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Resumo 

A seguir são apresentadas avaliações da resposta em frequência e da distorção 

harmônica em sinais acústicos coletados no auditório do Campus I do Centro Federal de 

Educação Tecnológica de Minas Gerais. 

A resposta em frequência e a distorção harmônica são importantes ferramentas 

para conhecer melhor o comportamento acústico de um ambiente, como se comporta 

seu campo reverberante e a quais fenômenos ele está sujeito. De posse desse 

conhecimento, se pode planejar melhor a sonorização daquele ambiente através da 

elaboração de um projeto acústico adequado. 

No caso do referido auditório, é recorrente sua utilização para colações de grau, 

palestras e exibições de filmes, do que se faz necessário que ele apresente um nível de 

pressão sonora similar por todo o seu ambiente, propiciando uma boa compreensão e 

um conforto auditivo para os espectadores. Para isso se faz necessário um novo projeto 

de sonorização, a ser elaborado num futuro breve e para o qual acreditamos que os 

resultados aqui apresentados se farão úteis. 

O trabalho apresenta ainda uma caracterização da metodologia utilizada e do 

desenvolvimento do instrumento virtual utilizado para fazer as medições, além de todo 

um arcabouço teórico que permite melhor compreender os temas abordados no estudo, 

indo da percepção das ondas sonoras a fenômenos acústicos que ocorrem em ambientes 

fechados. 
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Capítulo 1 

Introdução 

1.1. RELEVÂNCIA DO TEMA 

Quando se fala no estudo da acústica, muitas vezes se pensa em equipamentos 

eletrônicos, microfones, caixas e mesas de som. E, sem dúvida, o aparato tecnológico tem 

relevância no que se produz sobre o tema hoje e no processo de sonorização de 

ambientes. Mas o fato é que a acústica trata fundamentalmente das propriedades do som 

e de sua propagação, sendo seu estudo muito antigo, com suas origens se confundindo 

com algumas das primeiras civilizações conhecidas. 

Na antiga Grécia havia teatros ao ar livre para alguns milhares de pessoas (o 

teatro de Dodona, por exemplo, tinha capacidade para mais de 15 mil pessoas), vários 

deles permanecendo preservados até hoje. Nesses teatros, a voz se fazia ouvir sem 

qualquer reforço sonoro, graças à sua construção, respeitando os princípios observados 

pelos gregos. Já na idade média o sentido desse planejamento mudou, tendo as igrejas da 

época, por serem fechadas e em sua maioria feitas de pedra, uma reverberação 

excessiva. A busca pelo isolamento e pela inteligibilidade teve uma retomada com o 

surgimento dos teatros fechados, nos quais tal busca passou a ser feita com a observação 

do efeito acústico da aplicação de certos revestimentos no ambiente. 

Com a chegada do Século XX há o surgimento da aparelhagem eletrônica, que dá 

toda uma outra perspectiva à sonorização de ambientes. O surgimento do cinema falado 

e de instrumentos como o teclado e a guitarra elétrica gera uma valorização progressiva 

do reforço sonoro e um constante aprimoramento da aparelhagem. Houve momentos 

cruciais nesse processo, como as demonstrações de que um sistema de som stereo de 

três canais seria capaz de reproduzir o intervalo dinâmico de uma orquestra ao vivo, 

feita por um grupo de engenheiros dos laboratórios Bell capitaneados por Harvey 

Fletcher em 1933 (Davis, 2013). 
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Hoje, cinemas, teatros, casas de show e mesmo igrejas exigem projetos de 

sonorização que devem considerar tanto a escolha de equipamentos e sua disposição 

adequada pelo local quanto aspectos físicos do ambiente a ser sonorizado, tais como os 

materiais que o compõe. Dessa forma, o projeto deve buscar que se obtenha um nível de 

pressão sonora equivalente em diversos pontos do ambiente, de modo que 

cancelamentos, reverberações excessivas e outros efeitos indesejáveis devem ser 

evitados. Assim, se propicia conforto para os usuários e perfeita inteligibilidade das 

informações ali veiculadas. 

A importância da sonorização se faz perceber no fato de que artistas em turnê 

mundial contam com engenheiros de som em suas equipes, a exemplo de Djavan, que em 

1996 levou o engenheiro Enrico de Paoli por 12 países na turnê mundial do seu álbum 

“Malásia”, tendo sido o engenheiro agraciado com o prêmio de áudio “PA Awards” por 

seu desempenho nas sonorizações da turnê. Mais que isso, por vezes as equipes viajam 

inclusive com equipamentos, apesar de o mais frequente ser aluga-los junto a empresas 

locais. Nos shows que Elton John realizou no Brasil em 2009, por exemplo, as caixas para 

a monitoração, da marca Clair Brothers, vieram com a equipe do cantor. É frequente que 

peças de teatro e musicais concebidos para grandes teatros tenham engenheiros 

envolvidos desde a sua concepção, tamanha é a importância dos detalhes para tornar o 

espetáculo compreensível para grandes plateias.  

1.2. OBJETIVOS DO TRABALHO  

Aqui objetivamos abordar conceitos de áudio e acústica, a começar pelo som, 

suas propriedades físicas e a forma como estas por vezes interferem em sua propagação 

e consequente recepção. Para além disso, será abordada também a acústica de 

ambientes fechados e os fenômenos que ela envolve, buscando assim compor um 

arcabouço teórico que dê conta dos estudos e análises apresentados a seguir. 

Também se tem por objetivo apresentar resultados das medições realizadas no 

auditório do Campus I do CEFET-MG. Através da medição da resposta em frequência 

com excitação senoidal em diversos pontos do auditório, é feita a manipulação dos 

dados de modo a medir assim fatores como distorção harmônica. Desse modo, busca-se 
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um diagnóstico sobre a acústica do auditório e uma base de dados para um futuro 

projeto de sonorização. 

 

“Há dois tipos de fenômenos acústicos: os 

causados pelo comportamento das superfícies, e os 

ligados às dimensões do ambiente. O primeiro tipo 

compreende os retardos, ecos e a reverberação. O 

segundo grupo compreende os efeitos das ondas 

estacionárias (...). A utilização dos efeitos benéficos e a 

eliminação dos efeitos maléficos destes fenômenos são 

os objetivos do condicionamento acústico.” (Valle, 3ª 

edição,2009) 

 

Finalmente, tem-se por objetivo final a apresentação e a análise dos resultados 

obtidos, buscando elaborar um diagnóstico do comportamento acústico da sala, seu 

campo reverberante, os fenômenos envolvidos e os pontos em que tal comportamento 

pode ser melhorado. 

1.3. METODOLOGIA 

Num primeiro momento é feita uma revisão bibliográfica na qual são 

apresentados os conceitos relacionados ao som, suas propriedades, fenômenos que 

envolvem sua percepção e o funcionamento da acústica em ambientes fechados. Para tal, 

são usadas como base diversas obras, com destaque para Manual Prático de Acústica 

(Valle, 2009), Sound System Design Reference Manual (JBL Professional, 1999) e Sound 

System Engineering (Davis, 2013). 

Em seguida é apresentado o instrumento virtual desenvolvido para a aquisição 

dos dados, de modo a explicar seu funcionamento e a maneira como o mesmo foi 

pensado. Para além disso aborda-se como o processo das medições foi realizado, através 

do uso de equipamentos como um gerador de funções e formas de onda arbitrárias 

Agilent 33220A, um microfone 40AQ da G.R.A.S® e um pré-amplificador da mesma 
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marca junto a um módulo de aquisição de dados modelo NI9233 da National 

Instruments®. 

Então são apresentados os resultados das medições realizadas, através de 

gráficos sintetizados no software Matlab® e que permitem comparar a resposta em 

frequência de diferentes pontos ao longo da largura do auditório e de seu comprimento. 

Além disso, os resultados são acompanhados de uma devida análise relacionando-os aos 

fenômenos acústicos que acontecem naquele espaço. 

1.4. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO  

O trabalho apresentado na presente monografia se divide num total de 6 

capítulos, neles incluso este capítulo presente, de caráter introdutório. 

No Capítulo 2 se trata da percepção das ondas sonoras pelos seres humanos, 

abordando múltiplos aspectos dentro desta. São abordados temas como o decibel 

enquanto unidade, a absorção e a reverberação do som em um ambiente, a 

psicoacústica. A ideia é traçar todo um panorama de fatores que influenciam na maneira 

como o som é percebido, uma vez que todos devem ser levados em conta quando da 

avaliação dos resultados e da elaboração de um projeto acústico. 

O Capítulo 3 aborda a acústica de ambientes fechados em aspectos como campo 

direto e campo reverberante, a formação de ondas estacionárias, fenômenos como o 

comb filter (chamado “filtro pente”). Dado que aqui tratamos da acústica do auditório, 

são fenômenos que se farão presentes, se fazendo necessária a conceituação e 

exemplificação dos mesmos. 

No Capítulo 4, por sua vez, é apresentado o processo de desenvolvimento do 

instrumento virtual que permitiu automatizar as medições, desenvolvido com o auxílio 

do professor Christian Gonçalves Herrera junto à plataforma LabView. É apresentado o 

programa, seu funcionamento e a maneira como foi especificamente programado para 

se adequar às necessidades das medições realizadas. 

O capítulo 5 trata da metodologia, evidenciando aspectos como os pontos de 

medição escolhidos, os equipamentos utilizados e as condições nas quais se realizou o 

processo, pois tais aspectos se fazem importantes para o processo científico e também 

na própria compreensão dos resultados. 
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 Os resultados das medições realizadas no auditório são finalmente apresentados 

no capítulo 6, com a devida análise dos resultados e a leitura de sua importância 

diagnóstica na acústica do ambiente. São abordados tanto a resposta em frequência 

quanto a relação da fundamental de uma onda com seus harmônicos. 

Finalmente, no Capítulo 7 são feitas a conclusão e as considerações finais do 

trabalho, que vão desde a análise dos resultados obtidos ante os objetivos propostos às 

sugestões para trabalhos futuros que sigam numa linha similar. 

Há ainda um apêndice que concentra aspectos básicos das ondas sonoras, tais 

como sua conceituação e relação de propriedades como amplitude e frequência com sua 

percepção, para caso o leitor deseje ou sinta necessidade, há informações nesse sentido 

concentradas no apêndice do presente trabalho. 
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Capítulo 2 

Aspectos da percepção de ondas sonoras 

Podemos definir ondas sonoras como oscilações mecânicas que se fazem audíveis 

aos seres vivos. Há várias características de ondas sonoras que se relacionam com a 

maneira como as percebemos, tais como frequência, fase e amplitude, porém elas não se 

farão presentes no corpo desse texto por serem consideradas muito básicas. Caso o 

leitor deseje ou sinta necessidade, essas informações estão presentes no apêndice A. 

