
%% 
figure(2) 
som=wavread('mes04-1310.wav'); 
t=0:1/50000:10.1-1/50000; 
plot(t,som) 
ylabel('Amplitude(dB-SPL)') 
xlabel('Tempo(s)') 
title('Amplitude em dB-SPL em Função do Tempo') 
grid on 
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%% 
som=wavread('mes07-1303.wav'); 
somf=filter(Hd,som); 
somdb=20*log10(abs(somf)/(20*10^-6)); 
t=0:1/50000:10.1-1/50000; 

  
plot(t,somdb) 

  
ylabel('Amplitude(dB-SPL)') 
xlabel('Tempo(s)') 
title('Amplitude em dB-SPL em Função do Tempo') 
grid on 
axis([1.9 10 35 90]) 
%% 
figure(2) 
som=wavread('mes07-1303.wav'); 
t=0:1/50000:10.1-1/50000; 
plot(t,som) 
ylabel('Amplitude(dB-SPL)') 
xlabel('Tempo(s)') 
title('Amplitude em dB-SPL em Função do Tempo') 
grid on 

  
%% 
som=wavread('mes10-1240.wav'); 
somf=filter(Hd,som); 
somdb=20*log10(abs(somf)/(20*10^-6)); 
t=0:1/50000:10.1-1/50000; 

  
plot(t,somdb) 

  
ylabel('Amplitude(dB-SPL)') 
xlabel('Tempo(s)') 
title('Amplitude em dB-SPL em Função do Tempo') 
grid on 
axis([1.9 10 35 90]) 
%% 
figure(2) 
som=wavread('mes10-1240.wav'); 
t=0:1/50000:10.1-1/50000; 
plot(t,som) 
ylabel('Amplitude(dB-SPL)') 
xlabel('Tempo(s)') 
title('Amplitude em dB-SPL em Função do Tempo') 
grid on 

  
%% 
som=wavread('mes10-1240.wav'); 
somf=filter(Hd,som); 
somdb=20*log10(abs(somf)/(20*10^-6)); 
t=0:1/50000:10.1-1/50000; 

  
plot(t,somdb) 

  
ylabel('Amplitude(dB-SPL)') 
xlabel('Tempo(s)') 
title('Amplitude em dB-SPL em Função do Tempo') 
grid on 
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axis([1.9 10 35 90]) 
%% 
figure(2) 
som=wavread('mes10-1240.wav'); 
t=0:1/50000:10.1-1/50000; 
plot(t,som) 
ylabel('Amplitude(dB-SPL)') 
xlabel('Tempo(s)') 
title('Amplitude em dB-SPL em Função do Tempo') 
grid on 

  
%% 
som=wavread('mes12-1233.wav'); 
somf=filter(Hd,som); 
somdb=20*log10(abs(somf)/(20*10^-6)); 
t=0:1/50000:10.1-1/50000; 

  
plot(t,somdb) 

  
ylabel('Amplitude(dB-SPL)') 
xlabel('Tempo(s)') 
title('Amplitude em dB-SPL em Função do Tempo') 
grid on 
axis([1.9 10 35 90]) 
%% 
figure(2) 
som=wavread('mes12-1233.wav'); 
t=0:1/50000:10.1-1/50000; 
plot(t,som) 
ylabel('Amplitude(dB-SPL)') 
xlabel('Tempo(s)') 
title('Amplitude em dB-SPL em Função do Tempo') 
grid on 
%Fim 

A-4 Rotinas para Geração de Gráficos de Amostras de Ruído 

A rotina a seguir foi utiliza para geração dos gráficos da seções 0, 4.3.4, 4.3.5, 

4.3.6 e 4.3.7: 

%Primeira Sequência 
x=[1:6]; 
y=[1:3]; 
z=[ 38.5915 40.6880 38.7653 42.1348 37.9110 41.6773; 
    40.5457 41.6977 40.3338 39.3187 38.1814 45.9242; 
    44.6616 47.1807 43.826 42.076 46.9369 38.2517 ]; 
z=z'; 
bar3(x,z) 
%xlabel('sin(t)') 
%ylabel('cos(t)') 
zlabel('Ruído Equivalente(dB-SPL)') 
grid on 
%% 

  
leq=mean(mean(z)) 
n=[1:18]; 



 
 

118 
 

f=[20,25,31.5,40,50,63,80,100,125,160,200,250,315,400,500,630,800,1000,1250

,1600,2000,2500,3150,4000,5000,6300,8000,10000,12500,16000,20000]; 

     
bp=[56.9,52.9,49.1,49.6,46.6,49.3,44.4,41.1,45.2,42,39.4,37.9,33,32.7,33.7,

34.7,31.1,29.3,26.3,31.3,33.9,23.9,22.8,22.4,22.3,23.1,23.8,24.7,25.7,26.7,

27.7; 
53.2,55.9,52.8,52,50.2000000000000,49.5000000000000,48.5000000000000,50.300

0000000000,51.6000000000000,48.8000000000000,48.4000000000000,44.8000000000

000,41.4000000000000,41,43.6000000000000,41.8000000000000,40.7000000000000,

41.3000000000000,38.6000000000000,39.3000000000000,42.5000000000000,30,26.2

000000000000,24.9000000000000,23.8000000000000,24,24.2000000000000,24.90000

00000000,25.8000000000000,26.7000000000000,27.7000000000000; 
60.4000000000000,56,58,48.5000000000000,47.3000000000000,47.1000000000000,4

3.7000000000000,44.1000000000000,41.6000000000000,38.5000000000000,36.50000

00000000,34.5000000000000,31.2000000000000,32.3000000000000,36.100000000000

0,37.1000000000000,33.6000000000000,31.7000000000000,29.4000000000000,34.40

00000000000,37,23.8000000000000,22.5000000000000,22.8000000000000,22.600000

0000000,23.2000000000000,24,24.8000000000000,25.7000000000000,26.7000000000

000,27.7000000000000; 
60.9000000000000,55.6000000000000,58.9000000000000,47.8000000000000,46.3000

000000000,44.6000000000000,45.3000000000000,43.7000000000000,40.80000000000

00,37.9000000000000,35.2000000000000,33.4000000000000,32.1000000000000,31,3

4,32.4000000000000,29.6000000000000,28.6000000000000,26.4000000000000,31.30

00000000000,35.5000000000000,25.2000000000000,23.8000000000000,23.900000000

0000,23.3000000000000,23.5000000000000,24.1000000000000,24.9000000000000,25

.8000000000000,26.7000000000000,27.7000000000000; 
55.8000000000000,58.2000000000000,54.9000000000000,45.6000000000000,47,44.5

000000000000,41.9000000000000,45.8000000000000,41.4000000000000,35.20000000

00000,33.6000000000000,30.9000000000000,33.9000000000000,33,35.900000000000

0,34.7000000000000,28.7000000000000,27.8000000000000,25.3000000000000,29.60

00000000000,29.4000000000000,21,21,21.5000000000000,22,22.9000000000000,23.

8000000000000,24.7000000000000,25.7000000000000,26.6000000000000,27.6000000

000000; 
57.4000000000000,55.1000000000000,54.4000000000000,44,44.1000000000000,47.2

000000000000,44.6000000000000,43.9000000000000,40.2000000000000,35,34.20000

00000000,33.2000000000000,31,30.9000000000000,33.3000000000000,30.700000000

0000,27.5000000000000,25,23.6000000000000,27.3000000000000,27.9000000000000

,21.3000000000000,21.1000000000000,21.6000000000000,22.1000000000000,22.900

0000000000,23.9000000000000,24.7000000000000,25.7000000000000,26.7000000000

000,27.6000000000000; 
48.8000000000000,54.4000000000000,55,46.9000000000000,41.9000000000000,37.5

000000000000,36.6000000000000,39.8000000000000,34.9000000000000,34,32.50000

00000000,31.4000000000000,27.2000000000000,26.4000000000000,31.800000000000

0,28.5000000000000,27.1000000000000,25.1000000000000,22.9000000000000,33.70

00000000000,35.5000000000000,22,21.5000000000000,21.8000000000000,22.200000

0000000,23,23.8000000000000,24.7000000000000,25.7000000000000,26.7000000000

000,27.7000000000000; 
54.1000000000000,59.5000000000000,52.4000000000000,49.1000000000000,43.7000

