
 

 1 

 JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA FAACZ - 2019 

CARACTERIZAÇÃO ACÚSTICA DO AUDITÓRIO DA FAACZ  

 
Thaís Cristina Bastos de Araujo (thaiscristinabastosdearaujo@outlook.com) 

Aluno de graduação do curso de Engenharia Civil da FAACZ 

Mateus Nossa Lecchi (mateus.lecchi@hotmail.com)  

Aluno de graduação do curso de Engenharia Civil da FAACZ 

Harerton Oliveira Dourado (harerton@fsjb.edu.br)  

Professor dos cursos de engenharia da FAACZ 

 

 

RESUMO 

O presente trabalho teve por finalidade estudar as propriedades acústicas do auditório das Faculdades 

Integradas de Aracruz (FAACZ). As propriedades acústicas foram calculadas a partir da resposta impulsiva 

do auditório, obtida através do método de varredura logarítmicas de frequência. Posteriormente, foi 

realizada simulação computacional para avaliação da variação espacial do tempo de reverberação. Os 

resultados indicaram que o auditório da FAACZ possui propriedades acústicas adequadas. 
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1 INTRODUÇÃO  

A qualidade acústica em ambientes escolares possui um impacto direto tanto no desempenho, quanto no 

conforto de alunos e professores (JAROSZ; POLEWCZYK, 2019). Dentre os vários ambientes escolares, 

o auditório se destaca por possibilitar a promoção de atividades acadêmicas que reúnam grande número de 

pessoas. Sendo assim, é importante que este ambiente possua qualidades boas qualidades acústicas. De fato, 

o instrumento de avaliação pelo qual as instituições de ensino superior são avaliadas, tanto para 

credenciamento, como para recredenciamento, possuem indicadores que avaliam a acústica do auditório 

(INEP, 2017a, 2017b). Sendo assim, o presente trabalho objetiva caracterizar a acústica do auditório das 

Faculdades Integradas de Aracruz (FAACZ), através da determinação dos parâmetros acústicos relativos a 

tempo de reverberação, clareza e definição por meio de medições acústicas e simulação computacional. 

 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

A acústica de ambientes pode ser caracterizada por diversos parâmetros, alguns dos quais descritos a seguir. 

Alguns podem ser modelados algebricamente ou serem obtidos a partir de medições acústicas. Para 

informações mais detalhadas, o leitor é convidado a consultar a norma ABNT NBR ISO 3382:1 (ABNT, 

2017). 

 

2.1 TEMPO DE REVERBERAÇÃO  

O tempo de reverberação (𝑅𝑇60) é considerado um dos vários parâmetros acústicos mais importante e 

mensurável na caracterização e avaliação da qualidade acústica de uma sala (EVEREST; POHLMANN, 

2014). Este parâmetro corresponde ao transcorrido a partir do momento da emissão da onda sonora pela 

fonte até que sua energia se reduza a 1 milionésimo em relação ao estado estacionário (uma redução de 

60dB) (BRANDÃO, 2018).  

 

O tempo de reverberação pode ser modelado algebricamente, mas também pode ser obtido a partir da 

medição do tempo de decaimento para uma redução de 10, 20 ou 30 dB, cuja taxa de decaimento é 

extrapolada para estimar o valor de 𝑅𝑇60, sendo então identificado por 𝑇10, 𝑇20 e 𝑇30, respectivamente.  

 

2.2 CLAREZA E DEFINIÇÃO 

Segundo Figueiredo (2005), estudos psicoacústicos apontam que os primeiros 50 ms e 80 ms, medidos a 

partir do instante que o som chega ao ouvido, possuem importância para a percepção sonora. A clareza e a 

definição são as propriedades associadas a este intervalo de tempo. Clareza (ou claridade) é a razão 

logarítmica entre o nível de energia recebida no princípio e no término de um som. Quando o ambiente em 

estudo for destinado ao uso da palavra falada, é empregado o tempo de 50 ms. Já para execuções musicais, 



 

 2 

 JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA FAACZ - 2019 

o parâmetro é calculado com o tempo de 80 ms (BRANDÃO, 2018). A Clareza é calculada pela Equação 

1: 

 

 𝐶𝑛 = 10 log [
∫ 𝑝2 (𝑡) 𝑑𝑡

𝑛

𝑡=0

∫ 𝑝2 (𝑡)𝑑𝑡
∞

𝑡=𝑛

] 
(1) 

Onde,  

𝑝 = pressão sonora; 

𝑡 = tempo (ms); 

𝑛 = 50 ou 80 ms. 

