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Áudio nas Igrejas – II
Publicado em 30 de novembro de 2012
De uma forma geral as pessoas atribuem à acústica de um ambiente o isolamento acústico e também o
condicionamento da acústica interna desse ambiente.
É importante frisar que são dois trabalhos distintos, um, o isolamento, tem por objetivo de impedir que os
sons externos entrem dentro do ambiente, e que os sons não saiam pra fora dele. Já o condicionamento trata
os sons dentro do ambiente e definem sua sonoridade.
Geralmente uma boa parte dos líderes das igrejas brasileiras só lembram-se da acústica dos seus templos
quando os problemas aparecem, ou melhor, quando são escutados!
As construções e reformas dos templos são tocadas com o objetivo de melhorar a estética e/ou o aumento do
templo. A acústica geralmente é deixada de lado.
Em primeiro lugar por uma questão cultural, novamente questões culturais. Segundo, por que realmente é
um assunto para poucos, no Brasil não existe formação acadêmica em acústica!
Poucas são as faculdades que ensinam, uma ou duas matérias, noções básicas sobre acústica (e que, diga-se
de passagem, é muito pouco). Dessa forma uma boa parte dos arquitetos não consideram a acústica algo
prioritário em seus projetos de igrejas.

O fato é que a acústica da igreja é deixada de lado até o momento em que o andamento do culto é
prejudicado, algo que infelizmente é comum.
Quando uma igreja é construída ou reformada, a acústica deve ser uma das principais preocupações que a
liderança da igreja deva ter.
As palavras, pregações e músicas que ali serão ministradas sofrerão total interferência da acústica do
ambiente, e isso será um fato, levando-se ou não a acústica em consideração.
Em locais onde as dimensões são médias ou grandes a contratação de um profissional experiente para lidar
com a acústica é fundamental.
A importância de um profissional na etapa de elaboração dos projetos é determinante, a margem de erro
nesses casos pode custar dezenas ou até centenas de milhares de reais .
Nenhuma igreja pode se dar ao luxo de adquirir, por exemplo, um forro custando mais de uma centena de
milhares de reais e descobrir que aquele forro não trouxe o resultado esperado para a acústica do seu templo.
Sem falar nas questões estruturais, térmicas e de usabilidade envolvidas no projeto do forro, que
normalmente são desconsideradas.
Para igrejas pequenas vale algumas sugestões e dicas de como lidar com a acústica, claro que um
profissional nunca será indispensável, mas é aqui que vamos concentrar nossas colaborações.

Condicionamento Acústico
A sonoridades de um ambiente é o resultado das propriedades acústicas de suas superfícies, dos objetos,
mobiliários e pessoal dentro do ambiente. (entendem-se como superfícies todas as paredes, piso e teto).
As principais propriedades acústicas, mensuráveis, são as capacidades de absorção, reflexão e difusão das
ondas sonoras que os revestimentos, objetos e pessoas possuem.
Quando um projeto acústico ou de melhoramento acústico de um ambiente é desenvolvido o centro do
projeto é a inteligibilidade, toda a fundamentação técnica que será desenvolvida e estudada durante a
elaboração do projeto tem como finalidade a garantia da inteligibilidade em todos os assentos e posições
dentro do ambiente projetado.
E o que seria essa inteligibilidade dentro do ambiente?
A inteligibilidade é o nome usado para definir o quanto algo, nesse caso o áudio, pode ser compreensível,
claro, nítido e fácil de se perceber.
Fazendo uma analogia com a inteligibilidade no aspecto visual, perceba nas figuras abaixo as diferenças
entre elas.

Figura – 1

Figura – 2
Veja que a próxima figura 2 possui muito mais clareza e nitidez, é uma imagem muito fácil de se entender,
inteligível!
A inteligibilidade em um ambiente que necessite de reforço sonoro é o resultado de uma série de
características acústicas e de sonorização, é o que costumamos chamar de “conjunto acústico” em que
nenhumas das características podem ser ignoradas, por que o resultado estará totalmente relacionado e
dependente. Não adiantando uma acústica perfeita com a sonorização ruim, nem muito menos uma
sonorização excepcional sem uma acústica boa. O conjunto aqui é fundamental!
Das características acústicas que são determinantes está o tempo de queda da reverberação em 60dB (RT60),
o tempo de queda das primeiras reflexões em -10dB (EDT) e o tempo de atraso entre o som direto e a
primeira reflexão com maior intensidade (ITDG). Também o nível de isolamento acústico do ambiente, que
pode ser determinante, caso altere o nível de ruído ambiente durante um culto, por exemplo.
Das características da sonorização que são fundamentais estão o conceito da sonorização, os tipos de caixas
acústicas com suas características técnicas, o posicionamento das caixas, dentre outros, também a qualidade
dos equipamentos de sonorização e aos níveis de intensidade operados durante o culto.
O resultado desse “conjunto acústico” definirá a inteligibilidade, que poderá ser avaliada por vários
parâmetros técnicos, que levam em conta as diversas características acústicas, características técnicas das
caixas acústicas e os níveis de operação do sistema.
Parâmetros como a porcentagem de perda da articulação das consoantes (%Alcons), o índice de transmissão
rápida do discurso (RaSTI), o índice de transmissão do discurso (STI) e o índice de clareza (C80) são alguns
do parâmetros que mensuram de uma forma ou de outra a inteligibilidade.