Nesta seção são abordados vários aspectos da percepção sonora pelos seres 

humanos, em diferentes perspectivas. Se começa pela conceituação e contextualização 

do decibel, que acaba por ser a escala mais utilizada para aferição de pressão sonora. Em 

seguida tratamos de fenômenos que envolvem ondas sonoras, tais como reflexões e 

refrações, que podem alterar a forma como um som é percebido. Finalmente, se diz da 

psicoacústica, ramo da ciência que lida com as interpretações cerebrais que os homens 

fazem dos sons, ficando assim responsáveis pelo caráter subjetivo dos mesmos. 

2.1. CONCEITO BÁSICO: O DECIBEL 

O decibel não é propriamente uma unidade de pressão, mas sim uma unidade de 

magnitude em escala logarítmica, podendo representar diferentes variáveis físicas. No 

caso de sinais sonoros, é mais comumente usada para designar níveis de intensidade. 

Isso se dá porque ao se lidar com pressão sonora nas unidades próprias (bar ou Pascal, 

por exemplo), se trabalha com uma variação muito grande de valores, e a natureza 

logarítmica do decibel permite tornar isso mais simples, inclusive aproximando de uma 

linearidade a relação entre a variação da pressão e a percepção humana da intensidade 

do som. Dessa forma, o uso da unidade faz sentido de um ponto de vista psicoacústico, 

uma vez que sua escala está diretamente relacionada ao efeito da maioria dos estímulos 

sensoriais (JBL Professional, 1999). O decibel pode, no entanto, ser usado também para 
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expressar a magnitude em escala logarítmica de grandezas como corrente, potência e 

tensão.  

O caráter logarítmico do decibel faz com que ele funcione de maneira 

diferenciada: uma pequena faixa de números em decibéis pode significar uma grande 

faixa de quantidades de outras unidades quaisquer. A Tabela 2.1, por exemplo, traça um 

paralelo entre quantidades em Watts e decibéis. 

Tabela 2.1 – Relação entre a potência em watts e sua representação em decibéis 

 

 

O fato do decibel não ser uma unidade de medida por si só, mas sim uma unidade 

de magnitude, faz com que haja escalas com referências para casos específicos, como 

decibel watt, exemplificada na Tabela 2.1, na qual a referência 0 dB corresponde a 1 watt 

de potência, ou decibel volt, na qual 0 dB equivale à tensão de 1 volt. No caso da pressão 

sonora, utiliza-se decibel SPL (sound pressure level, do inglês nível de pressão sonora), na 

qual a referência 0 dB é comparada ao valor de 20 μN/m2 (Valle, 2009). 

O cálculo de uma medida da razão entre dois sinais P1 e P0 em decibel para watts 

pode ser feito utilizando da equação 2.1. 

          
  
  

 

          

                                     (2.1) 

 

Na equação, as variáveis P0 e P1 representam as potências a serem relacionadas, 

seu valor estando, portanto, em watts. Para usar decibel no sentido de expressar outras 

grandezas, basta relacioná-las com a potência e aplicar a relação na equação acima. As 

relações se dão através de equações como as seguintes: 
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                                     (2.2) 

 

        

          

                                     (2.3) 

 

   
  

 
 

          

                                     (2.4) 

 

  

Podemos concluir pela equação 2.3 que a potência aumenta de maneira 

quadrática em relação à tensão. Com base nisso, podemos escrever: 

          (
  
  ⁄

  
  ⁄

) 

          

                                     (2.5) 

 

          
  
  

 

          

                                     (2.6) 

 

No caso da pressão sonora, a equação é análoga à da tensão: 

          
    
    

 

          

                                     (2.7) 

 

Nesse caso, SPL0 e SPL1 são as pressões sonoras a serem comparadas, expressas 

em N/m2. 
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2.2. FENÔMENOS ENVOLVENDO ONDAS SONORAS 

Considerando as ondas sonoras em ambientes e meios reais, há vários tipos de 

fenômenos que podem ocorrer entre elas, de modo que torna-se indispensável conhecer 

tais interações para tratar do comportamento do som num ambiente qualquer. Aqui 

descrevemos brevemente alguns desses fenômenos. 

 Refração 2.2.1.

Na propagação de uma onda, é natural que o som mude de velocidade e direção 

quando alterado seu meio de propagação, ou ainda quando alterada a temperatura do 

meio no qual se propaga. Tal fenômeno recebe o nome de refração. 

No entanto, como aqui tratamos da propagação do som no ar e em temperaturas 

relativamente constantes, esse fenômeno não terá grande influência sobre nosso objeto 

de estudo e será desconsiderado. 

 Reflexão 2.2.2.

Define-se a reflexão como o fenômeno que ocorre por exemplo quando uma onda 

encontra uma superfície rígida: ela não é absorvida pela superfície, sendo assim refletida 

de volta para o ambiente com um ângulo igual àquele de incidência (Valle, 2009). Esse 

fenômeno pode ser melhor observado na Figura 2.1. 

Figura 2.1 – Reflexão de onda em uma superfície rígida 
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No entanto é raro que uma superfície propicie a reflexão total de uma onda 

sonora. O mais natural é que uma parte da onda seja absorvida e outra seja refletida, 

dependendo para isso do coeficiente de absorção do material, conforme veremos na 

seção 2.2.1. 

A reflexão acaba por ser responsável por efeitos como reverberação e eco, e em 

função disso deve se ter o mínimo de controle sobre a mesma para evitar que ela atinja 

níveis indesejados, principalmente quando se trata de projetos de sonorização de 

ambientes fechados. 

2.2.2.1. Reflexões primárias 

Recebe o nome de reflexão primária o primeiro refletir de uma onda sonora após 

sua emissão por uma fonte. Pode-se determinar a intensidade de uma reflexão primária 

a partir da fórmula matemática dada pela equação 2.8. 

       (     ) 

          

                                     (2.8) 

 

Na equação 2.1 Ii representa a intensidade do som emitido pela fonte, IR denota a 

intensidade do som após o contato com a superfície reflexiva, e α é o coeficiente de 

absorção da superfície em questão. 

 

2.2.2.2. Atraso, dobra e efeito Haas 

O atraso, que pode ser chamado ainda de retardo ou delay, nada mais é que a 

percepção por um ouvinte de um som e da reflexão atrasada desse mesmo som. E 

conforme o tempo de atraso das reflexões de um determinado som são obtidas 

diferentes percepções por parte do ouvinte. 

Um atraso menor que 7 milissegundos se faz imperceptível ao ouvido humano, 

permanecendo a sensação de um único som. Caso as fases sejam opostas, no entanto, há 
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a sensação de cancelamento sonoro, mesmo que teoricamente o cancelamento não seja 

completo, uma vez que um atraso inferior a 7 ms é deveras pequeno. 

Caso os atrasos tenham entre 20 e 80 ms eles já podem ser percebidos pelo 

ouvido humano e, por mais que sejam pequenos, prejudicam a qualidade do som e fazem 

com que a inteligibilidade seja reduzida, num efeito conhecido como dobra. 

Atrasos entre 7 e 20 ms não podem ser percebidos pelos seres humanos, mas 

podem se fazer perceber fisicamente através do fenômeno conhecido como efeito Haas. 

Quando se tem duas fontes equidistantes de um ouvinte emitindo um som 

idêntico, tal ouvinte percebe o som como vindo de uma única fonte imaginária que 

estaria posicionada entre as duas. Porém o mesmo não se verifica numa determinada 

situação: caso haja um atraso em torno de 20 ms de uma das fontes com relação a outra, 

o ouvinte tem a percepção do som como oriundo da fonte que não está atrasada, ainda 

que não seja capaz de perceber o atraso em si. É o chamado efeito Haas. Nessa situação, a 

fonte com atraso de 20 ms deve ter sua potência aumentada em 10 dB para que ela seja 

percebida pelo ouvinte como tendo igual intensidade (Davis, 2013).  

 

2.2.2.3. Eco e eco flutter  

Quando um ouvinte consegue distinguir o som refletido do som diretamente 

emitido, tal fenômeno recebe o nome de eco. Isso ocorre quando a superfície refletora se 

encontra a uma distância suficiente para ocasionar um atraso que ultrapasse 80 

milissegundos (Valle, 2009), conforme detalhado na seção 2.2.2.2, ocasionando assim 

ecos bem definidos que podem ser percebidos por um interlocutor. Colocando um 

exemplo prático, para que uma pessoa de frente para uma superfície refletora escute o 

eco de um som produzido em sua localização, ela deverá se encontrar a 27,2 m de tal 

superfície, isso considerando a velocidade do som como sendo 340 m/s. 

Há ainda o chamado eco flutter, no qual há uma sucessão de dobras, não sendo 

possível distinguir o som refletido do emitido. Tal efeito é causado por reflexões rápidas 

e consecutivas entre paredes paralelas não muito distantes entre si. 
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São recursos comuns para evitar o surgimento de ecos e dobras a não construção 

de paredes paralelas ou seu revestimento com materiais que possuam bom coeficiente 

de absorção. 

 

2.2.2.4. Reverberação e tempo de reverberação (RT60)  

Em ambientes fechados, as múltiplas superfícies que um som emitido encontra 

faz com hajam múltiplas reflexões que, ao atingir o ouvinte no momento em que o som 

emitido começa a perder força, dão a impressão de prolongamento do mesmo. Esse 

fenômeno recebe o nome de reverberação, e pode ser definido de maneira objetiva como 

a persistência do som em um dado ambiente (Davis, 2013). Trata-se, no entanto, de um 

fenômeno à parte do já descrito eco, uma vez que aquele se tratava de um som distinto 

do emitido, nítido e mais fraco, e não da impressão de prolongamento do mesmo. 

O fenômeno da reverberação pode ser observado especialmente em lugares 

grandiosos, como catedrais e ginários esportivos fechados, muito em função do grande 

volume do ambiente. Mas tal fenômeno também depende em muito do material do qual 

são feitas as superfícies refletoras. Muitas vezes há uma coincidência de ambientes 

pequenos serem constituídos de materiais muito absortivos, contribuindo ainda mais 

para que a reverberação seja baixa deses casos. 

A reverberação de um ambiente pode ser mensurada pelo chamado tempo de 

reberberação, que é por definição o tempo que um som emitido leva para decair 60 

decibéis em intensidade. Por isso, tal índice é frequentemente referido como RT60 (do 

inglês reverberation time, ou tempo de reverberação, literalmente). Enquanto boa parte 

dos ambientes tem tempo de reverberação pequeno, não chegando a 1 segundo, algumas 

catedrais medievais chegam a ter RT60 de incríveis 8 segundos. Uma ilustração gráfica do 

decaimento na intensidade do som em função do tempo se encontra presente na Figura 

2.2. 