 

A definição (𝐷50) também está diretamente associada à clareza e inteligibilidade do som percebido 

(FIGUEIREDO, 2005), sendo, entretanto, um critério menos utilizado (BALLOU, 2013). É a razão entre a 

energia total e a energia inicial que chega num ponto da sala durante os primeiros 50ms, após o som direto, 

variando de 0 a 1. Quanto mais próximo da unidade o valor de 𝐷50, melhor a definição e, por consequência, 

melhor a inteligibilidade, uma vez que mais energia estará presente nos primeiros instantes de duração do 

som. A definição pode ser calculada a partir da Equação 2: 

 

 𝐷50 =
∫ 𝑝2 (𝑡) 𝑑𝑡

50

𝑡=0

∫ 𝑝2 (𝑡)𝑑𝑡
∞

𝑡=0

 
(2) 

 

Onde,  

𝑝 = pressão sonora; 

𝑡 = tempo (ms). 

 

3 METODOLOGIA 

3.1 DESCRIÇÃO DO AUDITÓRIO 

O auditório da FAACZ é um ambiente em forma de paralelepípedo, com comprimento de 16,40 m e largura 

de 8,60 m. O forro do teto está a 3 metros do chão. O auditório possui lotação aproximada de 200 lugares. 

As paredes são de alvenaria com acabamento e pintura, com exceção da parede do fundo, que é de gesso 

acartonado com acabamento e pintura. O piso é de Granilite. Em termos de absorção acústica, todos 

materiais de desempenho semelhante. O forro do teto é constituído de placas de lâ de vidro, material com 

grande capacidade de absorção acústica. 

 

3.2 MEDIÇÕES ACÚSTICAS 

As propriedades acústicas 𝑅𝑇60, 𝐶50, 𝐶80 e 𝐷50 foram calculadas com o auxílio do software ARTA, versão 

1.92 (ARTALABS, 2019), a partir da resposta impulsiva obtida com a técnica da varredura de frequência 

(FARINA, 2000; MÜLLER; MASSARANI, 2001). Para captura da varredura do sistema foi utilizado um 

microfone modelo Behringer ECM8000, conectado à uma interface de áudio modelo Focusrite Scarlett que, 

por sua vez estava conectada à um computador portátil. As caixas de som do auditório foram utilizadas para 

a reprodução do sinal de varredura de frequência. Foram realizadas medições em seis pontos distintos da 

sala. Os valores dos parâmetros acústicos mostrados na seção RESULTADOS correspondem à média dos 

valores obtidos em cada ponto de medição. A utilização do sistema de som do auditório justifica-se uma 

vez que este sempre será empregado quando da utilização do auditório, de forma que as propriedades 

correspondem à influência da acústica do ambiente, somada à influência do sistema de som (MCCARTHY, 

2016). 

 

3.3 SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL 

Além das medições acústicas, foi realizada uma simulação computacional utilizando-se o software aberto 

I-Simpa, versão 1.2.4 64 bits (IFSTTAR, 2016; PICAUT; FORTIN, 2012a) que é uma interface gráfica 
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desenvolvida para hospedar códigos tridimensionais para cálculos numéricos de propagação sonora em 

geometrias complexas. O presente trabalho empregou o método da simulação da propagação de partículas 

sonoras (SPPS) (PICAUT; FORTIN, 2012b), que baseia-se no rastreamento de partículas sonoras, 

carregando uma quantidade de energia emitida a partir de uma fonte sonora, dentro de um ambiente 

tridimensional. Cada partícula se propaga ao longo de uma linha reta entre dois intervalos de tempo (toda 

a trajetória pode ser curva), até a colisão com um objeto. Em cada colisão, partículas sólidas podem ser 

absorvidas, refletidas, espalhadas, difundidas, transmitidas, dependendo da natureza do objeto. Foi 

empregado um modelo do auditório, com quatro fontes sonoras representando as quatro caixas de som 

utilizadas no ambiente. A simulação acústica foi empregada para estudar a variação espacial das 

propriedades acústicas medidas. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os valores para o tempo de reverberação (𝑇10, 𝑇20 e 𝑇30), bem como os parâmetros de clareza (𝐶50, 𝐶80) e 

definição (𝐷50) são apresentados na Tabela 1, para as frequências de 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 

Hz, como a média dos valores medidos em cada ponto de medição. 

 
Tabela 1: parâmetros acústicos medidos para o auditório da FAACZ. 