Agora, a característica acústica que é fundamental sobre a inteligibilidade é o tempo de reverberação, o
RT60, se ele for elevado será muito difícil de se obter uma inteligibilidade aceitável dentro do ambiente.
Nas igrejas o que mais vemos é o técnico trabalhando com níveis elevados de intensidade sonora para tentar
compensar a falta de inteligibilidade, na maioria dos casos é em detrimento ao elevado nível de
reverberação. Só que a fadiga auditiva causada pela reverberação alta é muito grande e desgastante.
A maioria das igrejas que conheço e já visitei possuem um tempo de reverberação bem acima do que seria
recomendado, sempre prejudicando a inteligibilidade. E é nesse ponto que vamos trabalhar algumas
soluções.
Continuaremos.
Mas pra isso é importante entender um pouco mais sobre esse fenômeno acústico.
A reverberação é um fenômeno de prolongamento de um som após o seu fim.
A reverberação é formada pela soma das várias reflexões que ocorrem dentro de um ambiente, resultando
numa sobreposição de várias ondas sonoras refletidas e com energia e tempo bem próximos, o que por
conseqüência formam uma massa sonora única, com características e sonoridade em função desses fatores.
O físico norte americano Wallace Clement Ware Sabine, um dos fundadores dos estudos da arquitetura
acústica, propôs a lei de Sabin (1898), a reverberação multiplicada pela absorção é proporcional ao volume
do ambiente. A primeira construção projetada e construída com os princípios propostos foi o Boston
Symphony Hall (1900).
A absorção dos sons é fundamental para podermos alcançar um tempo de reverberação ideal para o
ambiente.
Cada ambiente e seu tipo de utilização possuem o seu tempo ideal de reverberação. Por exemplo, uma sala
de concertos, um cinema e uma igreja com o mesmo volume deverão ter tempos de reverberação diferentes.
Para projetarmos o tempo de reverberação dentro de uma ambiente utilizamos algumas fórmulas
matemáticas que, a partir da proposta por Sabine RT60 = 0,161 x V / S x α
Sendo V o volume do ambiente
S a superfície
α o coeficiente de absorção da superfície
Essa proposta foi sendo aperfeiçoada por diversos estudiosos, Eyring, Fitzroy, Millington-Sette, Arau,
Tohyama e também pela norma européia prEN-12354 (que não deixa de ser produto de todos esses)
dentre outros, para serem utilizadas em situações e ambientes diferentes.
Em nosso caso, usaremos um modelo de igreja para exemplificar nossas soluções, vamos tentar reduzir ao
máximo os níveis de reverberação do ambiente, com soluções fáceis de serem executadas e o mais
importante, com os custos bem acessíveis.
Modelo
Nossa igreja modelo terá 18 metros de comprimento por 11 metros de largura, com 4,5 metros de altura.
Terá um palco que se estenderá por 3,5 metros da parede do fundo por toda a largura, com 60 centímetros de
altura. Uma igreja pequena, certo?

Os materiais de revestimento e acabamento serão praticamente o “padrão” das pequenas igrejas, paredes no
reboco, massa e tinta, piso de granito, forro de gesso comum, bancos de madeira e sem revestimento, palco
de madeira, portas de madeira, janelas de ferro e vidro. Terá capacidade para 135 pessoas sentadas e, por
enquanto, nenhuma decoração.
Fiz o projeto em 3D-Cad, como pode ser visto nas figuras a seguir. As janelas e portas ficaram vazadas só
para facilitar a visualização.

No ambiente também foi instalada uma caixa acústica para que pudéssemos realizar as simulações acústicas.
As caixas estão posicionadas nas laterais, como se estivem sobre suportes, a 1,8 do piso, com uma leve
inclinação para baixo, -4º.

Simulamos, com todos esses dados, como ficariam a inteligibilidade, a intensidade, a cobertura e também
reverberação, com os tempos calculados com as fórmulas de Sabine, Eyring e Fitzroy.