 
 

21 
 

Figura 2.2 – Representação do tempo de reverberação de um som 

 

  

 

Para o cálculo do tempo de reverberação em segundos, é muito utilizada a 

fórmula de Sabine, que considera inclusive as dimensões e materiais do ambiente, sendo 

dada pela equação 2.9. 

    
      

 (   )
 

          

                                     (2.9) 

 

Na equação 2.9, TR é o tempo de reverberação em segundos, Vdenota o volume do 

ambiente em metros cúbicos (m3), S é a área de cada superfície em metros quadrados 

(m2), e α é o índice de absorção do material do qual é feita cada uma das superfícies. Os 

índices de absorção variam com a frequência do som emitido e podem ser encontrados 

na tabela internacional de Hans W. Bobran. No Brasil, tem-se por referência a norma 

NBR-101, na Associação Brasileira de Normas Técnicas. 

O controle sobre a reverberação de um dado ambiente pode ser feito pelo uso de 

materiais absortivos ou ainda pelo controle da inclinação das paredes e demais 

estruturas, assim ocasionando mudanças no ângulo de dispersão do som. 

 



 
 

22 
 

 Absorção do som 2.2.3.

É o fenômeno que faz com que as ondas sonoras ao incidirem numa superfície 

sejam em parte absorvidas e não refletidas, dessa forma contribuindo para a diminuição 

(ou mesmo erradicação) da reflexão no ambiente de forma geral. Isso contribui para a 

inteligibilidade do som, ou seja, a capacidade de compreensão das palavras, músicas ou 

demais tipos de sinais sonoros emitidos por uma fonte. 

O fenômeno da absorção do som é favorecido pela utilização de materiais leves, 

fibrosos e / ou de grande porosidade, pois tais materiais de maneira geral permitem que 

haja vibração em uma superfície de contato maior, permitindo assim transformar a 

energia sonora da onda que atinge a superfície em energia mecânica. Um bom exemplo 

são as espumas com as quais muitas vezes são recobertas as paredes dos estúdios de 

gravação. A forma como se dá a fricção dentro desse tipo de material contribui também 

para a perda de energia do som. 

Existem ainda mecanismos reativos de absorção, nos quais a estrutura é 

construída para reagir à forma física do som de modo a fazê-lo perder energia, como as 

chamadas placas de vibração. É válido ainda ressaltar que, caso se tratem de frequências 

mais altas, o próprio ar age de maneira a contribuir para a absorção das ondas sonoras. 

 Difração sonora 2.2.4.

Por vezes, ao encontrar obstáculos à sua frente, as ondas sonoras podem, numa 

tentativa de contornar o obstáculo em questão, sofrer uma mudança em sua intensidade 

e direção. Tal fenômeno é conhecido por difração do som. Isso, no entanto, só ocorre nos 

contextos onde o obstáculo é pequeno em relação ao comprimento da onda sonora em 

questão, do contrário haverá reflexão ou absorção. Tal fenômeno está presente nos 

casos em que um ouvinte escuta uma fonte sem efetivamente vê-la, estando isso 

ilustrado na Figura 2.3.  
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Figura 2.3 – Ilustração da difração sonora em função de um obstáculo 

 

 

Um exemplo interessante da difração do som acontece ao se colocar um bloco de 

material duro, com várias perfurações, em frente a uma fonte sonora. Em frequências 

nas quais o comprimento de onda é pequeno, o som é refletido praticamente por inteiro. 

Porém em frequências mais baixas, cujos comprimento de onda são grandes em vista 

das perfurações, a maior parte do som passa pelas aberturas, ainda que elas ocupem 

apenas 20 ou 30 por cento da área total (JBL Professional, 1999). 

 Interferência sonora 2.2.5.

A interferência sonora ocorre quando existe o contato entre duas ondas sonoras 

de fontes diferentes, que por isso normalmente se encontram em fases distintas: como 

as ondas são formadas por zonas alternadas de pressão alta (compressões) e pressão 

baixa (rarefações), o choque entre elas faz com que haja a interferência. Dessa forma, a 

relação entre duas fontes sonoras distintas pode fazer com que que um ouvinte ouça um 

som mais forte em determinada posição ou um som mais fraco (e mesmo a ausência de 

som) em outra, tudo em função dos pontos de interferência. O som mais forte, formado 

quando as fases das ondas se somam positiva ou negativamente, recebe o nome de 

interferência construtiva, ao passo que o som mais fraco, que ocorre quando as ondas se 

subtraem, é chamado de interferência negativa. 
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2.3. PSICOACÚSTICA 

Os sons captados pelos seres humanos através de seus ouvidos são convertidos 

em sinais nervosos e enviados para o cérebro, permitindo assim que o receptor perceba 

espacialmente a fonte sonora em função de fatores como intensidade, timbre e tempo de 

atraso. 

Define-se como psicoacústica o ramo da ciência que relaciona as propriedades 

físicas das ondas sonoras com as interpretações dos seres humanos, ficando assim 

responsável pela subjetividade na percepção sonora. As diferenças na forma como cada 

pessoa interpreta uma característica física da onda se dão tanto em função da 

bilateralidade do fenômeno, que aciona ambos os lados do cérebro, quanto pelo formato 

e configuração do ouvido humano. É sobre alguns aspectos de tal ciência que nos 

debruçamos na seção 2.3. 

 O ouvido humano 2.3.1.

2.3.1.1. Percepção da intensidade sonora 

Dentre os principais fatores da percepção do ouvido humano está a intensidade 

sonora, muitas vezes referida popularmente como volume de som. Tal propriedade tem 

íntima relação com a gama de frequências audíveis, que no caso dos seres humanos vai 

de 20 Hz até 20000 Hz. Um teste comum que mostra a forma como a percepção da 

intensidade varia com a frequência consiste em manter um som com intensidade 

constante e variar sua frequência em todo o espectro audível. O que comumente se 

constata é que em frequências abaixo de 1000 Hz o aumento da frequência traz uma 

pequena percepção de aumento de intensidade (embora ele efetivamente não exista), 

enquanto para frequências acima de 1000 Hz essa percepção se torna praticamente 

logarítmica. 

A Tabela 2.2 traz um paralelo entre o aumento da intensidade sonora e a forma 

como o mesmo é percebido pela média dos seres humanos. 
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Tabela 2.2 – Relação entre a percepção humana e variações na intensidade sonora 

 

2.3.1.2. Percepção da distribuição espacial do som  

Além da já mencionada percepção da intensidade, há ainda uma relação entre o 

som emitido e a percepção que o ouvinte tem no sentido da localização da fonte 

emissora. Há a chamada “Teoria do Lugar”, que estabelece uma correspondência entre a 

intensidade sonora (que conforme já visto, tem relação com a frequência) e a percepção 

espacial em uma parte do ouvido responsável pela localização da direção do som 

emitido, a Cóclea. A validade dessa teoria se dá especialmente para frequências acima de 

1000 Hz, uma vez que as ondas com frequências baixas são maiores e por isso tomam 

grande espaço das pequenas células ciliadas localizadas nessa região, dificultando assim 

uma percepção mais apurada da dimensão do som. 

Há ainda as diferentes percepções decorrentes do atraso, já mencionadas nas 

sessões 3.2.2.2 e 3.2.2.3. Tais percepções devem ser consideradas quando da elaboração 

de um planejamento acústico, podendo inclusive ser utilizadas propositalmente. 

Vários teatros possuem, por exemplo, numerosos painéis planos ou ligeiramente 

curvados em seu teto de modo a formar diferentes ângulos de reflexão, como se pode 

ver na Figura 2.4. Tais painéis tem por finalidade refletir o som do palco para a platéia 

de modo que ele chegue com um atraso entre 15 e 20 ms com relação ao som direto. 

Dessa forma há um reforço da intensidade sonora sem com que haja perda de 

inteligibilidade e, graças ao efeito Haas, a percepção dos ouvintes é de que o som é 
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oriundo somente do palco. Trata-se de uma utilização consciente do mencionado efeito, 

portanto. 

Figura 2.4 – Aplicação do efeito Haas em teatros 

 

 

Além disso, o atraso deve ser considerado em outras situações. É comum que em 

espetáculos realizados em áreas grandes, que exigem que o som se desloque por 

grandes distâncias, haja a utilização de caixas mais próximas do público para reforço 

sonoro. No entanto, como tais caixas se encontram distantes do palco, é necessário que 

os sinais de áudio que alimentem as caixas de reforço sejam eletronicamente atrasados 

considerando o tempo do deslocamento das ondas de incidência direta, para que os 

ouvintes distantes não ouçam sons desencontrados (Valle, 2009). 
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Capítulo 3 

A acústica em ambientes fechados 

Nesse capítulo são abordados aspectos importantes que concernem 

especificamente a acústica em ambientes fechados, o que é justamente o caso do 

auditório abordado nesse trabalho. Primeiramente  se fala da maneira como a pressão 

sonora varia nesse tipo de ambiente, abordando os campos livre e reberberante e a 

distância crítica. Em seguida se trata das ondas estacionárias e da forma como elas 

contribuem para a concepção acústica de uma sala. Enfim é abordada a distorção 

harmônica enquanto medida de linearidade, e o fenômenos dos comb filters, traduzidos 

em português como “filtros pente”. 

 

3.1. VARIAÇÃO DA PRESSÃO SONORA EM UMA SALA REFLEXIVA  

 Campo livre e campo reverberante 3.1.1.

Tomando-se uma sala dita reverberante, fechada e com reflexões em todas as 

suas superfícies, o som nela pode ser percebido de formas muito distintas. 

Supondo um ouvinte muito próximo da fonte sonora que esteja, por exemplo, no 

palco, o volume percebido por esse ouvinte será praticamente todo oriundo de som 

direto da fonte, uma vez que as distâncias percorridas por quaisquer reflexões seriam 

muito maiores que a distância entre o ouvinte e a fonte emissora. Nesse quadro, o nível 

de pressão sonora varia puramente pelo inverso do quadrado da distância, sendo assim 

uma situação análoga a um show ao ar livre ou em uma sala que fosse isenta de reflexões 

(Valle, 2009). Há de se observar no entanto que isso só ocorre com uma fonte sonora 

convencional, pois um arranjo de sonorização Line Array, com caixas dispostas numa 

linha horizontal sobre o palco, faria com que a pressão variasse somente na razão 

inversa da distância. 
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Por sua vez, numa situação em que um observador se encontre bem distante da 

fonte sonora, estando por exemplo do outro lado da sala, o volume percebido por ele 

será constituído mais de reflexões do que propriamente por som direto. Isso se explica 

pela distância percorrida pelo som direto nesse caso não ser tão menor que a das 

eventuais reflexões, e também pelo alto número das reflexões, que acaba por tornar a 

intensidade do som direto desprezível. Desta forma, o número de reflexões que envolve 

o observador é tão grande que a intensidade do som percebido não depende 

propriamente da posição da fonte: as reflexões vêm de todos os lados. Assim sendo, o 

campo reverberante é assumido uniforme em todo o espaço fechado (JBL Professional, 

1999). 