000000000,42.4000000000000,39.8000000000000,39.9000000000000,36.50000000000

00,35.6000000000000,31.5000000000000,30.8000000000000,27.2000000000000,29.3

000000000000,31.7000000000000,32.3000000000000,30,30.1000000000000,25.60000

00000000,35.8000000000000,36.8000000000000,24.5000000000000,22.500000000000

0,22.5000000000000,22.5000000000000,23.4000000000000,24,24.7000000000000,25

.7000000000000,26.6000000000000,27.6000000000000; 
53.7000000000000,57.2000000000000,57.8000000000000,51.4000000000000,51.5000

000000000,46.6000000000000,44.2000000000000,44.7000000000000,42.50000000000

00,36.3000000000000,33.5000000000000,33,29,30.8000000000000,35.800000000000

0,31.6000000000000,29.9000000000000,28.3000000000000,24.5000000000000,29.30

00000000000,30.9000000000000,22.4000000000000,21.5000000000000,22,22.200000
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0000000,23,23.8000000000000,24.7000000000000,25.7000000000000,26.7000000000

000,27.7000000000000; 
54.9000000000000,55.5000000000000,61.1000000000000,51.5000000000000,48.8000

000000000,45,41.8000000000000,43.4000000000000,40.2000000000000,34.80000000

00000,32.3000000000000,30.9000000000000,29,29.4000000000000,33.500000000000

0,29.8000000000000,26.5000000000000,26.1000000000000,24.5000000000000,28.10

00000000000,31.2000000000000,22.4000000000000,22,22.4000000000000,22.600000

0000000,23.2000000000000,24,24.8000000000000,25.7000000000000,26.7000000000

000,27.6000000000000; 
59,55.2000000000000,59.8000000000000,47.1000000000000,46.9000000000000,47.6

000000000000,44.5000000000000,43.3000000000000,41.7000000000000,36,34.50000

00000000,32.5000000000000,29.1000000000000,30.4000000000000,34.300000000000

0,35.9000000000000,27.4000000000000,25.1000000000000,22.8000000000000,26.90

00000000000,29.8000000000000,21.7000000000000,21.3000000000000,21.900000000

0000,22.3000000000000,23,23.9000000000000,24.8000000000000,25.7000000000000

,26.7000000000000,27.7000000000000; 
57.8000000000000,58.7000000000000,56.3000000000000,49,46.6000000000000,51.5

000000000000,44.1000000000000,44.5000000000000,37.8000000000000,37,35.50000

00000000,34.6000000000000,34.9000000000000,30.8000000000000,32.700000000000

0,32,26.8000000000000,27.4000000000000,26,28.1000000000000,30.4000000000000

,24.9000000000000,23.2000000000000,23.1000000000000,23.8000000000000,23.700

0000000000,24.5000000000000,25,25.8000000000000,26.7000000000000,27.6000000

000000; 
60.2000000000000,52.6000000000000,49.7000000000000,53.9000000000000,49.3000

000000000,48.9000000000000,42.4000000000000,44.2000000000000,41.30000000000

00,39.2000000000000,33.9000000000000,29.4000000000000,28.6000000000000,26.9

000000000000,32.6000000000000,27.7000000000000,24.2000000000000,22.70000000

00000,22,29.1000000000000,32.6000000000000,21.3000000000000,21.100000000000

0,21.6000000000000,22.1000000000000,22.9000000000000,23.8000000000000,24.70

00000000000,25.7000000000000,26.6000000000000,27.6000000000000; 
54.8000000000000,59.7000000000000,52.3000000000000,51,43.5000000000000,40.9

000000000000,45.6000000000000,41.8000000000000,38.6000000000000,34,32.80000

00000000,28.6000000000000,29.1000000000000,30.4000000000000,33.300000000000

0,30.9000000000000,27.6000000000000,26.2000000000000,24.1000000000000,31.20

00000000000,35.1000000000000,23.7000000000000,21.7000000000000,21.900000000

0000,22.2000000000000,23.2000000000000,23.9000000000000,24.7000000000000,25

.7000000000000,26.6000000000000,27.6000000000000; 
54.9000000000000,55.4000000000000,61.2000000000000,51.4000000000000,48.7000

000000000,45.1,41.9000000000000,43.4000000000000,40.2000000000000,34.800000

0000000,32.3000000000000,30.9000000000000,29,29.4000000000000,33.5000000000

000,29.8000000000000,26.5000000000000,26.1000000000000,24.5000000000000,28.

1000000000000,31.2000000000000,22.4000000000000,22,22.4000000000000,22.6000

000000000,23.2000000000000,24,24.8000000000000,25.7000000000000,26.70000000

00000,27.6000000000000; 
60.6000000000000,59.4000000000000,57,49.3000000000000,44.6000000000000,46.1

000000000000,42.7000000000000,42.5000000000000,38.1000000000000,37.20000000

00000,36.1000000000000,32.2000000000000,32.3000000000000,35.7000000000000,3

9.4000000000000,38.9000000000000,33.1000000000000,28.6000000000000,27.70000

00000000,28.5000000000000,30.8000000000000,22.6000000000000,22.100000000000

0,22.4000000000000,22.5000000000000,23.2000000000000,23.9000000000000,24.70

00000000000,25.7000000000000,26.7000000000000,27.7000000000000; 
59.5000000000000,61.5000000000000,57,51.9000000000000,50.9000000000000,48.4

000000000000,44.9000000000000,48.7000000000000,49.5000000000000,44.90000000

00000,43.5000000000000,37.6000000000000,34.4000000000000,32.9000000000000,3

3.5000000000000,31.5000000000000,30.1000000000000,28.4000000000000,26.40000

00000000,27,29.1000000000000,21.8000000000000,21.5000000000000,21.700000000

0000,22,22.9000000000000,23.8000000000000,24.7000000000000,25.7000000000000

,26.6000000000000,27.6000000000000; 
60.5000000000000,55.3000000000000,55.5000000000000,51.2000000000000,52.6000

000000000,48.8000000000000,44,47,51.6000000000000,48.2000000000000,48.50000

00000000,39.2000000000000,34.5000000000000,33.3000000000000,33.500000000000
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0,31.5000000000000,30.1000000000000,29.2000000000000,26.6000000000000,27.30

00000000000,30,22.1000000000000,21.9000000000000,22.1000000000000,22.400000

0000000,23.1000000000000,23.9000000000000,24.8000000000000,25.8000000000000

,26.7000000000000,27.6000000000000;]; 
bar3(f,bp',1) 
ylabel('Frequência(Hz)') 
xlabel('Pontos') 
zlabel('Amplitude(dB)') 

  
grid on 

 

%%Segunda Sequência 
x=[1:6]; 
y=[1:3]; 
z=[ 38.149 46.9169 39.7869 45.7881 49.8773 54.1401; 
    44.4257 42.0217 44.7817  47.5382 48.0535 57.6228; 
    41.991 49.2881 38.7653 43.3215 44.4245 46.7488 ]; 
z=z'; 
bar3(x,z) 
%xlabel('sin(t)') 
%ylabel('cos(t)') 
zlabel('Ruído Equivalente(dB-SPL)') 
grid on 

  
leq=mean(mean(z)) 
%% 
clear 
clc 
n=[1:18]; 
f=[20,25,31.5,40,50,63,80,100,125,160,200,250,315,400,500,630,800,1000,1250

,1600,2000,2500,3150,4000,5000,6300,8000,10000,12500,16000,20000]; 

     
bp=[57.4000000000000,53.4000000000000,50.2000000000000,51.2000000000000,47.