Inteligibilidade

Percceba nas figguras que a inteligibiliddade diminuui de forma acentuada em
e poucos m
metros. Tam
mbém a
inteensidade próóxima da caaixa está maais de 10 deccibéis acimaa do que noo fundo da iggreja. O inteeressante é que
geraalmente os técnicos,
t
peela clara neccessidade, aumenta
a
con
nsideravelm
mente o som para poder aumentar a
presssão dos sonns no fundoo da igreja, o que por coonseqüênciaa penaliza as
a pessoas qque sentam próximo
p
as
caixxas acústicaas.
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Essee post foi puublicado em
m Sem categgoria e marccado Acústiica, Inteligibbilidade, Reeverberação
o, Sonorizaçção
por Aldo Soarees. Guardar link permannente.

17 respostas
r
para “Áu
udio nas Iggrejas – III”
1.

Joose Carlos g.
g martins disse:
d
25 de jaaneiro de 20013 às 15:333
Aldo maravilhoso
m
infelizmentte é vdd a geente só se preocupa
p
com
m a construução e esqueece sonorizaação
,estamoos com gravve proplemaa aqui na igrreja pior do antes do forro.achei quue ia ficar melhor
m
o som
m
que ele ia correr prra fora ,ele espalhou
e
prra igreja tod
da e agora é um eco horrrivel .por fv
vor nos ajudde
…
Responnder

o

Aldo Soares
S
dissee:
28 de janeirro de 2013 às 12:44
Olá Jose,
Por favor, entre
e
em contato pelo meu
m e-mail – aldo@arssnet.com.br

Responder
2.

eddmar araujoo ferreira diisse:
4 de abrril de 2013 às 21:50
boa noite ! irmao, tu
t que esta nesta
n
materria eu vivi e vivo aqui na
n igreja,desde o inicio
o da obra euu
falei paara contratarr um profisssional para nao
n termos problemas futuros com
m a sonorizaaçao da igrej
eja
mais naao deram im
mportancia, so
s agora devidos as recclamaçoes e q esta se ccorrendo atras.
espero q vc possa me
m ajudar.
Responnder

3.

Gêênesis silva disse:
3 de junnho de 20133 às 19:33
Boa tardde Aldo! euu gostaria dee saber quall o program
ma que você usou, para fazer os esq
quemas de som
s
ambientte! achei beem explicatiivo.
Responnder
Aldo Soares
S
dissee:

o

4 de junho de 2013 às 17:56
Olá Gênesiis,
Utilizei o Autocad
A
20110 e o Ulyssses.
Abs
Responder
4.

Juuninho Rochha disse:
31 de aggosto de 20013 às 19:177
Aldo vcc é o cara !!!
Sou um
m apaixonaddo por áudioo embora nãão trabalhe diretamente
d
na área.
Minha igreja
i
tem medidas
m
bem
m próximas a dessa igrreja modelo e estamos ppassando po
or uma reforma,
e estou estudando uma
u melhorr forma de posicionar
p
o som, dai gostaria
g
da ssua opinião..
somentee uma caixaa central com
m uma cobeertura de 10
00° por 60° e SPL de 1332 seria cap
paz de cobriir
uma áreea como estta do exempplo.
Seria neecessário o uso de subggrave?
O pé dirreito é de 4,5mt
Responnder

o

Aldo Soares
S
dissee:
2 de setembbro de 20133 às 13:15

Olá Juninhoo,
Obrigado!
Pra você coonsiderar soomente umaa caixa é neccessário avaaliar uma quuantidade maior
m
de
variáveis.
Um destas variáveis deeve ser a pootência, quaal o nível de programa ddos cultos e a potência
acústica da caixa.
A coberturaa da caixa deve
d
ser avaaliada ao meenos pelas bandas
b
de um
ma oitava frequências,
fr
125hz, 250hz, 500hz, 1khz, 1khz,, 4khz.
Um caixa com
c
uma coobertura dessas com cerrteza deixarrá sombras nnas laterais!!
Com certezza o subgravves é necesssário, a não ser que o programa doos cultos seja
exclusivam
mente voz.
Abs,
Responder
5.