A região da sala em que a pressão sonora varia com o quadrado da distância é 

chamada de campo livre, justamente pela propagação e percepção serem livres de 

percepções. Já a parte da sala onde a pressão não varia em função do domínio das 

reflexões recebe o nome de campo reverberante. É necessário que se diga no entanto 

que tanto o campo livre quanto o campo reverberante existem em toda a sala, mas a 

distância entre fonte e ouvinte faz com que um deles seja preponderante num 

determinado ponto. 

 Distância crítica 3.1.2.

Em qualquer distância há as pressões dos campos livre e reverberante, que 

devem ser somadas para a obtenção da pressão sonora naquele ponto. A distância na 

qual a pressão do campo reverberante é igual à do campo livre é definida como distância 

crítica. 

Na Figura 3.1 temos a relação em gráfico entre campo livre, campo reverberante 

e distância crítica para salas com diferentes níveis de reflexão, sendo a distância 

expressa em escala logarítima para facilitar a visualização das relações. Os níveis de 

pressão sonora para o campo reverberante de cada sala são expressos por LR e a 

variação da pressão no campo direto por LD. É de se notar que nas distâncias críticas, 

onde campo livre e campo reverberante se equivalem, o fato das pressões se somarem 

faz com que a potência dobre e a pressão seja na verdade 3 dB acima do encontro das 

retas. 
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Figura 3.1 – Relação entre campo direto e campo reverberante para salas com diferentes níveis de 
reflexão 

 

A distância crítica DC pode ser calculada em função da absorção da sala (A) e da 

diretividade (Q) da fonte sonora, sendo dada através da fórmula: 

          √    

          

                                     (3.1) 

 

Pode-se ainda calcular a distância crítica em função do tempo de reverberação da 

sala e de seu volume em metros cúbicos. 

Aumentar a distância crítica pode ser importante em salas de acústica 

considerada ruim, pois assim se faz com que o som se escute de maneira aceitável e 

relativamente livre de reflexões numa porção maior do ambiente. Isso pode ser feito 

aumentando a diretividade da fonte ou ainda a absorção da sala, por exemplo. 

3.2. ONDAS ESTACIONÁRIAS 

Quando em ambientes fechados, as propagações de ondas sonoras podem 

eventualmente ocasionar sérios problemas em função das dimensões do ambiente em 

questão. Em ambientes suficientemente pequenos, por exemplo, em determinados 
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pontos a reflexão de uma onda pode coincidir com ondas vindo em direção contrária e 

assim causar o cancelamento do som. Afinal, a grande dimensão das ondas em relação ao 

ambiente faz com que a velocidade das ondas refletidas seja praticamente igual à das 

ondas incidentes, mas com sentido contrário. Dessa maneira, são geradas as chamadas 

ondas estacionárias: ondas que, ao se propagar com a mesma frequência de sua reflexão, 

ainda que com sentido oposto, passam a variar em amplitude sem que haja variação de 

pressão em seus chamados nós. Dessa maneira, a distância entre dois nós em uma onda 

estacionária permanece sempre igual a metade do comprimento de onda, ou seja,   ⁄  . 

Quão menor for a sala e menor for a frequência de uma onda (ocasionando, 

assim, maiores comprimentos de onda), mais os problemas relativos a ondas 

estacionárias se farão evidentes. Dessa forma, quando considerando um ambiente 

fechado, ainda que parcialmente, se faz obrigatório estudar os harmônicos e relacioná-

los às reflexões sonoras e às dimensões do ambiente. Uma ilustração da formação das 

ondas estacionárias se faz presente na Figura 3.2. 

Figura 3.2 – Representação da formação de ondas estacionárias 

 

 Harmônicos 3.2.1.
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Suponhamos a seguinte situação: num ambiente com dimensões determinadas, 

há um menor comprimento de onda, cuja reflexão acaba por ocasionar uma onda 

estacionária. Os múltiplos dessa frequência, também conhecidos como seus harmônicos, 

geram novas ondas estacionárias. Dessa maneira, os harmônicos se acumulam, sendo 

responsáveis pela construção de formas de onda específicas que determinam os sons 

ouvidos na natureza e também o timbre dos instrumentos musicais. A Figura 3.3 ilustra 

esse processo. 

Figura 3.3 – Formação de um timbre através da sobreposição de harmônicos  

 

Na percepção humana os harmônicos pares de uma frequência fundamental, se 

isolados, costumam soar agradáveis ao ouvido, enquanto harmônicos ímpares soam 

dissonantes ou estranhos. No entanto, os harmônicos pares e ímpares contribuem para a 

composição de um determinado timbre. 

 Modos 3.2.2.

 Tomado um dado ambiente fechado, as ondas estacionárias que se formam nele 

quando da propagação de um som acabam por gerar variações de pressão sonora, que 
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são conhecidas como os modos daquela sala (Valle, 2009). Eles podem se dividir em três 

tipos: os modos axiais, que se encontram contidos por duas paredes paralelas, os modos 

tangenciais, que, refletidos entre três paredes ou mais, formam um plano, e os modos 

oblíquos, oriundos de reflexões entre todas as paredes daquele ambiente. 

Para calcular os modos de um determinado ambiente fechado, se faz uso de três 

equações, sendo uma para cada tipo de modo. Pode-se, contudo, condensar as três 

referidas equações numa equação geral, conforme se apresenta a seguir: 
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                                     (3.2) 

 

Na mencionada equação, fmodos representa uma das frequências modais da sala, 

estando por isso expressa em Hertz, Vsom denota a velocidade do som, em metros por 

segundo, as variáveis m, n e p equivalem a números inteiros que representam a ordem 

dos harmônicos, e finalmente x, y e z expressam as dimensões da sala, sendo medidas 

em metros. 

É importante observar que normalmente se calcula as frequências modais até um 

máximo de 300 Hz, a chamada Frequência de Schroeder, pois em frequências superiores 

a ela, as ondas estacionárias tornam-se demasiado curtas perante as dimensões do 

ambiente, contribuindo pouco, portanto, para o resultado. 

Em alguns ambientes, os cálculos modais podem se tornar complexos, uma vez 

que se tratam de muitos modos a serem calculados. Em função disso, existem hoje 

softwares e tabelas digitais que permitem, a partir de uma entrada de dados, obter os 

modos de um determinado ambiente com relativa precisão. 

É aconselhável que se faça o cálculo dos modos a partir das dimensões de um 

ambiente antes inclusive de ele receber tratamento acústico, pois o mesmo permitiria 

evitar problemas com módulos em diversas frequências. 

3.3. DISTORÇÃO HARMÔNICA 

A distorção harmônica é uma medida que compara as harmônicas e a 

fundamental de um sinal auditivo, sendo provavelmente o mais antigo e mais 
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universalmente aceito método para medir linearidade (Cabot 1992), podendo tanto ser 

usada para avaliar a linearidade de um equipamento ou para fazer a avaliação acústica 

de um determinado ambiente. 

A medição da distorção harmônica, comumente chamada de THD (do inglês Total 

Harmonic Distortion, distorção harmônica total), é feita comparando e medindo quantos 

decibéias abaixo da fundamental se encontra cada um dos harmônicos. Feito isso, os 

harmônicos são somados e sua soma é comparada ao valor da fundamental, sendo a 

diferença expressa em porcentagem (Davis, 2013). 

Ao permitir que se meça em certo nível as modificações que ocorrem no sinal de 

um som, pelo aparecimento de componentes geralmente indesejadas, a distorção 

harmônica se torna um parâmetro fundamental de avaliação, sobretudo tratando da 

acústica de ambientes fechados. Os diferentes parâmetros de inteligibilidade usados 

para teatros e arenas a consideram e costumam estipular níveis máximos tolerados, 

assim como relacioná-la também a outros parâmetros e medições. 

3.4. COMB FILTER (OU “FILTRO PENTE”)  

Um efeito que pode ter vez quando da reprodução de um sinal de áudio é o 

chamado comb filter, que poderia ser traduzido em português como “filtro pente”. Tal 

efeito é gerado pelo encontro de um sinal com sua reflexão, que se encontra, 

naturalmente, atrasada. Isso faz com que, conforme o tempo de atraso (ainda que este 

seja geralmente pequeno), a resposta em frequência seja alterada, havendo 

cancelamento em algumas frequências e reforço sonoro em outras. Isso acaba 

produzindo uma sonoridade em geral desagradável aos ouvidos e indesejada. Tal efeito 

recebe o nome de comb filter (ou “filtro pente”) em função da forma que adquire quando 

visto num analisador de espectro, semelhante a um pente, conforme se pode ver na 

Figura 3.4. Nela, a curva da percepção humana é representada pela linha tracejada. 
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Figura 3.4 - Gráfico em resposta do filtro pente, retirado de JBL System Design Reference Manual  

 

O comb filter pode ocorrer pela proximidade de uma superfície refletora de um 

ouvinte ou microfone, por exemplo, sendo por vezes difícil de ser controlado nesses 

casos. Ainda que no geral se trate de um efeito indesejado, pode ser por vezes utilizado 

propositalmente por engenheiros de som e produtores musicais em estúdio, para variar 

o volume dos harmônicos de uma guitarra ou mesmo fazer com que um som mono seja 

percebido quase como um stereo, por exemplo. 
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Capítulo 4 

Desenvolvimento do instrumento virtual para a 
aquisição dos dados 

Neste capítulo é abordado o desenvolvimento do instrumento virtual para a 

medição da resposta em frequência e distorção harmônica no auditório. O instrumento 

foi desenvolvida com o apoio do professor Christian Gonçalves Herrera, co-orientador 

deste trabalho, utilizando a plataforma LabView. Mais que fazer as medições, o 

instrumento possibilita uma automatização das mesmas, permitindo assim que sejam 

feitas em menos tempo e contemplando uma gama maior de frequências, o que muito 

contribui para a qualidade do resultado. 

4.1. O LABVIEW 

Produzido pela empresa estadunidense National Instruments, o LabView 

(acrônimo de Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench, do inglês Banco de 

Trabalho de Engenharia de Instrumentos Virtuais de Laboratório, em tradução livre) é 

um software de engenharia de sistemas desenvolvido especialmente para aplicações que 

envolvam medições, testes e controles. Sua programação é visual e feita através do 

modelo de fluxo de dados, o que permite rápido acesso e manipulação desses dados e de 

informações provenientes deles, além de permitir também fácil acesso ao hardware. 