Freq. (Hz) T10 (s) T30 (s) T20 (s) C80 (dB) C50 (dB) D50 (%) 

63 1,21 1,08 1,19 1,71 -0,660 0,421 

125 1,16 0,971 1,06 2,97 -0,471 0,466 

250 0,885 0,938 0,924 3,79 0,332 0,507 

500 0,648 0,690 0,686 8,01 4,45 0,731 

1000 0,651 0,761 0,728 7,96 4,14 0,715 

2000 0,794 0,850 0,837 7,60 4,53 0,722 

4000 0,695 0,740 0,729 7,72 4,67 0,726 

8000 0,579 0,608 0,601 8,69 5,24 0,733 

 

Observa-se que o tempo de reverberação ficou entre, aproximadamente, 0,6s a 1,2 segundos. Considerando 

a média entre os valores de 500 e 1000 Hz, o valor é da ordem de 0,7 segundos. Everest e Pohlmann (2014) 

recomendam tempos de reverberação da ordem de 0,7 a 0,8 segundos para auditórios utilizados para palavra 

falada. Mesmo que o auditório venha a ser empregado para a reprodução de música, podem ser utilizados 

sistemas de reverberação artificiais no sistema de amplificação do som, caso necessário.  

 

Ainda em referência à palavra falada, os resultados para 𝐶50 variam de, aproximadamente -0,7 dB a 5,2 dB, 

com os valores para a região entre 500 e 1000 Hz variando entre 4,1 e 4,5 dB, coerentes com os baixos 

tempos de reverberação. Recomendações disponíveis na literatura (FAJT; KRHEN; MARUŠIĆ, 2014) 

apontam valores de 𝐶50 > −3 dB como aceitáveis para a palavra falada. Os maiores valores medidos foram 

verificados nas frequências acima de 500 Hz, o que favorece a inteligibilidade da fala. De modo semelhante, 

valores de 𝐷50 acima de 0,5 foram observados a partir de 250 Hz, com os valores estando acima de 0,7 a 

partir de 500 Hz, ou seja, nas frequências médias e agudas, 70% da energia do som está concentrada nos 

primeiros 50 ms.  

 

Os valores de 𝐶80 foram todos acima de 0 dB, com os maiores valores observados acima de 500 Hz. Fajt, 

Krhen e Marušić (2014) apontam que valores de 𝐶80 superiores a −6 dB são aceitáveis para a reprodução 

musical.  

 

A simulação computacional, conquanto tenha sido efetuada utilizando um modelo simples do auditório (por 

exemplo, sem as cadeiras), ainda assim permite uma avaliação da variação espacial destes parâmetros. A 

Figura 1 mostra a variação espacial do tempo de reverberação (T30) ao longo de um plano horizontal situado 

a 1,4 m de altura em relação ao piso do ambiente obtida a partir da simulação computacional. É possível 

observar que os maiores tempos de reverberação são localizados próximo à parede do fundo do auditório, 

em regiões mais afastadas das caixas de som. A região ocupada pela maioria das cadeiras está localizada 
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justamente onde o tempo de reverberação é menor, o que favorece a qualidade do som percebido pelo 

público. 

 
Figura 1: variação espacial do tempo de reverberação (T30) obtido a partir da simulação computacional, para um plano situado 

à 1,4 m do piso. As caixas de som são indicadas pelas legendas spk 1 a spk 4; a posição do microfone utilizado para as medições 

acústicas é indicada pelas legendas mic 1 a mic 6. 

 
 

5 CONCLUSÃO 

O presente trabalho avaliou as características acústicas do auditório da FAACZ. As propriedades de tempo 

de reverberação, clareza e definição foram obtidas através de medições acústicas realizadas no ambiente. 

Além disso, a variação espacial do tempo de reverberação foi avaliada com o auxílio de simulação 

computacional. O tempo de reverberação esteve dentro dos valores recomendados para auditórios voltados 

à palavra falada. Da mesma forma, os valores de clareza e definição encontrados foram superiores aos 

mínimos recomendados para uma boa qualidade acústica. Sendo assim, é possível afirmar que o auditório 

da FAACZ possui características acústicas adequadas para atender às necessidades das atividades 

promovidas pela instituição. Como sugestão para trabalhos futuros, recomenda-se (a) estudo do isolamento 

acústico do auditório, (b) simulação computacional utilizado modelo tridimensional detalhado do ambiente 

e (c) um estudo para a implementação de sistema de sonorização mais sofisticado voltado também para 

apresentações musicais. 
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