Reenato baretoo disse:
24 de ouutubro de 2013
2
às 16:445
Boa Tarrde, tenho um
u problem
ma de reverbberação na minha
m
igrejaa, estou proccurando solluções de baaixo
custo paara minimizzar o probleema, pois seei que para eliminar
e
com
mpletamentte só com um
m projeto bem
elaborado com cusstos expressivos.
Pelo quue andei pessquisando, a reverberaçção se da priincipalmentte em superrfícies lisas pouco
p
porosas
e metáliicas (esta é exatamentee a situação de minha ig
greja)
temos paredes
p
em reboco
r
e maassa corridaa, piso de ceerâmica e o maior dos vvilões “telhado de zincco”.
como não
n somos donos
d
do tem
mplo e podeemos ter quee mudar a qualquer
q
moomento, a in
nstalação dee um
forro essta fora de questão,
q
assiim como innvestir em accabamentoss muito caroos para as paredes.
gostariaa de saber de
d vocês então se as solluções que vou
v apresenntar podem ddiminuir o problema.
p
para o telhado,
t
pennsei em um forro de TN
NT (2 folhass) presos a 30
3 cm do foorro, simulaando os
cortinaddos que são usados parra solução em
m paredes.
para as paredes, goostaria de saaber se um acabamento
a
o em grafiatoo (mais porroso que o acabamento
a
atual) pode
p
aumenttar a absorçção e baixar a reflexão do som.
para o piso
p não farremos mudaança.
estas medidas
m
vão ajudar no meu
m problem
ma (mesmo que com baaixa eficáciaa) ou só vão
o me tomar
tempo e dinheiro????
Responnder

o

Aldo Soares
S
dissee:
24 de outubbro de 20133 às 16:53
Olá Renatoo,
Vão te tom
mar tempo e dinheiro!
O TNT é o único que vale
v a pena,, na relação custo/benefício, mas, vvocês terão um percepção
de melhoraa em torno de
d 10% A 200%.

Procure inccluir acima do
d TNT um
ma camada, ao
a menos 1/3 da área ddo teto, de manta
m
de lã de
rocha ou dee vidro de 40mm.
4
Esse será um gaasto, bem, gaasto!
O Grafiato é perda de tempo!
Abs,
Responder
Renato baareto disse:



24 de
d outubro de
d 2013 às 17:13
obriigado Aldo,, pela rápidaa resposta aqui
a
e no e-m
mail.
vouu aplicar a soolução indiccada, la de rocha
r
ou dee vidro!
quaanto as pareddes, existe alguns
a
acabamento de baixo
b
custo que possa amenizar
a
a
situuação???
Ressponder
Alldo Soares disse:
d



24 de outubro de 2013
2
às 18:1
17
Nada dee baixo custto!
Responnder
6.

Daavi Correa disse:
7 de novvembro de 2013 às 18::49
Quantos wats por metro
m
quadrrado seria iddeal para so
om de igrejaa?
Responnder

o

Aldo Soares
S
dissee:
11 de novem
mbro de 2013 às 11:233
Olá David,
A conta nãoo é feita desssa forma.
São muitas as variáveiis para cheggarmos a detterminar a potência
p
neccessária parra um ambieente.
Também deeve-se levarr em conta a cobertura e também o tipo de sisstema a ser instalado,
i
mono, estérreo, surrounnd.
Abs
Responder

7.

Taainara dissee:

13 de dezembro dee 2013 às 100:40
Olá, gostaria de sabber qual o tempo
t
de revverberação ideal para uma
u igreja ccom capacid
dade para 50
pessoass sentadas?
Responnder
Aldo Soares
S
dissee:

o

13 de dezem
mbro de 2013 às 12:444
Não é possíível te respoonder somente com esssa noção de pessoas!
Mas, conheecendo igrejjas pequenaas, espaços menores
m
ainnda.
Se for penteecostal, abaaixo de 1 seggundo, se não,
n abaixo de
d 1 segunddo, hehe
Se for para canto corall, orquestra ou outros semelhantess, seriam outtras consideerações.
Já que a perrgunta é gennérica demaais, para sim
mplificar, reeposta genérrica também
m.
Abs,
Responder
8.

M
Miqueia
G. Silva
S
disse:
25 de feevereiro de 2014 às 12:57
Olá Alddo. Parabéns ,nunca li algo
a
tão clarro.Estou em
m situação semelhante,ccom medidaas
próximaas.Tenho 199mts comprrimento ,13m
mts de largu
ura com pé direito de 66mts na partte mais
baixa,seendo a cobeertura em arrco.Tenho duas
d
caixas de
d 350W RMS
R
á 2mts do piso.Ain
nda não tenhho
forro.Isopor de 4cm
m de espesssura me ajuddaria?
Desde já agradeço..
Pr.Miquueias
Responnder

o

Aldo Soares
S
dissee:
25 de feverreiro de 2014 às 13:58
Olá Pastor,
O Isopor poossui um boom rendimento térmico
o, porém, seu rendimennto acústico é mínimo.
Não indico ele pra igreeja alguma.
O Melhor é o senhor buscar
b
um foorro de lã mineral,
m
essee trará uma contribuiçãão satisfatóriia
para igreja.
Obrigado
Responder