O funcionamento da LabView se dá através dos chamados instrumentos virtuais 

(também chamados de VI’s, do inglês virtual instrument) nos quais indicadores, objetos e 

controles são relacionados de maneira gráfica através de toda uma gama de funções que 

incluem laços de condicionalidade e de tempo, por exemplo, além de bibliotecas 

especializadas para lidar com certos tipos de equipamento e em determinadas áreas. No 

programa aqui desenvolvido, por exemplo, foi utilizada uma biblioteca específica de som 

e vibração que permitiu, dentre outras coisas, obter os harmônicos dos sons captados. 
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O LabView permite ainda que sejam criados instrumentos virtuais dentro um do 

outro, podendo-se assim controlar gradualmente um determinado sistema desde sua 

operação em pequenas estruturas até numa visão macro. Desta forma, pode-se controlar 

sistemas verdadeiramente complexos. Aqui utilizamos vários instrumentos virtuais para 

compor o projeto e assim chegar aos resultados. 

4.2. FUNCIONAMENTO GERAL DO INSTRUMENTO 

O instrumento se trata de um projeto desenvolvido no LabView que recebeu o 

nome de ETS (Electroacoustic Test System, do inglês sistema de teste eletroacústico em 

tradução livre) contempla vários instrumentos virtuais que interagem entre si. Sua 

organização pode ser vista na Figura 4.1, tendo no instrumento virtual ETS_Main a base 

principal de sua operação. 

Figura 4.1 – Estrutura geral do instrumento desenvolvido 

 

 

O instrumento virtual ETS_main apresenta ao usuário uma série de funções 

dentre as quais se destacam “Hardware configuration”, onde pode ser feita a 
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configuração da fonte e microfones a serem utilizados para realizar os testes. Há 

também a função “Stepped freq resp”, onde são configurados os parâmetros do teste tais 

como as frequências inicial e final a serem emitidas e coletadas e e o número de 

amostras entre elas, além de se poder salvar o resultado em um arquivo de texto. As 

funções apresentadas ao usuário podem ser vistas na Figura 4.2. 

Figura 4.2 – Funções apresentadas ao usuário no instrumento virtual principal 

 

 

O instrumento ETS_main funciona com base em um padrão de projeto chamado 

de produtor/consumidor. Esse padrão funciona com dois laços separados: um no qual a 

informação é produzida, sendo este logicamente chamado de produtor, e outro onde a 

informação é processada, chamado de consumidor. Esse tipo de design se presta 

justamente a instrumentos nos quais informações precisam ser produzidas e 

processadas, porém os dois processos têm velocidades bem distintas entre si. Caso eles 

estivessem dentro de uma única estrutura, a produção das próximas informações só 

poderia ser feita a partir do momento em que a anterior terminasse de ser processada, 

retardando o processo. Já com esse modelo o laço produtor faz com que a informação se 
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produza rápido, porém seja liberada aos poucos para ser processada, através de uma 

“fila”. 

Além disso, cada um dos laços possui janelas que contemplam as funções 

apresentadas ao usuário conforme a Figura 4.2, com uma configuração distinta para 

cada uma delas que permite ter acesso a outros instrumentos virtuais. O diagrama de 

blocos do instrumento virtual pode ser visto na Figura 4.3. 

Figura 4.3 – Diagrama de blocos do instrumento virtual principal 

 

 

A configuração de hardware se dá através de um instrumento virtual de estrutura 

relativamente simples, que basicamente pega a informação fornecida pelo usuário e a 

armazena em indicadores a serem utilizados no instrumento virtual relativo à função 

Stepped Freq Resp ou resposta em frequência em intervalos. É nesse instrumento que 

ocorre em maior parte o processamento do projeto desenvolvido, e é ele que 

abordaremos com maior detalhe. 

As funções apresentadas ao usuário nesse instrumento virtual específico podem 

ser vistas na Figura 4.4. No quadro localizado na parte inferior da imagem se pode 

escolher as frequências inicial e final em Hertz, além do número de frequências a ser 

coletado nesse intervalo e se a ordem a ser seguida deve ser crescente ou decrescente. 

Uma vez escolhidos tais parâmetros, se clica no botão “apply” e pode-se controlar as 
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medições utilizando os botões “play” e “previous”, havendo ainda a opção de acionar o 

botão “Auto Increment” para que elas sejam feitas de modo automatizado. As medidas 

passam a ser acumuladas na tabela conforme a sequência anunciada no quadro em 

amarelo. Terminadas as medições, pode-se clicar no botão “rec” para que os dados da 

tabela sejam gravados num arquivo txt. 

Figura 4.4 – Funções apresentadas ao usuário no instrumento virtual Stepped Freq Resp 

 

 

O diagrama de blocos do instrumento virtual “Stepped Freq Resp” pode ser visto 

na Figura 4.5. Também usando uma lógica produtor/consumidor, tal diagrama é 

estruturado de maneira que os sinais coletados sejam distribuídos entre as frequências 

inicial e a final numa escala logarítmica, e também de que a mesma possa ser 

automatizada. Assim como no instrumento virtual principal, também aqui há janelas 

para cada uma das funções apresentada ao usuário. A da função “play”, mostrada na 

Figura 4.4, contém o instrumento virtual ETS_step_test, fundamental por conter o 

analisador harmônico. 
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Figura 4.5 – Diagrama de blocos do instrumento virtual Stepped Freq Resp 

 

 

O diagrama do componente analisador harmônico, peça fundamental do sistema, 

pode ser visto na Figura 4.6. Ao receber a forma de onda advinda do microfone, ele faz a 

medição da distorção harmônica (THD). Através do componente denominado 

“components level”, obtem-se a componente DC, a fundamental, o segundo, terceiro e 

quarto harmônicos, a serem armazenados na tabela e salvos em arquivo txt para as 

análises que se farão depois. 
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Figura 4.6 – Analisador harmônico, presente dentro do bloco ETS_step_test 

 

No bloco “ETS_step_test” há uma estrutura denominada “ETS_Daq_in_out”, 

responsável pela aquisição dos dados e gravação dos dados. Dentro dessa estrutura há o 

chamado “Flat Sequence Structure”, visível à esquerda da Figura 4.7. Ao executar 

comandos numa sequência determinada por janelas, se permite que, sendo cada 

frequência é tocada por 3 segundos, a aquisição da forma de onda se dê somente no 

último segundo, o que permite assim que se chegue a um estado estacionário antes que 

os dados sejam adquiridos. 

Figura 4.7 – Diagrama de blocos dentro da estrutura de aquisição de dados 
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Capítulo 5 

Metodologia 

Este capítulo aborda de como as medições foram realizadas, passando pelos 

instrumentos utilizados, aspectos técnicos e procedimentais do processo. Dessa forma, 

busca-se gerar uma melhor compreensão dos resultados. 

5.1. EQUIPAMENTOS UTILIZADOS 

Para produzir os sinais de áudio foi utilizado um gerador de funções e sinais 

arbitrários da marca Agilent modelo 32200A, que pode ser visto na Figura 5.1 e que foi 

emprestado pelo laboratório do aluno do DEE do Campus 2 do CEFET-MG. Para conectar 

o gerador ao sistema de som do auditório foi utilizado um cabo modelo M2S da Smart 

Cable, geralmente utilizado para microfones e instrumentos musicais, com impedância 

de 75 ohms. O cabo utilizou um conector P10 mono da marca Amphenol e um conector 

BNC macho. A fonte foi conectada ao sistema de som pela entrada de linha de um canal 

da mesa, uma Ciclotron analógica modelo CMR-8. 

Figura 5.1 – Gerador de funções e sinais arbitrários Agilent 33220A 

 

 

Para a aquisição dos sinais utilizou-se um microfone de instrumentação da marca 

dinamarquesa G.R.A.S.® modelo 40AQ, que pode ser visto na Figura 5.2. É um microfone 
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que possui diafragma pré-polarizado e, de acordo com suas especificações nominais, 

pode medir níveis de pressão sonora de até 148 dB numa faixa entre 3.15 Hz e 16 kHz. 

Figura 5.2 – Microfone da G.R.A.S. ® modelo 40AQ 

 

 

Além do microfone, foi utilizado um pré-amplificador G.R.A.S.® modelo 26CA, 

que pode ser visto na Figura 5.3, associado a um módulo de aquisição de dados National 

Instruments® modelo NI9233. O pré-amplificador teve por objetivo adequar o nível de 

sinal da cápsula do microfone ao módulo de aquisição de dados, que por sua vez foi 

conectado ao computador através da porta USB. 

Figura 5.3 – Pré-amplificador G.R.A.S. ® modelo 26CA 

 

 

O módulo NI9233, visível na Figura 5.4, possui um total de quatro canais que 

podem adquirir dados de maneira simultânea a uma taxa que pode variar de 2 a 50 kS/s 

(no caso, S significa samples: amostras, do inglês). Além disso, possui um filtro anti-

falseamento embutido ajustado à taxa de aquisição. 
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Figura 5.4 – Módulo de aquisição de dados National Instruments ® modelo NI9233 

 

5.2. CARACTERIZAÇÃO DO AUDITÓRIO 

Conforme já mencionado no presente trabalho, o auditório do Campus I do 

CEFET-MG, que pode ser visto na Figura 5.5, é frequentemente utilizado para palestras, 

colações de grau, exibições de filmes e assembleias estudantis, sendo um espaço de 

grande importância para a instituição. 

Figura 5.5 – Auditório do Campus I do CEFET-MG 
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Dotado de cadeiras revestidas de plástico e paredes de concreto, a estrutura do 

auditório possui ainda materiais como madeira, vidro e cortinas, possuindo um chão 

forrado por carpete e um forro metálico em seu teto. Na parede à direita do auditório 

(quando se olha de frente para o palco) há portas metálicas que conduzem ao campo de 

futebol na área externa. Sua planta é apresentada nas Figura 5.6 e 5.7. 

Figura 5.6 – Planta do auditório do Campus I do CEFET-MG 

 

Figura 5.7 – Perfil do auditório do Campus I do CEFET-MG 

 

 Cálculo da distância crítica 5.2.1.

De acordo com Valle, pode-se calcular a distância crítica (DC) de uma sala com 

base no tempo de reverberação (RT60), no volume da mesma (V) e na diretividade da 

fonte (Q), utilizando a equação 5.1. 
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          √
   

    
 

          

                                     (5.1) 

Dado que as caixas de som do auditório foram construídas de forma artesanal e 

não há especificações técnicas sobre as mesmas, considerou-se neste trabalho sua 

diretividade como sendo Q = 3, um valor típico dos modelos encontrados no mercado. 

Utilizando a média do tempo de reverberação do auditório para diferentes 

frequências medido por Marinho (2016) em seu trabalho Projeto de Sonorização para o 

Auditório do Campus I do CEFET-MG e também o volume calculado, V = 1396.5 m3, 

chegamos às distâncias críticas expressas na Tabela 6.1. 