3000000000000,48.9000000000000,43.8000000000000,43.5000000000000,45.7000000

000000,42.7000000000000,40.3000000000000,37.8000000000000,32.9000000000000,

32.6000000000000,33.7000000000000,33.9000000000000,31.1000000000000,29,25.5

000000000000,29.7000000000000,33.2000000000000,23.7000000000000,22.50000000

00000,22.2000000000000,22.3000000000000,23.1000000000000,23.8000000000000,2

4.7000000000000,25.7000000000000,26.7000000000000,27.6000000000000; 
55.5000000000000,58.2000000000000,56.2000000000000,52.3000000000000,51.9000

000000000,53.8000000000000,50.1000000000000,50.9000000000000,51.90000000000

00,48.8000000000000,48.5000000000000,44.2000000000000,39.7000000000000,39.4

000000000000,43,40.2000000000000,38.8000000000000,36.8000000000000,34.40000

00000000,37.1000000000000,36.6000000000000,26.5000000000000,24.400000000000

0,24.1000000000000,23.1000000000000,23.5000000000000,24.1000000000000,24.90

00000000000,25.7000000000000,26.7000000000000,27.7000000000000; 
57.6000000000000,54.3000000000000,57.9000000000000,48.7000000000000,46.1000

000000000,45.5000000000000,44.2000000000000,46.9000000000000,41.30000000000

00,41.7000000000000,38.6000000000000,39,35.6000000000000,35.8000000000000,3

8.5000000000000,38.9000000000000,35.5000000000000,32.8000000000000,31.20000

00000000,35.9000000000000,37.6000000000000,26.5000000000000,25,25.300000000

0000,24,24.4000000000000,24.7000000000000,25,25.8000000000000,26.6000000000

000,27.6000000000000; 
59.8000000000000,55.3000000000000,58.9000000000000,50,49.4000000000000,47.7

000000000000,42.9000000000000,44.2000000000000,42.4000000000000,38.60000000

00000,36.9000000000000,36.7000000000000,35,35.9000000000000,37.800000000000

0,38.2000000000000,36.8000000000000,32.2000000000000,30.5000000000000,33.10

00000000000,34.7000000000000,28,26,25.3000000000000,23.9000000000000,23.900
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0000000000,24.3000000000000,25.1000000000000,25.8000000000000,26.7000000000

000,27.6000000000000; 
53,59.3000000000000,55,46.4000000000000,46.3000000000000,41.1000000000000,4

1.5000000000000,45.3000000000000,42.3000000000000,38.8000000000000,35.50000

00000000,34.5000000000000,36.6000000000000,36.2000000000000,37.700000000000

0,37.4000000000000,33.4000000000000,32.1000000000000,29.1000000000000,32.20

00000000000,32.7000000000000,25.2000000000000,24.2000000000000,24.700000000

0000,23.9000000000000,24.1000000000000,24.6000000000000,25.1000000000000,25

.8000000000000,26.7000000000000,27.7000000000000; 
60.1000000000000,57.4000000000000,53.2000000000000,46.5000000000000,46.6000

000000000,49.5000000000000,45,43.9000000000000,42.6000000000000,38.80000000

00000,38.5000000000000,38.3000000000000,37.8000000000000,38.3000000000000,3

9.9000000000000,37.6000000000000,36.8000000000000,33.2000000000000,32.10000

00000000,32,31.8000000000000,27,25.6000000000000,24.8000000000000,23.400000

0000000,23.5000000000000,24.2000000000000,25,25.8000000000000,26.7000000000

000,27.6000000000000; 
48.8000000000000,57.6000000000000,55.2000000000000,51.4000000000000,47.5000

000000000,45.5000000000000,45.1000000000000,47.4000000000000,43.90000000000

00,40.9000000000000,40.1000000000000,37.5000000000000,32.4000000000000,32.2

000000000000,36.1000000000000,35.9000000000000,34.3000000000000,32,29.50000

00000000,31.1000000000000,32.1000000000000,24.8000000000000,23.400000000000

0,23.3000000000000,23,23.4000000000000,24,24.8000000000000,25.7000000000000

,26.7000000000000,27.7000000000000; 
54.4000000000000,59,55.1000000000000,50.7000000000000,43.8000000000000,44.9

000000000000,41.5000000000000,40.5000000000000,37.8000000000000,38.10000000

00000,37.7000000000000,35.8000000000000,35.5000000000000,41.2000000000000,4

2.2000000000000,39.9000000000000,38.2000000000000,35.9000000000000,34.80000

00000000,35.3000000000000,34.2000000000000,28.8000000000000,26.700000000000

0,26.8000000000000,23.8000000000000,23.8000000000000,24.5000000000000,25.20

00000000000,25.8000000000000,26.7000000000000,27.6000000000000; 
46.4000000000000,55.9000000000000,59.1000000000000,48.4000000000000,43.7000

000000000,44.9000000000000,41.6000000000000,41,39.5000000000000,35.80000000

00000,34.8000000000000,32.3000000000000,30.9000000000000,34.2000000000000,3

7.2000000000000,35.1000000000000,31.6000000000000,30.2000000000000,26.20000

00000000,31.8000000000000,32.8000000000000,23.5000000000000,22.700000000000

0,22.8000000000000,22.6000000000000,23.2000000000000,24,24.8000000000000,25

.7000000000000,26.7000000000000,27.7000000000000; 
51.1000000000000,54.4000000000000,60.7000000000000,51.6000000000000,49.3000

000000000,47.8000000000000,41.6000000000000,43.3000000000000,47.10000000000

00,43.4000000000000,43.4000000000000,38.3000000000000,36.7000000000000,38.7

000000000000,39.4000000000000,39.4000000000000,36.6000000000000,34.10000000

00000,33.1000000000000,33.6000000000000,33.8000000000000,28.9000000000000,2

8.6000000000000,26.6000000000000,24.6000000000000,24.2000000000000,24.60000

00000000,25.2000000000000,25.8000000000000,26.7000000000000,27.600000000000

0; 
53.2000000000000,60.2000000000000,56.3000000000000,50.6000000000000,47.2000

000000000,47.5000000000000,43.5000000000000,44,40.1000000000000,36,37.80000

00000000,39.9000000000000,36.1000000000000,38.5000000000000,42.400000000000

0,39.9000000000000,38.5000000000000,35.7000000000000,32.4000000000000,33.70

00000000000,32,28.2000000000000,27.1000000000000,26.8000000000000,25,24.700

0000000000,24.9000000000000,25.4000000000000,26,26.7000000000000,27.7000000

000000; 
55,57.9000000000000,55.8000000000000,49.4000000000000,49.5000000000000,50.4

000000000000,53.5000000000000,46.9000000000000,43.5000000000000,44.80000000

00000,43,43.6000000000000,46.2000000000000,49.1000000000000,52.500000000000

0,53.7000000000000,50.4000000000000,49.2000000000000,45.4000000000000,46.50

00000000000,44,39.7000000000000,37,38.2000000000000,33.6000000000000,30.300

0000000000,29.9000000000000,28.9000000000000,27.5000000000000,27.1000000000

000,27.7000000000000; 
59.2000000000000,61.3000000000000,54.1000000000000,52.8000000000000,48.2000

000000000,49,47.5000000000000,50.5000000000000,51.9000000000000,50,50.70000



 
 

122 
 

00000000,39.9000000000000,37.9000000000000,36.3000000000000,36.100000000000

0,33.7000000000000,32.5000000000000,29.8000000000000,28.7000000000000,28.90

00000000000,29.5000000000000,22.8000000000000,22,22.1000000000000,22.300000

0000000,23,23.8000000000000,24.7000000000000,25.7000000000000,26.7000000000

000,27.6000000000000; 
57,58,58.2000000000000,51,47.6000000000000,46.1000000000000,39.900000000000

0,42.9000000000000,37.3000000000000,35,34.1000000000000,33.5000000000000,36

,38.9000000000000,39.1000000000000,37.2000000000000,36.3000000000000,31.700

0000000000,29.7000000000000,32.1000000000000,32.3000000000000,27,26,25.5000

000000000,24.1000000000000,24.2000000000000,24.7000000000000,25.10000000000

00,25.8000000000000,26.7000000000000,27.6000000000000; 
57.5000000000000,55.3000000000000,58.1000000000000,49.8000000000000,45.7000

000000000,44.9000000000000,44.2000000000000,43.2000000000000,39.90000000000

00,35.2000000000000,33.2000000000000,32.6000000000000,30.1000000000000,32,3

4.3000000000000,36.4000000000000,29.6000000000000,26.9000000000000,26.20000

00000000,29,32,25.5000000000000,22.9000000000000,22.6000000000000,22.600000

0000000,23.2000000000000,23.9000000000000,24.7000000000000,25.7000000000000

,26.7000000000000,27.6000000000000; 
57,58,58.2000000000000,51,47.6000000000000,46.1000000000000,39.900000000000