Tabela 6.1 – Distâncias críticas calculadas de acordo com a frequência 

Frequência 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 

Distância crítica 3,046 m 3,595 m 4,002 m 3,733 m 4,025 m 3,904 m 

5.3. PROCEDIMENTOS 

Foram tomados 18 pontos ao longo do auditório para que fossem realizadas as 

medições, da mesma maneira como anteriormente havia sido feito no trabalho de 

Marinho, em 2016. Os pontos buscavam varrer o auditório como um todo, formando um 

total de seis linhas paralelas horizontais e três linhas paralelas verticais, conforme se 

pode ver na Figura 5.8. 
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Figura 5.8 – Diagrama dos pontos de medição no auditório 

 

Conforme foi dito anteriormente, o gerador de funções foi conectado à mesa de 

som do auditório pela entrada de linha. Os sinais foram, portanto, reproduzidos através 

do sistema de som do auditório, cujas especificações dos equipamentos se encontram na 

Tabela 6.2 conforme pesquisados por Rievers. No entanto as caixas acústicas, 

fundamentais no processo, não possuem dados por terem sido produzidas 

artesanalmente na década de 80. 

Tabela 6.2 – Especificações dos equipamentos do auditório 

EQUIPAMENTOS DE USO GERAL - AUDITÓRIO CAMPUS I - CEFETMG 

ITEM QUANTIDADE DESCRIÇÃO MARCA/MODELO 

1 01 Mesa de som analógica com 08 canais de entrada mono e 
04 canais de entrada stereo (L e R) 

 
CICLOTRON CMR-B 

2 01 Compressor com função Gate/Limiter de 02 canais. 
(Montagem de Rack) 

 
ALESIS 3630 

3 02 Aparelho de efeitos programáveis com quatro efeitos 
digitais (EQ, tonalidade, delay, reverb). 
(Montagem de Rack) 

 

ALESIS Quadraverb 

4 01 Amplificador de potência para as caixas acústicas 
Potência de saída por canal: 200W RMS (8 Ohms) / 325W 
RMS (4 Ohms) 
Impedância de saída: 4 a 16 Ohms 
Resposta de Frequência: 3Hz - 300kHz (+0/-3dB) 
Distorção Harmônica Total (THD): 0,01% 
Relação Sinal/Ruído: 110dB 
Sensibilidade: 70mV para 1W (8 ohms) 
Alimentação: 110/130/220/240V (60Hz) 
(Montagem de Rack) 

 

 

 

NASHVILLE NA 2200 PRO 
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5 01 Amplificador de potência para as caixas acústicas 
Potência de saída por canal: 150W RMS (8 Ohms) / 225W 
RMS (4 Ohms) / 325W RMS (2 Ohms) 
Impedância de saída: 4 a 16 Ohms 
Classe AB 
Resposta de Frequência: 10Hz - 20kHz (+0/-3dB) 
Distorção Harmônica Total (THD): 1% 
Relação Sinal/Ruído: 110dB 
Sensibilidade: 70mV para 1W (8 ohms) 
Alimentação: 100-240V (50-60Hz) 

 

 

 

CREST AUDIO VS450 

6 01 Aparelho de reprodução de CD/DVD SONY 

7 01 Video projetor SONY 

8 05 "Direct Box" - Caixa de injeção direta profissional e multipropósito 
para aplicações de palco 
Fornece impedância e sinal correspondente para a 
conexão direta de instrumentos para mixers e 
amplificadores - Conversão de sinais para nível de tensão 
adequados para conexões em mixers - Conversor de 
impedâncias - Chave para aterramento - Conectores . 
"TRS e conectores XLR 

 

 

 
BEHRINGER Ultra-Di Di100 

9 02 Terminal de conectores tipo medusa de 12 vias com 
conector XLR fêmea 

 
WIRE CONEX 

10 02 Microfone sem fio SM58 com transmissor e receptor 
186.200MHz 

 
SHURE L4-CG com SM58 

11 02 Microfone sem fio de lapela 50Hz a 15kHz SHURE SVX14BR-PG1 

12 10 Microfone com fio SM58 para vocais / Dinâmico (bobina 
móvel) cardioide / Resposta em frequência 50 Hz a 15 kHz 

 
SHURE SM58-LC 

13 01 Kit de microfones para bateria incluindo: 
-3 microfones PG56 para caixa/tom/surdo 
- 1 microfone PG52 para bumbo 
- 3 adaptadores A50D para fixação dos microfones PG56 
- 4 cabos XLR-XLR de 4.5m 

 

 
SHURE PGDMK4-XLR 

14 04 Microfone condensador C2 padrão polar cardioide para 
captação de instrumentos 

 
BEHRINGER C2 

 

Durante a realização dos ensaios, inicialmente injetou-se um sinal senoidal de 1 

kHz e 1 VRMS de amplitude pelo gerador da Agilent. Foi ajustado o ganho da mesa de 

forma a se obter uma leitura de 94 dB num ponto central do auditório, análogo ao ponto 

10 no diagrama da Figura 6.4. Uma vez ajustado, o ganho na mesa foi mantido para todas 

as demais medições realizadas. 

Foi feita a comunicação entre o computador e o gerador de funções através de 

uma rede de área local (Local Area Network, LAN), tendo sido necessário um cabo de 

rede de grande extensão para que o computador fosse deslocado pelo auditório, uma vez 

que o gerador permaneceu na cabine do mesmo. Usando o software Keysight Connection 

Expert 2017, obteve-se um endereço VISA para ser utilizado junto ao driver do gerador 

no instrumento virtual desenvolvido no LabView. Desse modo, pôde-se controlar a fonte 
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remotamente através do computador e associá-la ao instrumento virtual para fazer as 

medições de forma automatizada. 

O instrumento virtual desenvolvido e detalhado no capítulo 5 do presente 

trabalho permite que se escolha uma frequência inicial e uma final para fazer medições 

assim como o número de intervalos que se pretende medir entre elas. Assim sendo, 

optou-se por fazer um total de 60 medições entre 16 Hz e 16 kHz, de modo a cobrir uma 

ampla gama de frequências e obter resultados significativos sobre a resposta em 

frequência daquele ambiente. Os pontos de medição foram distribuídos pelo intervalo de 

frequência em escala logarítmica, sendo o sinal gerado e mantido por três segundos e a 

gravação feita só no último segundo, respeitando um tempo de estabilização. 

As medições foram realizadas com o auditório vazio entre manhã e tarde da 

quarta-feira 14 de junho, sem que houvesse chuva, ventos forte ou outras condições 

extremas. No entanto o auditório apresenta algumas fontes de ruído permanentes, como 

os sistemas hidráulico e de refrigeração do edifício, além das atividades escolares e 

sociais realizadas em seu entorno. Tais ruídos não puderam ser evitados, quanto mais 

sendo as medições automatizadas após seu início. 

Foi utilizado um pedestal de modo que o microfone ficasse numa altura de cerca 

de 1,4 metros, simulando onde estariam os ouvidos de uma pessoa sentada. O microfone 

ficou voltado para as caixas em todas as medições realizadas, inclusive nos pontos 1, 7 e 

13, localizados no palco, tendo neste caso sido posicionado voltado em direção à plateia. 

Além disso, buscou-se manter sempre uma distância de pelo menos 1,5 m de paredes e 

pilastras e 0,5 m de quem estivesse operando o computador, conforme as 

recomendações da NBR 10151. 
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Capítulo 6 

Resultados e análise das medições 

Neste capítulo são apresentados os resultados das medições realizadas, dividindo-se 

os mesmos em resposta em frequência e análise da presença de harmônicos. Buscou-se 

fazer a análise comparando entre si pontos ao longo da largura e pontos ao longo do 

comprimento do auditório, para entender melhor as eventuais diferenças e o que 

poderia ocasioná-las, buscando uma melhor compreensão do comportamento do campo 

reverberante naquele espaço.  

6.1. ANÁLISE DA RESPOSTA EM FREQUÊNCIA 

 Pontos ao longo da largura do Auditório 6.1.1.

Conforme relatado no capítulo 4, o instrumento virtual desenvolvido forneceu a 

frequência, a amplitude, a distorção harmônica total, a componente DC, a fundamental e 

os três primeiros harmônicos para cada um dos pontos medidos. Dado que a 

componente fundamental e os harmônicos medidos foram expressos em Pascal, foi 

necessário calcular os valores em SPL. A fórmula usada foi a equação 6.1, em que PdB 

representa o novo valor calculado, PMedida representa o valor da pressão nas medições 

feitas, e 94 representa o valor do offset de conversão. 

 

             
       
    

    
          

                                     (6.1) 

 

Com os valores convertidos, pôde-se plotar os gráficos da devida resposta em 

frequência de cada ponto. 
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Optou-se por colocar num mesmo gráfico os pontos que se encontram numa 

mesma linha, tanto ao longo da largura quanto ao longo do comprimento, para que 

assim se possa fazer uma comparação de pontos simétricos e ponderar sobre os motivos 

das eventuais diferenças encontradas. 

A resposta em frequência dos pontos 1, 7 e 13, localizados no palco, se encontra 

expressa na Figura 6.1. Pode-se observar que os valores são menores nas frequências 

mais baixas e apresentam certa tendência de queda nas mais altas, acompanhando o 

comportamento típico da resposta em frequência de alto falantes comerciais, que 

apresentam atenuação tanto nas frequências mais altas como nas mais baixas. Com uma 

amostragem maior talvez pudesse se observar uma atenuação ainda maior nas 

frequências mais elevadas. Com raras exceções, os valores não ultrapassaram 95 dB, o 

que se justifica em função dos pontos se localizarem no palco, estando fora do raio dos 

alto falantes. Na maior parte das frequências as respostas se concentraram em uma 

mesma faixa, entre 80 e 95 dB, com algumas exceções de picos baixos nos pontos 1 e 13 

entre 2000 e 5000 Hz. 
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Figura 6.1 – Resposta em frequência dos pontos 1, 7 e 13 

 

Os pontos 2, 8 e 14, localizados logo à frente do palco, porém ainda fora do eixo 

direto das caixas acústicas, têm seus resultados expressos na Figura 6.2. Os valores em 

geral foram mais altos do que os dos pontos medidos no palco, como era de se esperar, 

com alguns valores acima de 100 dB. Algumas medições apresentaram picos negativos 

de valores bem pronunciados, sobretudo nos pontos 8 e 2: o mais central e o mais 

próximo das portas externas, respectivamente. Esses picos negativos se devem à 

existência dos chamados comb filters, ocasionados pela existência de duas fontes 

simultâneas e pelas paredes paralelas com alto índice de reflexão. 
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Figura 6.2 – Resposta em frequência dos pontos 2, 8 e 14 

 

Já nos pontos 3, 9 e 15 finalmente se entra um pouco mais no eixo dos alto 

falantes e, estando a distância crítica calculada para diferentes frequências entre 3 e 4 

metros, conforme já se viu, tais pontos representam melhor o campo direto. Na resposta 

desses pontos se observou uma menor variância, com as medições concentradas 

sobretudo numa faixa entre 80 e 100 dB. Não se observou uma atenuação nas 

frequências mais altas, como havia acontecido nos pontos anteriores. Nos três pontos 

houve um pico em 7000 Hz, tendo este sido maior no ponto 3, chegando próximo a 105 

dB. Tal pico se deve à existência de um tweeter, alto falante para reproduzir altas 

frequências, nas caixas acústicas. Usando de um filtro passa alta em sua ligação, ele 

passa a atuar em frequências acima de 6000 Hz, ocasionando um aumento do ganho 

entre 6000 e 8000 Hz que pode ser observado também em outros pontos de medição. 
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Figura 6.3 – Resposta em frequência dos pontos 3, 9 e 15 

 

As medições feitas nos pontos 4, 10 e 16, que representam uma faixa mais central 

do auditório, apresentaram resultado difuso e de maior variância. Conforme mostrado 

na Figura 6.4, a resposta em frequência teve picos negativos em todos os pontos 

medidos, em função dos já mencionados comb filters, havendo valores abaixo de 80 dB 

mesmo em frequências mais altas. O ponto 10, central, foi o que apresentou maior 

oscilação, alternando valores muito altos outros muito baixos. Com algumas exceções, 

pôde-se observar maior semelhança entre os pontos 4 e 16, simétricos. E o aumento do 

ganho nas frequências mais altas em função do tweeter se faz notar sobretudo no ponto 

10. 
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Figura 6.4 – Resposta em frequência dos pontos 4, 10 e 16 

 

Na Figura 6.5 podemos observar as medições nos pontos 5, 11 e 17. Tratam-se de 

pontos já mais próximos do fundo do auditório, onde destaca-se o campo reverberante, 

inclusive pela própria distância crítica calculada. Novamente há uma maior oscilação no 

ponto mais central, no caso, o 11, e uma grande variância das medições como um todo. 

Uma vez mais os comb filters se fazem presentes, e também o aumento do ganho nas 

frequências mais altas, sendo o pico de 7000 Hz particularmente pronunciado nos 

pontos em questão. Isso acaba por denotar todo um modo de atuação do sistema de 

sonorização, sendo algo a ser repensado num projeto futuro. 
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Figura 6.5 – Resposta em frequência dos pontos 5, 11 e 17 

 

Finalmente, os pontos 6, 12 e 18, mais ao fundo da sala, têm suas respostas em 

frequência representadas na Figura 6.6. O pico em 7000 Hz e o ganho mais alto não são 

mais observados, e há uma relativa redução da variância com relação aos últimos pontos 

analisados, com quase todas as medições concentradas no intervalo entre 75 e 100 dB. 

Há um pico dos três pontos em 200 Hz que já podia ser observado na faixa mais central 

do auditório, embora de maneira mais sutil que nos presentes pontos. 
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Figura 6.6 – Resposta em frequência dos pontos 6, 12 e 18 

 

 Pontos ao longo do comprimento do auditório 6.1.2.

Para a composição dos gráficos que permitem comparar a resposta em 

frequência nos pontos ao longo do comprimento do auditório foram desconsiderados os 

pontos 1, 2, 7, 8, 13 e 14. Tratam-se dos pontos que se encontram no palco e 

imediatamente em frente a ele, estando por isso fora da diretividade dos alto falantes e 

não sendo exatamente representativos para os objetivos deste trabalho, que seriam 

levantar dados sobre o campo direto das caixas e o campo reverberante a uma distância 

maior das mesmas. 

Na Figura 6.7 veem-se sobrepostas as respostas dos pontos 3, 4, 5 e 6, 

pertencentes à fileira mais à direita do auditório, ao lado das portas que dão para o 

campo de futebol. O que se observa é que a resposta do ponto 3, localizado mais à frente, 

se mostrou mais alta que a dos demais pontos em praticamente todas as frequências, 

ilustrando o que seria o campo direto das caixas. No mais os demais pontos se 
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alternaram tendo mesmo o ponto 6, mais distante e que representa o campo 

reverberante, tendo sobressaído em alguns momentos. Em 7 kHz, os três pontos mais à 

frente registraram um pico positivo que se pode atribuir à atuação do tweeter, ao passo 

que o ponto 6 teve uma grande atenuação. 

Figura 6.7 – Resposta em frequência dos pontos 3, 4, 5 e 6 

 

A Figura 6.8 reúne os pontos referentes à fileira central. Assim como na fileira 

mais à direita, o ponto mais à frente, no caso o 9, é o que mantém a resposta mais alta na 

maior parte do tempo, porém num número de frequências menor do que o ponto 

analisado no gráfico anterior, sendo superado pelos pontos 10 e 11 em outros tantos 

momentos. Também como na outra fileira já analisada, o penúltimo ponto (contando do 

palco para o fundo) é que apresenta menor variância, apresentando picos positivos e 

sobretudo negativos. Também em 7 kHz há um pico dessa vez positivo em todos os 

pontos, apesar de um tanto modesto no ponto mais ao fundo do auditório. 
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Figura 6.8 – Resposta em frequência dos pontos 9, 10, 11 e 12 

 

Finalmente, temos na Figura 6.9 os pontos da fileira mais à esquerda, próximos 

da parede de concreto. Novamente observamos uma alta variância entre os pontos, 

dessa vez com os três pontos mais ao fundo apresentando diferentes picos negativos 

pelos comb filters, enquanto o ponto 9, que diz mais do campo direto, apresentou menor 

variação. Curiosamente não há picos positivos ou negativos tão evidentes na frequência 

de 7 kHz, como houve nas demais fileiras, de forma que o aumento do ganho pela 

atuação do tweeter não se fez perceber nessa seção do auditório. 
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Figura 6.9 – Resposta em frequência dos pontos 15, 16, 17 e 18 

 

6.2. DISTORÇÃO HARMÔNICA 

Conforme citado anteriormente, o instrumento virtual desenvolvido coleta de 

forma automatizada uma série de informações, dentre eles a distorção harmônica, 

importante parâmetro para medir a qualidade do som reproduzido e a existência de 

elementos indesejados. O que ocorre, no entanto, é que o sinal analisado apresenta 

grande variabilidade. Dado que a distorção harmônica quantifica a relação entre a 

componente fundamental e os harmônicos, analisá-la em um sinal como esse seria de 

pouca utilidade no sentido que diria muito mais do comportamento da fundamental que 

propriamente dos harmônicos. Isso pode ser evidenciando observando a Figura 6.10, 

que apresenta as distorções harmônicas dos pontos da segunda sequência de pontos ao 

longo da largura do auditório. 
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Figura 6.10 – Distorção harmônica nos pontos 2, 8 e 14 

 

Ao comparar as Figuras 6.2 e 6.10, pode-se facilmente ver que o pico de distorção 

harmônica observado no ponto 2 entre 40 e 50 Hz coincide com uma atenuação em 

frequência no mesmo intervalo: a distorção reflete, pois, o comportamento da 

fundamental. 

Para analisar a presença dos harmônicos, portanto, optamos por escolher alguns 

pontos e neles comparar a fundamental com as medições do segundo, terceiro e quarto 

harmônicos, devidamente convertidas para SPL. Gráficos de distorção comparando a 

fundamental e os primeiros harmônicos são comuns em manuais técnicos de 

sonofletores a exemplo do da Figura 6.11, retirado do manual do woofer Selenium 

modelo MG-1400. Para elaborar tais gráficos, escolhemos os pontos 5, 9 e 16: todos 

numa porção mais central do auditório, porém em diferentes linhas ao longo do 

comprimento e da largura. 
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Figura 6.11 – Curvas de distorção harmônica de um woofer Selenium MG-1400 

 

Na Figura 6.12 se encontram a fundamental e os harmônicos para o ponto 5, mais 

ao fundo e à direita do auditório (olhando-se de frente para o palco). Pode-se ver que os 

harmônicos no geral não acompanham a forma de onda da fundamental, possuindo 

inclusive formas de onda diversas entre si. O segundo e o quarto harmônicos, análogos 

por ambos serem pares, guardam certa semelhança em sua forma de onda apenas nas 

frequências mais baixas, se perdendo tal semelhança à medida que a frequência sobe. 

Como os harmônicos não estão presentes no sinal original, eles se apresentam ao 

ouvinte como sendo ruído. Fazendo uma média entre a amplitude dos harmônicos, esta 

teria valor entre 40 e 50 dB, ao passo que a amplitude da fundamental guarda uma 

média de 90 dB. Pensando como uma diferença entre sinal e ruído, o valor de 40 dB 

conferiria certa razoabilidade para o sistema e os alto falantes, embora tal valor possa 

ser melhorado. 
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Figura 6.12 – Fundamental e harmônicos para o ponto 5 

 

A Figura 6.13 mostra os resultados do ponto 9, de posição mais central e à frente, 

cuja fundamental apresentou baixa variância. Isso, no entanto, não se verifica nos 

harmônicos: há certa alternância entre segundo e terceiro harmônicos em matéria de 

amplitude, e há harmônicos que chegam a ultrapassar 70 dB em algumas frequências. 

Novamente há uma semelhança entre as formas de ondas dos harmônicos nas 

frequências mais baixas, e mesmo do terceiro harmônico com os demais, embora a 

semelhança entre o segundo e o quarto harmônicos seja maior. Novamente tal 

similaridade se perde, visto que nas frequências mais altas as formas de onda são 

bastante diversas. 
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Figura 6.13 – Fundamental e harmônicos para o ponto 9 

 

A fundamental e os harmônicos do ponto 16, localizado na metade do auditório e 

próximo à parede de concreto, podem ser vistos na Figura 6.14. Neste gráfico, ainda que 

na média de seus valores os harmônicos estejam em ordem decrescente em amplitude, 

esta última varia bastante, havendo frequências em que o quarto harmônico tem 

amplitude maior do que o segundo e o terceiro, o que não ocorreu nos demais pontos 

analisados. Não se observa nenhuma semelhança entre os harmônicos, mesmo nas 

frequências mais baixas. 
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Figura 6.14 – Fundamental e harmônicos para o ponto 16 
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Capítulo 7 

Conclusão 

Neste trabalho se objetivou apresentar a resposta em frequência de sinais de áudio 

no auditório do Campus I do CEFET-MG, visando assim diagnosticar eventuais 

problemas acústicos que pudessem prejudicar a inteligibilidade nos eventos que 

ocorrem no espaço, de modo que eles fossem corrigidos no futuro. 