0,42.9000000000000,37.3000000000000,35,34.1000000000000,33.5000000000000,36

,38.9000000000000,39.1000000000000,37.2000000000000,36.3000000000000,31.700

0000000000,29.7000000000000,32.1000000000000,32.3000000000000,27,26,25.5000

000000000,24.1000000000000,24.2000000000000,24.7000000000000,25.10000000000

00,25.8000000000000,26.7000000000000,27.6000000000000; 
57.5000000000000,61.6000000000000,56.8000000000000,54.5000000000000,49,49.3

000000000000,43,43.2000000000000,40.2000000000000,36.2000000000000,36.20000

00000000,35.9000000000000,36.9000000000000,43.1000000000000,42.800000000000

0,40.6000000000000,40.6000000000000,37.3000000000000,34.7000000000000,35.80

00000000000,36.2000000000000,30.8000000000000,31.8000000000000,29.900000000

0000,27.2000000000000,26.1000000000000,25.9000000000000,25.9000000000000,26

.1000000000000,26.7000000000000,27.6000000000000; 
60.8000000000000,59.6000000000000,57.2000000000000,52.1000000000000,47.9000

000000000,50,44.9000000000000,43.4000000000000,41,40.4000000000000,42.10000

00000000,45.1000000000000,44.8000000000000,50.5000000000000,53,55.600000000

0000,51.7000000000000,48.1000000000000,47.6000000000000,47.2000000000000,45

,40.5000000000000,40.1000000000000,40.3000000000000,34.3000000000000,32.200

0000000000,31,30.6000000000000,28.7000000000000,27.2000000000000,27.7000000

000000]; 
bar3(f,bp',1) 
ylabel('Frequência(hz)') 
xlabel('Pontos') 
zlabel('Amplitude(dB)') 

  
grid on 

 

%%Terceira Sequência 
x=[1:6]; 
y=[1:3]; 
z=[ 41.8994 46.7711 48.8049 45.3641 42.7149 43.9416; 
    42.4599 40.2058 43.5627 46.1089 45.2868 53.4679; 
    42.4929 44.385 45.2925 50.1975 49.127 49.5517 ]; 
z=z'; 
bar3(x,z) 
%xlabel('sin(t)') 
%ylabel('cos(t)') 
zlabel('Ruído Equivalente(dB-SPL)') 
grid on 
leq=mean(mean(z)) 
%% 
clear 
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clc 
f=[20,25,31.5,40,50,63,80,100,125,160,200,250,315,400,500,630,800,1000,1250

,1600,2000,2500,3150,4000,5000,6300,8000,10000,12500,16000,20000]; 

     
bp=[58.6000000000000,49.9000000000000,60.8000000000000,72.1000000000000,54.

4000000000000,62.9000000000000,51.3000000000000,53.2000000000000,51.6000000

000000,55.3000000000000,52.8000000000000,58.4000000000000,58.8000000000000,

58.5000000000000,61.5000000000000,56.9000000000000,56.3000000000000,56;55.2

000000000000,56.1000000000000,57.5000000000000,70.6000000000000,59,58.10000

00000000,56.6000000000000,56.8000000000000,59,56.1000000000000,60,60.100000

0000000,51.2000000000000,59.8000000000000,56.9000000000000,59.3000000000000

,60.7000000000000,61.4000000000000; 
    

52.7000000000000,53.7000000000000,59.1000000000000,69.1000000000000,55.4000

000000000,53,61.2000000000000,55.8000000000000,65.7000000000000,60.90000000

00000,55.6000000000000,59.7000000000000,50.7000000000000,55.6000000000000,5

9.3000000000000,60.3000000000000,57.6000000000000,56;52.7000000000000,46.20

00000000000,52.6000000000000,67.6000000000000,50.7000000000000,45.400000000

0000,50.9000000000000,54.1000000000000,53.8000000000000,52.8000000000000,51

.5000000000000,52.6000000000000,52.4000000000000,51.1000000000000,51.600000

0000000,50.3000000000000,51.4000000000000,53.5000000000000; 
    

49.8000000000000,44.6000000000000,50.2000000000000,66.6000000000000,52.8000

000000000,48.7000000000000,47,51,52.9000000000000,57.1000000000000,49.70000

00000000,53.6000000000000,51.2000000000000,52.1000000000000,51.300000000000

0,48.7000000000000,49.5000000000000,50.1000000000000;50.5000000000000,42.50

00000000000,49,64.7000000000000,51.7000000000000,52.4000000000000,45.100000

0000000,50.6000000000000,47,52.5000000000000,50.8000000000000,54.4000000000

000,50.5000000000000,48.2000000000000,51.1000000000000,48.4000000000000,51.

1000000000000,50.6000000000000; 
    

46.5000000000000,41.4000000000000,47.1000000000000,62.8000000000000,47.2000

000000000,48.7000000000000,46.1000000000000,45.9000000000000,44.20000000000

00,47.7000000000000,48,50.9000000000000,46.6000000000000,46.5000000000000,4

8.5000000000000,46.3000000000000,47.1000000000000,48.9000000000000;45.50000

00000000,44.8000000000000,46.1000000000000,59.4000000000000,51.600000000000

0,48.8000000000000,45.3000000000000,45,43.8000000000000,53.6000000000000,45

.4000000000000,56.6000000000000,46.5000000000000,47.8000000000000,47,49.300

0000000000,52.1000000000000,48.9000000000000; 
    

47,39.6000000000000,46.5000000000000,55.2000000000000,48.2000000000000,43.9

000000000000,40.3000000000000,42,44.1000000000000,58,44.8000000000000,52.80

00000000000,44.2000000000000,49.5000000000000,48.4000000000000,41.400000000

0000,44.1000000000000,43.4000000000000;45,37.4000000000000,41.9000000000000

,50.7000000000000,44.3000000000000,41.5000000000000,39.3000000000000,40.300

0000000000,40,49.8000000000000,38.8000000000000,50.6000000000000,40.9000000

000000,43.2000000000000,45,39.1000000000000,43.2000000000000,39.50000000000

00; 
    

42.9000000000000,34.8000000000000,40.8000000000000,47,40.6000000000000,39.8

000000000000,36.6000000000000,35.8000000000000,40.1000000000000,50.20000000

00000,37.9000000000000,53.2000000000000,37.7000000000000,41.6000000000000,4

5.1000000000000,38.7000000000000,39.6000000000000,40.6000000000000;42.70000

00000000,35.2000000000000,37.5000000000000,42.9000000000000,42.300000000000

0,38.2000000000000,35.3000000000000,35.1000000000000,35.7000000000000,48.50

00000000000,39.4000000000000,50.1000000000000,35.2000000000000,38.500000000

0000,40,35.5000000000000,38.1000000000000,40.7000000000000; 
    

39.9000000000000,29.7000000000000,35.5000000000000,41.1000000000000,41.7000

000000000,38.7000000000000,33.9000000000000,34.4000000000000,33.20000000000
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00,41.5000000000000,34.8000000000000,50.4000000000000,31.8000000000000,33.4

000000000000,34,36.1000000000000,37,40.9000000000000;37.2000000000000,32.20

00000000000,33.7000000000000,39.6000000000000,42.3000000000000,36.400000000

0000,35.1000000000000,30.7000000000000,33.9000000000000,39.7000000000000,36

.1000000000000,48.1000000000000,34.5000000000000,32.1000000000000,33.200000

0000000,37.1000000000000,38.8000000000000,41.6000000000000; 
    

40.6000000000000,41.5000000000000,35.1000000000000,43.3000000000000,46.5000

000000000,40.5000000000000,38.1000000000000,34.8000000000000,35.90000000000

00,40.9000000000000,42.3000000000000,47.7000000000000,37.4000000000000,32.9

000000000000,35.4000000000000,40,37.3000000000000,42.2000000000000;38,38.50

00000000000,40.9000000000000,41.1000000000000,38.8000000000000,36.500000000

0000,38.2000000000000,32.3000000000000,35.2000000000000,37,36.2000000000000

,47.4000000000000,35.1000000000000,32.6000000000000,34.8000000000000,39.600

0000000000,33.8000000000000,39.9000000000000; 
    