Para tal, num primeiro momento foram apresentados fenômenos da propagação do 

som, suas características e como eles interferem na percepção humana. Em seguida se 

tratou especificamente da acústica de ambientes fechados, apresentando conceitos que 

se encaixam nesse contexto e buscando assim fornecer um arcabouço teórico suficiente 

para o embasamento do que viria a seguir. 

Foi apresentado o desenvolvimento do instrumento virtual para a aquisição dos 

dados, passo voloroso nesse processo e que pôde propiciar grande aprendizado. Buscou-

se adaptar o instrumento às necessidades que as medições apresentavam e permitir 

dinamismo através da automatização do processo. 

Finalmente, foram apresentadas as respostas em frequência e as condições nas quais 

elas foram adquiridas. Foram feitas comparações de pontos ao longo da largura e do 

comprimento do auditório, o que permitiu ver a evolução da resposta ao transitar pelo 

espaço e enxergar as semelhanças e diferenças entre pontos simétricos, por exemplo. 

Foram também comparados as fundamentais e seus harmônicos em pontos específicos, 

o que possibilitou ter melhor noção sobre a distorção harmônica naquele ambiente. 

Através do experimento pôde-se chegar a algumas conclusões, como por exemplo a 

existência de comb filters, o aumento do ganho em determinadas frequências em função 

do tweeter das caixas e mesmo como esse aumento não se manifesta em determinadas 

seções do auditório. Tais informações podem ser úteis quando da elaboração de um 

projeto de sonorização futuro. 

Como sugestão para trabalhos futuros, ainda outros experimentos podem ser feitos, 

tais como medições nas duas caixas acústicas individualmente e a elaboração do projeto 
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de sonorização propriamente dito, dado que a reforma do auditório se aproxima. Com 

um novo sistema de sonorização, seria interessante repetir os testes aqui realizados 

para efeito de comparação e avaliação do novo sistema. 
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Apêndice A 

Conceitos de ondas sonoras 

Aqui se apresentam de maneira sucinta as propriedades e conceitos ligados às ondas 

sonoras, e a forma como tais propriedades se relacionam à formação do som. 

A.1. CONCEITUAÇÃO DE ONDA SONORA 

Ondas sonoras são ondas de natureza mecânica que possuem a especial 

característica de se fazerem audíveis aos seres vivos, despertando assim sua percepção. 

Como as demais ondas, são fenômenos de repetição cíclica produzidos por corpos em 

vibração e precisam de um meio para se propagar (não se propagando no vácuo, 

portanto, diferentemente das ondas eletromagnéticas). Dessa forma, pode-se definir 

energia acústica, que consiste em ondas flutuantes de pressão em um meio físico – 

geralmente o ar. (Yamaha, 1989) 

A transmissão de uma onda sonora se dá pela propagação da pressão de uma 

molécula para outra em meios elásticos, progressivamente, até finalmente chegar ao 

ouvido de um receptor. Trata-se, nesse sentido, de um fenômeno atmosférico. Ainda 

assim, o som preserva todas as suas características e propriedades enquanto onda. Com 

base nisso, a seguir se apresentam os conceitos que tem relação com a física e a 

propagação do som, obedecendo ao rigor acadêmico da ciência e às recomendações de 

publicações que atuam em caráter mundial. 

A.2. PROPRIEDADES DAS ONDAS SONORAS 

Uma vez que o som se comporta como onda, ele naturalmente possui propriedades 

como comprimento de onda, frequência, fase, amplitude e velocidade. Tais propriedades 
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e a forma como elas se relacionam com a percepção do som são apresentadas 

resumidamente neste segmento. 

A.2.1. Amplitude 

No ponto de vista do ouvinte, a amplitude se relaciona com a intensidade, sendo 

responsável pelo “volume” do som (Amorim, 2005) e podendo ser mensurada pelo valor 

da pressão sonora, que é medido nas unidades bar, Pascal ou decibel (esta última não 

propriamente uma unidade de medida de pressão, mas uma medida logarítmica usada 

para relacionar pressões, sendo abordada quando do capítulo dedicado à percepção das 

ondas sonoras).  

A amplitude é formalmente referenciada como Nível de Pressão Sonora (NPS), e 

se faz necessário distingui-la da potência sonora, usada para caracterizar a capacidade 

de equipamentos de som quaisquer. Dado o formato senoidal da onda, é usual se valer 

do chamado valor eficaz ou RMS (Root Mean Square, do inglês valor quadrático médio), 

que representa o valor médio relacionado à amplitude. Tal valor é dado pela seguinte 

equação: 

 

             
 

√ 
            

 

A Figura A.1 permite vislumbrar o formato senoidal da onda, sua amplitude e os 

valores de referência para esta última, como o valor RMS e o valor de pico a pico (VPP, do 

inglês peak to peak), que representa a medição da amplitude do ponto mínimo até o 

ponto máximo da onda. 
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Figura A.1 – Gráfico de uma onda senoidal e suas respectivas medições de amplitude 

A.2.2. Frequência 

Fisicamente, a frequência se define como sendo o número de ciclos da variação de 

do sinal por uma dada unidade de tempo, sendo por isso expressa em Hertz (ciclos por 

segundo). Em uma onda sonora de frequência 1000 Hz, por exemplo, são mil ciclos de 

variação da pressão do ar por segundo, ou seja, a cada segundo acontecem 1000 ciclos 

de onda (Valle, 2009). 

Para o ouvinte, a frequência de um som diz de sua altura, sendo que aqui o termo 

“altura” nada tem a ver com volume ou intensidade, e sim com a propriedade de ser 

grave ou agudo. Dessa forma, sons de baixas frequências são percebidos como graves, ao 

passo que sons de frequências mais altas são percebidos como agudos.  

É necessário frisar, no entanto, que os sons e ruídos cotidianos geralmente são 

formados pela combinação de várias frequências, sendo por isso referências para notas 

musicais, que se repetem em determinados intervalos de frequência, obedecendo 

sequências harmônicas. A nota “lá” presente na frequência 440 Hz, por exemplo, é usada 

como referência por músicos do mundo todo para a afinação de seus instrumentos. 

Uma pessoa jovem com audição regular consegue perceber sons com frequências 

entre 20 e 20.000 Hz (JBL Professional, 1999). No entanto, numa mesma intensidade, 

sons de baixas frequências provocam sensações muito menores do que sons de altas 

frequências. Por isso, para que um som grave seja percebido da mesma forma que um 

som agudo, ele deve ter uma intensidade sonora bem maior. 
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A.2.3. Fase 

A fase é uma propriedade das ondas que independe de sua forma, amplitude e 

frequência. Para compreender seu conceito, se faz necessário analisar a relação entre 

uma circunferência e uma onda senoidal, relação essa ilustrada na Figura A.2. 

Figura A.2 – Representação da relação entre o ciclo trigonométrico e uma onda senoidal 

 

 

Uma vez que se tome um ponto sobre uma circunferência girante, o movimento de 

tal ponto descreve uma curva ondulatória: a senóide, representada à direita da figura. É 

possível, portanto, estabelecer relações entre pontos da circunferência e da senóide. Por 

vezes temos duas ondas de mesma frequência sem que uma coincida com a outra, 

caracterizando uma diferença em ângulo entre as ondas. Tal diferença é chamada de 

ângulo de fase entre elas (Valle, 2009). Quandos as ondas são coincidentes a defasagem 

entre elas é zero, enquanto quando a fase é de 180º se diz que as ondas estão em 

contrafase. A Figura A.3 mostra ondas de mesma forma, amplitude e frequência, porém 

em fases diferentes. 
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Figura A.3 – Representação de ondas senoidais em diferentes fases 

 

 

A fase tem grande importância quando duas ondas se encontram em um meio, 

sendo determinantes para a forma da onda que surgirá desse encontro. Pensando em 

ondas sonoras e na percepção de um ouvinte, as diferentes fases de duas ondas que se 

encontram podem acarretar em fenômenos acústicos como a amplificação indevida de 

determinadas frequências ou mesmo o total cancelamento sonoro. 

Quando duas ondas idênticas e completamente em fase se encontram, a onda 

oriunda da combinação das duas passa a ter a mesma frequência, fase e forma, mas o 

dobro da amplitude da que cada uma tinha isoladamente. Tal fenômeno pode ser 

contemplado na Figura A.4. 

Figura A.4 – Aumento na amplitude pela combinação de duas ondas de mesma fase, frequência e forma 
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Já no caso de duas ondas idênticas completamente fora de fase se encontrarem, o 

que ocorre é um cancelamento sonoro total, de modo que os sons se anulam. Esse efeito 

é representado na Figura A.5. 

Figura A.5 – Cancelamento de onda pela combinação de duas ondas de mesma frequência, forma e fases 
opostas 

 

 

Além dos exemplos de soma ou cancelamento total acima citados, no caso de duas 

ondas apenas parcialmente fora de fase se encontrarem há uma soma dos níveis em 

pontos, de modo que as amplitudes combinadas são positivas e reduzidas no nível em 

que o resultado da combinação é negativo. Isso é ilustrado pela Figura A.6. 

Figura A.6 – Combinação de duas ondas defasadas em ângulos diferentes de 180º 

 

A.2.4. Comprimento de onda 
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Quando uma determinada onda sonora se desloca atavés do ar com certa 

velocidade e com frequência constante, é observada uma distância exata entre pontos 

similares de ondas consecutivas (Valle, 2009). Essa distância recebe o nome de 

comprimento de onda: trata-se da distância percorrida por uma determinada onda 

durante um ciclo unitário. Tal distância pode ser calculada através da seguinte relação: 

 

  
    
 

 

 

Se faz importante mencionar o chamado Efeito Doppler, efeito que diz da 

alteração na percepção da frequência de um som em função do afastamento ou da 

aproximação de uma fonte sonora e que tem origem justamente numa distorção do 

comprimento de onda. Quando um receptor e uma fonte sonora se aproximam em um 

determinado intervalo de tempo, isso faz com que o comprimento de onda diminua e a 

frequência aparente aumente, alterando assim a percepção do receptor. Já no caso desse 

mesmo receptor e da fonte sonora se distanciarem, isso faz com que o comprimento de 

onda aumente e a frequência percebida diminua. 

A.2.5. Velocidade 

A velocidade com a qual uma onda se propaga depende de muitos fatores, como 

por exemplo o meio de propagação e a natureza da onda. Para além disso, há fatores do 

meio que são determinantes para a velocidade, como sua densidade, elasticidade e 

mesmo temperatura. Em meios mais densos, a velocidade aumenta (Valle, 2009). 

No caso específico da propagação do som, a velocidade em um gás ideal ao nível 

do mar pode ser dada pela expressão: 

 

           √      

 

Sendo T a temperatura do gás em graus Celsius. 
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