33.9000000000000,31.3000000000000,34.5000000000000,38.3000000000000,36,37,3

4.9000000000000,30.6000000000000,31,37.6000000000000,32.5000000000000,48.30

00000000000,33.2000000000000,29.4000000000000,31.2000000000000,38.300000000

0000,33.5000000000000,36;31.7000000000000,31.9000000000000,32.8000000000000

,39.1000000000000,36.3000000000000,36.3000000000000,31.8000000000000,29.800

0000000000,30.9000000000000,38.4000000000000,33.7000000000000,44.6000000000

000,31.7000000000000,28.3000000000000,29.9000000000000,39,31.9000000000000,

34.3000000000000; 
    

29,27.1000000000000,29.3000000000000,36.5000000000000,32.7000000000000,32.1

000000000000,31.1000000000000,26.5000000000000,28.4000000000000,33.50000000

00000,30.8000000000000,42.4000000000000,28.5000000000000,25.8000000000000,2

8.4000000000000,30.9000000000000,30.5000000000000,32.4000000000000;34.20000

00000000,33.7000000000000,35.5000000000000,41.1000000000000,38.400000000000

0,37.2000000000000,33.3000000000000,31.6000000000000,33.9000000000000,36,36

.2000000000000,42.5000000000000,33.1000000000000,31.1000000000000,35.500000

0000000,34.3000000000000,35.2000000000000,36.8000000000000; 
    

34.6000000000000,34.9000000000000,36.6000000000000,44.7000000000000,40.9000

000000000,37.9000000000000,35.6000000000000,32.7000000000000,35.20000000000

00,38.8000000000000,40.2000000000000,41,31.9000000000000,31.6000000000000,3

6.1000000000000,37,36.2000000000000,35.5000000000000;27.1000000000000,25.30

00000000000,27,35.2000000000000,29.9000000000000,30.8000000000000,26.800000

0000000,24.9000000000000,27.5000000000000,29.4000000000000,29.4000000000000

,37.4000000000000,25.6000000000000,23.6000000000000,27.4000000000000,26.800

0000000000,28.1000000000000,30.4000000000000; 
    

26.1000000000000,23.1000000000000,25,32.6000000000000,27.9000000000000,29.9

000000000000,25,23.6000000000000,26.3000000000000,27.6000000000000,27.40000

00000000,36.3000000000000,24,22.5000000000000,25.4000000000000,25.900000000

0000,26.2000000000000,28.1000000000000;25.6000000000000,23.1000000000000,24

.5000000000000,32.4000000000000,26.8000000000000,29.1000000000000,24.500000

0000000,23.7000000000000,31,26.2000000000000,26.5000000000000,35.4000000000

000,23.2000000000000,22.7000000000000,25,25,25.3000000000000,27.70000000000

00; 
    

24.9000000000000,22.9000000000000,24.1000000000000,29.8000000000000,25.7000

000000000,28.4000000000000,23.5000000000000,23.2000000000000,26.10000000000

00,25.2000000000000,24.8000000000000,31.5000000000000,23.1000000000000,22.6

000000000000,24.2000000000000,24.5000000000000,24.6000000000000,26.30000000

00000;24.5000000000000,23.3000000000000,24,28.2000000000000,25.300000000000

0,26.5000000000000,23.8000000000000,23.5000000000000,25.2000000000000,25,24

.6000000000000,29.3000000000000,23.5000000000000,23.2000000000000,24.200000

0000000,24.6000000000000,24.6000000000000,25.3000000000000; 
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25.3000000000000,24,24.4000000000000,27.8000000000000,25.1000000000000,25.8

000000000000,24.2000000000000,24,24.6000000000000,24.8000000000000,24.80000

00000000,28.5000000000000,24.1000000000000,23.9000000000000,24.400000000000

0,24.7000000000000,24.5000000000000,25.3000000000000;25.6000000000000,24.70

00000000000,24.8000000000000,26.2000000000000,25.2000000000000,25.700000000

0000,24.8000000000000,24.8000000000000,25,25.2000000000000,25,27.2000000000

000,24.8000000000000,24.7000000000000,24.9000000000000,25,25,25.40000000000

00; 
    

26.2000000000000,25.7000000000000,25.7000000000000,26.2000000000000,25.8000

000000000,26.1000000000000,25.7000000000000,25.7000000000000,25.70000000000

00,25.8000000000000,25.8000000000000,26.5000000000000,25.7000000000000,25.6

000000000000,25.7000000000000,25.7000000000000,25.8000000000000,25.80000000

00000;26.8000000000000,26.7000000000000,26.7000000000000,26.8000000000000,2

6.7000000000000,26.8000000000000,26.7000000000000,26.7000000000000,26.60000

00000000,26.7000000000000,26.7000000000000,26.9000000000000,26.600000000000

0,26.7000000000000,26.6000000000000,26.7000000000000,26.7000000000000,26.70

00000000000; 
    

27.6000000000000,27.6000000000000,27.6000000000000,27.6000000000000,27.6000

000000000,27.7000000000000,27.7000000000000,27.6000000000000,27.60000000000

00,27.6000000000000,27.7000000000000,27.7000000000000,27.6000000000000,27.6

000000000000,27.6000000000000,27.6000000000000,27.6000000000000,27.70000000

00000]; 

  
bar3(f,bp,1) 
Ylabel('Frequência(Hz)') 
xlabel('Ponto') 
zlabel('Amplitude(dB)') 

  
grid on 

 

%%Quarta Sequência 
x=[1:6]; 
y=[1:3]; 
z=[ 53.2773 51.0561 50.9932 50.1445 46.9841 47.133; 
    56.3496 51.5299 51.5908 48.7701 47.4458 46.9262; 
    54.6349 54.1277 53.6955 50.5466 50.1131 48.4914 ]; 
z=z'; 
bar3(x,z) 
%xlabel('sin(t)') 
%ylabel('cos(t)') 
zlabel('Ruído Equivalente(dB-SPL)') 
grid on 

  
mean(mean(z)) 
%% 
clear 
clc 
f=[20,25,31.5,40,50,63,80,100,125,160,200,250,315,400,500,630,800,1000,1250

,1600,2000,2500,3150,4000,5000,6300,8000,10000,12500,16000,20000]; 

     
bp=[58.6000000000000,58.1000000000000,59.3000000000000,59.8000000000000,56.

9000000000000,60.1000000000000,53.4000000000000,55.8000000000000,54.9000000

000000,56,53.9000000000000,57.1000000000000,58.7000000000000,61,61,61,60.10

00000000000,62.1000000000000; 
    

54.4000000000000,59.4000000000000,55.8000000000000,57.8000000000000,61.9000
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000000000,60.4000000000000,58.6000000000000,58.6000000000000,57.80000000000

00,55.8000000000000,59.3000000000000,60.3000000000000,51.8000000000000,61.4

000000000000,57.4000000000000,57.8000000000000,60.4000000000000,57.30000000

00000; 
    

52.2000000000000,57.9000000000000,57.8000000000000,64.4000000000000,57.6000

000000000,58.5000000000000,57.6000000000000,58.2000000000000,59.80000000000

00,60.9000000000000,60.2000000000000,59.7000000000000,50.7000000000000,56.5

000000000000,59.5000000000000,61.3000000000000,58.5000000000000,56.80000000

00000; 
    

55.5000000000000,56.9000000000000,57.6000000000000,55.1000000000000,54.1000

000000000,56.3000000000000,55,55.3000000000000,55.8000000000000,54.60000000

00000,54.5000000000000,51.8000000000000,54.3000000000000,55.5000000000000,5

6.2000000000000,54.6000000000000,56.3000000000000,54.9000000000000; 
    

54.6000000000000,55.1000000000000,54.3000000000000,55.2000000000000,55.7000

000000000,53.7000000000000,55.3000000000000,55.2000000000000,56.10000000000

00,56.3000000000000,56.7000000000000,54.5000000000000,54.7000000000000,51.8

000000000000,53.5000000000000,53.2000000000000,53.7000000000000,56.90000000

00000; 
    

55.5000000000000,54.2000000000000,53.2000000000000,53.2000000000000,52.3000

000000000,52.6000000000000,53,54,53.7000000000000,54.7000000000000,55.20000

00000000,54,54.4000000000000,51.1000000000000,55.4000000000000,52.700000000

0000,52.6000000000000,55.2000000000000; 
    

54.4000000000000,54.5000000000000,53.5000000000000,52.9000000000000,50.7000

000000000,49.7000000000000,54.1000000000000,53.7000000000000,53.10000000000

00,51.5000000000000,51.4000000000000,52.8000000000000,55.2000000000000,53.7

000000000000,52.2000000000000,50.5000000000000,49.7000000000000,50; 
    

53.6000000000000,52.1000000000000,53.2000000000000,54.5000000000000,55.2000

000000000,52.3000000000000,53.1000000000000,51.4000000000000,52.40000000000

00,51.7000000000000,51.2000000000000,53.6000000000000,50.3000000000000,53,5

3,51.2000000000000,52.3000000000000,51; 
    

54.8000000000000,54,57.5000000000000,53.9000000000000,55.9000000000000,53.4

000000000000,52.7000000000000,53.2000000000000,56.3000000000000,53.90000000

00000,53,50.7000000000000,53.2000000000000,54.8000000000000,53.100000000000

0,52.9000000000000,53.4000000000000,52.3000000000000; 
    

54.9000000000000,51.9000000000000,51.3000000000000,48.8000000000000,50.6000

000000000,48,50.9000000000000,50.6000000000000,50.9000000000000,49.50000000

00000,47.9000000000000,50.2000000000000,50.5000000000000,50.7000000000000,4

7.9000000000000,48.6000000000000,48,47.6000000000000;52.8000000000000,49.50

00000000000,48.7000000000000,46.6000000000000,50.5000000000000,44.700000000

0000,49.1000000000000,48.3000000000000,47.7000000000000,47.7000000000000,45

.5000000000000,49.9000000000000,49.3000000000000,50.8000000000000,47.100000

0000000,47.7000000000000,44.7000000000000,46.1000000000000; 
    

49.4000000000000,51.6000000000000,49.9000000000000,47.8000000000000,48.9000

000000000,43.3000000000000,49.9000000000000,48.6000000000000,48.70000000000

00,46,45.4000000000000,43.6000000000000,48.5000000000000,46.2000000000000,4

7.9000000000000,44.5000000000000,43.3000000000000,42.1000000000000; 
    

47.5000000000000,46.2000000000000,46.1000000000000,44.1000000000000,44.2000

000000000,41.4000000000000,46.8000000000000,44.4000000000000,45.30000000000

00,44.1000000000000,42.4000000000000,41.1000000000000,43.6000000000000,44.3

000000000000,44.1000000000000,42.3000000000000,41.4000000000000,39.90000000

00000; 
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46.5000000000000,44.8000000000000,44.9000000000000,42.7000000000000,42.7000

000000000,39.9000000000000,45.4000000000000,43.8000000000000,43.70000000000

00,42.2000000000000,41.3000000000000,39.4000000000000,42.4000000000000,42.2

000000000000,42.9000000000000,42,39.9000000000000,38.4000000000000; 
    

47,45.7000000000000,46,42.1000000000000,42.4000000000000,40.8000000000000,4

5.6000000000000,44.1000000000000,44.1000000000000,42,40.6000000000000,38.40

00000000000,43,42.2000000000000,42.7000000000000,42.4000000000000,40.800000

0000000,38.2000000000000; 
    

47.4000000000000,47,49.4000000000000,43,41.2000000000000,39,49.500000000000

0,44.2000000000000,44.2000000000000,41.9000000000000,41.5000000000000,38.10

00000000000,49.7000000000000,44.1000000000000,43.1000000000000,42.600000000

0000,39,39.7000000000000; 
    

43.2000000000000,45,45.7000000000000,40.4000000000000,39.5000000000000,38.1

000000000000,43.4000000000000,41.5000000000000,41.4000000000000,40.60000000

00000,38.9000000000000,36.6000000000000,41.8000000000000,40.1000000000000,4

1.3000000000000,40.1000000000000,38.1000000000000,36.6000000000000; 
    

42.4000000000000,43,43.4000000000000,39.2000000000000,38.5000000000000,35.1

000000000000,42.1000000000000,41,40.5000000000000,39.4000000000000,37,35.10

00000000000,39.5000000000000,39.2000000000000,38.9000000000000,37.400000000

0000,35.1000000000000,34.3000000000000; 
    

48.4000000000000,45.2000000000000,43,38.7000000000000,37.7000000000000,34.8

000000000000,52.3000000000000,42.2000000000000,40.5000000000000,39.60000000

00000,37.4000000000000,35,49.8000000000000,44.6000000000000,42.300000000000

0,37.4000000000000,34.8000000000000,33.8000000000000; 
    

41.9000000000000,42.1000000000000,43,37.5000000000000,36.3000000000000,32.7

000000000000,41.6000000000000,39.3000000000000,38.6000000000000,36.60000000

00000,34.6000000000000,31.8000000000000,39.7000000000000,38.3000000000000,3

7.5000000000000,35.2000000000000,32.7000000000000,32.1000000000000; 
    

38.6000000000000,40,39.7000000000000,35.5000000000000,35.3000000000000,30.6

000000000000,37.9000000000000,37.6000000000000,35.9000000000000,34.90000000

00000,33,30.1000000000000,35.3000000000000,35.7000000000000,35.700000000000

0,33.3000000000000,30.6000000000000,30.7000000000000; 
    

38.2000000000000,37,34.9000000000000,32.5000000000000,31.5000000000000,28.4

000000000000,38.8000000000000,37.4000000000000,34,32.2000000000000,30.70000

00000000,28.4000000000000,36.6000000000000,34.9000000000000,32.900000000000

0,30.8000000000000,28.4000000000000,28.8000000000000; 
    

33.9000000000000,32.8000000000000,32.4000000000000,30.9000000000000,29.9000

000000000,27,33.9000000000000,32.5000000000000,31,30.5000000000000,29.50000

00000000,26.8000000000000,31.7000000000000,30.6000000000000,29.900000000000

0,28.4000000000000,27,27.7000000000000; 
    

35.5000000000000,32.7000000000000,32.1000000000000,30.7000000000000,29.7000

000000000,26.4000000000000,34.4000000000000,32.6000000000000,30.70000000000

00,30.4000000000000,30.3000000000000,26.5000000000000,31.2000000000000,30.1

000000000000,29.2000000000000,27.7000000000000,26.4000000000000,27.20000000

00000; 
    

29.9000000000000,29.4000000000000,29.5000000000000,29.2000000000000,29,26,3

0.1000000000000,29.3000000000000,28.3000000000000,31.1000000000000,30,25.90

00000000000,27.2000000000000,26.9000000000000,26.5000000000000,26.600000000

0000,26,25.7000000000000; 
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28.8000000000000,28.2000000000000,28.4000000000000,29,28.6000000000000,25.7

000000000000,28.5000000000000,27.8000000000000,27.2000000000000,29.50000000

00000,28.2000000000000,25.4000000000000,26.3000000000000,26.2000000000000,2

5.9000000000000,25.9000000000000,25.7000000000000,24.7000000000000; 
    

28.2000000000000,27.5000000000000,27.8000000000000,28.4000000000000,28.2000

000000000,25.4000000000000,28.1000000000000,27.4000000000000,26.50000000000

00,27.7000000000000,27.5000000000000,25.4000000000000,25.9000000000000,25.9

000000000000,25.6000000000000,25.9000000000000,25.4000000000000,24.70000000

00000; 
    

28.1000000000000,27.2000000000000,27.4000000000000,28.5000000000000,28.2000

000000000,25.7000000000000,28.4000000000000,27.1000000000000,26.40000000000

00,27.2000000000000,27.1000000000000,25.7000000000000,26.1000000000000,26,2

5.8000000000000,26.2000000000000,25.7000000000000,25.1000000000000; 
    

28.1000000000000,27.3000000000000,27.5000000000000,28.2000000000000,28.3000

000000000,26.1000000000000,28.1000000000000,27.4000000000000,26.50000000000

00,27.1000000000000,27,26.2000000000000,26.4000000000000,26.3000000000000,2

6.2000000000000,26.3000000000000,26.1000000000000,25.8000000000000; 
    

28.2000000000000,27.5000000000000,27.7000000000000,28.3000000000000,28.3000

000000000,26.8000000000000,28.2000000000000,27.5000000000000,27.10000000000

00,27.5000000000000,27.4000000000000,26.8000000000000,27.1000000000000,26.9

000000000000,26.8000000000000,26.9000000000000,26.8000000000000,26.70000000

00000; 
    

28.4000000000000,28,28.1000000000000,28.4000000000000,28.4000000000000,27.7

000000000000,28.3000000000000,28,27.8000000000000,28,27.9000000000000,27.70

00000000000,27.8000000000000,27.7000000000000,27.6000000000000,27.700000000

0000,27.7000000000000,27.6000000000000]; 

  
nc30=[57 48 41 36 31 29 28 27]; 
nc35=[60 52 45 40 36 34 33 32]; 
fn=[63 125 250 500 1000 2000 4000 8000]; 

  
bpm=mean(bp'); 
bpm=bpm(6:27); 
f=f(6:27) 

  
hold all; 
plot(f,bpm) 
plot(fn,nc30) 
plot(fn,nc35) 

  

  
axis([60 9000 0 60]) 
Ylabel('Frequência(Hz)') 
xlabel('Ponto') 

  
grid on 
 

%% Quinta Sequência 
x=[1:6]; 
y=[1:3]; 
z=[ 54.1888 51.9006 49.7954 48.1295 47.5727 46.7784; 
    55.2715 51.3164 50.6033 50.294 49.0428 49.0862; 
    54.193 54.2506 52.7871 51.5935 53.6977 48.9257 ]; 
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z=z'; 
bar3(x,z) 
%xlabel('sin(t)') 
%ylabel('cos(t)') 
zlabel('Ruído Equivalente(dB-SPL)') 
grid on 

  
mean(mean(z)) 
%% 
clear 
clc 
f=[20,25,31.5,40,50,63,80,100,125,160,200,250,315,400,500,630,800,1000,1250

,1600,2000,2500,3150,4000,5000,6300,8000,10000,12500,16000,20000]; 

     
bp=[57.7000000000000,58.9000000000000,58.9000000000000,61.3000000000000,57.

1000000000000,61.1000000000000,52.6000000000000,57.1000000000000,53.8000000

000000,55.7000000000000,55.3000000000000,55.3000000000000,56.8000000000000,

58.8000000000000,58.4000000000000,61.2000000000000,59.6000000000000,63.5000

000000000; 
    

55.8000000000000,59.3000000000000,57,56.6000000000000,59.6000000000000,57.6

000000000000,58.7000000000000,59.2000000000000,57.5000000000000,56.80000000

00000,59.8000000000000,61.3000000000000,53.4000000000000,60.8000000000000,5

8.9000000000000,58.7000000000000,62.6000000000000,58.2000000000000; 
    

53.6000000000000,58.6000000000000,59.6000000000000,62.5000000000000,57.4000

000000000,55,58.7000000000000,59.3000000000000,61.3000000000000,61.40000000

00000,60.9000000000000,58.8000000000000,51.4000000000000,58.2000000000000,6

1,61.7000000000000,61.5000000000000,57.7000000000000; 
    

56.9000000000000,56.8000000000000,56.4000000000000,55.3000000000000,56.2000

000000000,49.2000000000000,58.1000000000000,56.7000000000000,57.40000000000

00,56.8000000000000,56.1000000000000,52.9000000000000,54.3000000000000,56.2

000000000000,57.1000000000000,56,58.3000000000000,55.6000000000000; 
    

55.4000000000000,55.6000000000000,55.2000000000000,56.8000000000000,57.9000

000000000,55.2000000000000,56.1000000000000,56.4000000000000,56.60000000000

00,56.9000000000000,57.9000000000000,54,54.4000000000000,53.2000000000000,5

5,54,54.1000000000000,56.3000000000000; 
    

56.5000000000000,54.2000000000000,54.7000000000000,54.8000000000000,55,55.4

000000000000,53.4000000000000,55.4000000000000,54.6000000000000,55.10000000

00000,56.2000000000000,53.7000000000000,54.1000000000000,52.4000000000000,5

5.1000000000000,54.4000000000000,53.8000000000000,55.2000000000000; 
    

54.5000000000000,54.7000000000000,54.3000000000000,54.8000000000000,52.6000

000000000,52.6000000000000,54.5000000000000,54.3000000000000,53.30000000000

00,52.1000000000000,52.1000000000000,52.5000000000000,55,53.7000000000000,5

3.3000000000000,52,50,51.3000000000000; 
    

53.5000000000000,53.5000000000000,55.3000000000000,55.9000000000000,58.2000

000000000,52.6000000000000,54.1000000000000,52.8000000000000,53.40000000000

00,53.6000000000000,54.7000000000000,55.6000000000000,50.8000000000000,54.4

000000000000,55.6000000000000,56,53.5000000000000,52.5000000000000; 
    

54.3000000000000,56.6000000000000,59.7000000000000,57.6000000000000,60.4000

000000000,55.7000000000000,52.8000000000000,55.7000000000000,59.50000000000

00,57.8000000000000,56.1000000000000,51.7000000000000,54.8000000000000,56.8

000000000000,57.1000000000000,55.5000000000000,53,55.1000000000000; 
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55,52.9000000000000,52.3000000000000,52,54.5000000000000,50,50.800000000000

0,52,51.4000000000000,49.9000000000000,49.9000000000000,50.8000000000000,51

,50.3000000000000,49.2000000000000,48.8000000000000,49.9000000000000,48.900

0000000000; 
    

53.1000000000000,50.4000000000000,49.2000000000000,50.7000000000000,54.2000

000000000,49.5000000000000,49.7000000000000,48.6000000000000,49,50,49.90000

00000000,51.3000000000000,48.7000000000000,49.8000000000000,48.800000000000

0,49.4000000000000,48.9000000000000,49.9000000000000; 
    

48.6000000000000,52.7000000000000,50.6000000000000,49,52.5000000000000,47.1

000000000000,49.5000000000000,49.1000000000000,49.6000000000000,48,47.90000

00000000,45.2000000000000,48.9000000000000,46.5000000000000,48.300000000000

0,46.7000000000000,44.8000000000000,44.4000000000000; 
    

47,46.4000000000000,46.1000000000000,46.2000000000000,48.4000000000000,45.8

000000000000,46.9000000000000,44.7000000000000,45.5000000000000,46,44,43.10

00000000000,43.9000000000000,44.8000000000000,44.8000000000000,42.400000000

0000,42.1000000000000,42.4000000000000; 
    

46.2000000000000,44.6000000000000,45.3000000000000,45.2000000000000,45.4000

000000000,42.3000000000000,45.4000000000000,43.4000000000000,43.40000000000

00,42.8000000000000,42.1000000000000,40.6000000000000,42.2000000000000,42,4

3.2000000000000,41.1000000000000,40.1000000000000,39.5000000000000; 
    

46.8000000000000,45.8000000000000,44.9000000000000,44.6000000000000,46.5000

000000000,41.8000000000000,45.3000000000000,43.9000000000000,43.40000000000

00,42.4000000000000,42.7000000000000,40.6000000000000,42.5000000000000,42.2

000000000000,42.3000000000000,40.5000000000000,41.6000000000000,38.30000000

00000; 
    

47,47.8000000000000,46.1000000000000,42.9000000000000,43.2000000000000,39.7

000000000000,48.4000000000000,43.4000000000000,43,41.9000000000000,41.10000

00000000,38.1000000000000,48.5000000000000,43.4000000000000,42.400000000000

0,41.3000000000000,38.7000000000000,39.2000000000000; 
    

44.4000000000000,44.5000000000000,43.7000000000000,40.4000000000000,42.2000

000000000,38.1000000000000,43,41.5000000000000,40.5000000000000,39.10000000

00000,38.6000000000000,36.2000000000000,41.6000000000000,39.5000000000000,4

0.4000000000000,37.7000000000000,36.6000000000000,35.9000000000000; 
    

42.2000000000000,42.4000000000000,41.4000000000000,39.5000000000000,41.2000

000000000,37,41.6000000000000,40,39.3000000000000,38.8000000000000,37,35.20

00000000000,39,38.8000000000000,37.9000000000000,36,35.1000000000000,34; 
    

47.2000000000000,45.4000000000000,40.7000000000000,38.8000000000000,39.6000

000000000,35.2000000000000,51.5000000000000,42.8000000000000,40.40000000000

00,38,36.3000000000000,33.5000000000000,48.4000000000000,43.1000000000000,4

1.5000000000000,37.1000000000000,34.4000000000000,32.6000000000000; 
    

41.4000000000000,42.3000000000000,39.3000000000000,37.6000000000000,38.9000

000000000,33.9000000000000,42.1000000000000,38.9000000000000,37.10000000000

00,36.2000000000000,34.4000000000000,31.6000000000000,40.7000000000000,38,3

6.8000000000000,33.9000000000000,32.7000000000000,31.1000000000000; 
    

38.4000000000000,37.9000000000000,37.7000000000000,35.5000000000000,37.7000

000000000,32.6000000000000,37.5000000000000,35.7000000000000,34.80000000000

00,34.2000000000000,33.4000000000000,30.7000000000000,35.1000000000000,34.7

000000000000,34.8000000000000,31.7000000000000,31.4000000000000,30.80000000

00000; 
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37.8000000000000,37.3000000000000,34.1000000000000,32.6000000000000,34.2000

000000000,30.3000000000000,39.4000000000000,36.7000000000000,33.40000000000

00,32.2000000000000,30.8000000000000,28.1000000000000,36.8000000000000,34.2

000000000000,32.5000000000000,30.7000000000000,29.2000000000000,27.70000000

00000; 
    

34.1000000000000,33.1000000000000,32,31.1000000000000,32.1000000000000,28.7

000000000000,34.2000000000000,32.4000000000000,30.7000000000000,30.70000000

00000,29.4000000000000,26.7000000000000,32.1000000000000,30.5000000000000,2

9.6000000000000,28.1000000000000,27.5000000000000,25.8000000000000; 
    

34.6000000000000,32.8000000000000,32,30.7000000000000,31.1000000000000,28.1

000000000000,34.9000000000000,32.5000000000000,30.3000000000000,30.80000000

00000,29.8000000000000,26.4000000000000,30.7000000000000,30.1000000000000,2

8.9000000000000,27.7000000000000,27.4000000000000,25.2000000000000; 
    

30.1000000000000,29.4000000000000,28.9000000000000,29.1000000000000,29.8000

000000000,27.3000000000000,30.2000000000000,29.1000000000000,28.20000000000

00,31.5000000000000,29.3000000000000,25.8000000000000,27.2000000000000,27,2

6.5000000000000,26.4000000000000,26.6000000000000,24.5000000000000; 
    

28.8000000000000,28.2000000000000,27.8000000000000,29,29.1000000000000,26.6

000000000000,28.5000000000000,27.8000000000000,27,30,27.8000000000000,25.30

00000000000,26.2000000000000,26.2000000000000,25.9000000000000,25.900000000

0000,26.5000000000000,24.3000000000000; 
    

28.2000000000000,27.5000000000000,27.1000000000000,28.2000000000000,28.3000

000000000,26.4000000000000,28.1000000000000,27.2000000000000,26.40000000000

00,28,27.2000000000000,25.3000000000000,25.9000000000000,25.9000000000000,2

5.6000000000000,25.7000000000000,26,24.6000000000000; 
    

28.2000000000000,27.1000000000000,26.9000000000000,28,28.3000000000000,26.7

000000000000,28.3000000000000,27.1000000000000,26.4000000000000,27.30000000

00000,26.9000000000000,25.7000000000000,26.1000000000000,26,25.800000000000

0,26.2000000000000,26,25.1000000000000; 
    

28.1000000000000,27.2000000000000,27.1000000000000,27.9000000000000,28.2000

000000000,27.1000000000000,28.1000000000000,27.3000000000000,26.50000000000

00,27.2000000000000,26.9000000000000,26.2000000000000,26.4000000000000,26.3

000000000000,26.2000000000000,26.3000000000000,26.2000000000000,25.90000000

00000; 
    

28.2000000000000,27.5000000000000,27.4000000000000,28.2000000000000,28.1000

000000000,27.5000000000000,28.2000000000000,27.4000000000000,27,27.60000000

00000,27.3000000000000,26.9000000000000,27,26.9000000000000,26.800000000000

0,26.9000000000000,26.9000000000000,26.7000000000000; 
    

28.4000000000000,28,28,28.4000000000000,28.3000000000000,28,28.200000000000

0,28,27.7000000000000,28,27.9000000000000,27.7000000000000,27.8000000000000

,27.7000000000000,27.7000000000000,27.7000000000000,27.7000000000000,27.600

0000000000]; 

  
bar3(f,bp,1) 
Ylabel('Frequência(Hz)') 
xlabel('Ponto') 
zlabel('Amplitude(dB)')  
grid on 
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A-5 Rotina Para Cálculo do Nível Sonoro do Sistema de Reforço 

A rotina a seguir foi utilizada no cálculo do nível de intensidade sonora no plano 

de audição causado pelo sistema de reforço sonoro: 

%mic 
d1=3.22; 

  
dr=90+10*log10(25)-20*log10(d1)-6; 

  
%% 
%ponto1 
d1=4.33; 
d2=3.07; 
d3=3.12/cos(rad2deg(35)); 

  
ds=90+10*log10(25)-20*log10(d1)-3; 
dl=90+10*log10(25)-20*log10(d2)-3; 
dn=90+10*log10(25)-20*log10(d3)-3; 

  
dr=20*log10(10^(ds/20)+10^(dl/20)+2*10^(dn/20)) 
dr=20*log10(10^(ds/20)+10^(dl/20)+10^(dn/20)) 
%% 
%ponto2 
d1=5.13; 
d2=2.95; 
d3=3.24/cos(rad2deg(35)); 

  
ds=90+10*log10(25)-20*log10(d1)-3; 
dl=90+10*log10(25)-20*log10(d2)-3; 
dn=90+10*log10(25)-20*log10(d3)-3; 

  
dr=20*log10(10^(ds/20)+10^(dl/20)+2*10^(dn/20)) 
dr=20*log10(10^(ds/20)+10^(dl/20)+10^(dn/20)) 
%% 
%ponto3 
d1=3.55; 
d2=2.95; 
d3=3.49/cos(rad2deg(35)); 

  
ds=90+10*log10(25)-20*log10(d1)-3; 
dl=90+10*log10(25)-20*log10(d2)-3; 
dn=90+10*log10(25)-20*log10(d3)-3; 

  
dr=20*log10(10^(ds/20)+10^(dl/20)+2*10^(dn/20)) 
dr=20*log10(10^(ds/20)+10^(dl/20)+10^(dn/20)) 
%% 
%ponto4 
d1=4.33; 
d2=2.24; 

  
ds=90+10*log10(25)-20*log10(d1)-3; 
dl=90+10*log10(25)-20*log10(d2)-3; 

  
dr=20*log10(10^(ds/20)+10^(dl/20)) 
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%% 
%ponto5 
d1=2.85; 
d2=2.98; 

  
ds=90+10*log10(25)-20*log10(d1)-3; 
dl=90+10*log10(25)-20*log10(d2)-3; 

  
dr=20*log10(10^(ds/20)+10^(dl/20)) 

  
%% 
%ponto6 
d1=3.55; 
d2=2.28; 

  
ds=90+10*log10(25)-20*log10(d1)-3; 
dl=90+10*log10(25)-20*log10(d2)-3; 

  
dr=20*log10(10^(ds/20)+10^(dl/20)) 

  
%% 
%ponto7 
d1=2.51; 
d2=2.56; 

  
ds=90+10*log10(25)-20*log10(d1)-3; 
dl=90+10*log10(25)-20*log10(d2)-3; 

  
dr=20*log10(10^(ds/20)+10^(dl/20)) 

  
%% 
%ponto8 
d1=2.85; 
d2=2.21; 

  
ds=90+10*log10(25)-20*log10(d1)-3; 
dl=90+10*log10(25)-20*log10(d2)-3; 

  
dr=20*log10(10^(ds/20)+10^(dl/20)) 

  
%% 
%ponto9 
d1=2.51; 

  
dr=90+10*log10(25)-20*log10(d1)-3; 

  
%% 
z=[ 98.19 97.84 98.73 97.6 97.7 98.13 98.92 99.08; 
    100 99.66 100.28 97.6 97.7 98.13 98.92 99.08; 
    98.19 97.84 98.73 97.6 97.7 98.13 98.92 99.08]; 
bar3(z') 
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