
Resumo 

Este trabalho pretende investigar o desempenho acústico de igrejas e como este se relaciona com 

outros parâmetros, determinar fórmulas simples para prever parâmetros acústicos subjectivos pelo 

uso de dados arquitectónicos elementares, analisar no tempo a evolução das respostas acústicas das 

igrejas e analisar nelas a adequação do uso da música e da palavra. Este trabalho pretendeu 

continuar, desenvolver e aprofundar estudos já iniciados neste campo e tem a sua base em análises 

acústicas subjectivas em 36 igrejas portuguesas construídas nos últimos 14 séculos.  

Séries de análises de Parâmetros Acústicos Subjectivos (PAS) foram feitas por auditores, 

pretendendo revelar as relações existentes entre aqueles e Parâmetros Arquitectónicos (PA) das 

igrejas e também com importantes Medidas Acústicas Objectivas (MAO). Pretende-se assim 

compreender diversos PAS e apresentar relações matemáticas para sua previsão através de outros 

parâmetros.  

A avaliação dos PAS (Clareza do discurso musical, Direccionalidade, Ecos, Envolvimento, Equilíbrio 

Tímbrico, Intensidade, Intimidade, Reverberância, Ruído de Fundo e Impressão geral) foi feita por 

testes de avaliação acústica de pequenos excertos musicais e a inteligibilidade da palavra pela 

audição de pequenas frases. Os PAS foram testados e comparados com os PA (volume, área, 

comprimento, altura, etc.) e com MAO (TR, EDT, C80, D, TS, L e RASTI).  

Foi definida uma metodologia fiável e exequível para a avaliação subjectiva das características 

acústicas das igrejas e da respectiva inteligibilidade da palavra com formulação inovadora de listas de 

palavras em português, assim como avaliadas as relações PAS/PA e PAS/MAO. As principais 

conclusões são:  

- O efeito da posição dos auditores na análise intra-igrejas não foi significativa nos PAS excepto para 

o caso da impressão geral, direccionalidade e palavras;  

- A melhor correlação PAS/PA foi para Intimidade/Volume Total. Intimidade e Intensidade foram os 

únicos PAS onde a influência dos PA foi significativa na resposta dos auditores;  

- Entre PAS e MAO a melhor correlação ocorreu entre Eco e TR. A relação Reverberância/TR 

confirmou que este é uma medida aceitável do sentido subjectivo da Reverberância;  

- A Reverberância necessitou sempre de TR ou de EDT para ser explicado pelas MAO.  

EDT apareceu contudo como mais eficaz do que TR para explicar o comportamento da 

Reverberância;  

- Os PA mais adequados para prever a inteligibilidade da palavra são a altura da nave e a média da 

altura total;  

- As MAO mais capazes para prever o parâmetro palavras são o TS e o TR, com as médias das 

bandas de 500, 1k e 2k Hz indicando que estas são suficientes para a obtenção de uma adequada 

resposta;  



- A quase ausência de correlação palavras/L indicou que a amplificação sonora provocada pelo 

edifício não contribui na melhoria da inteligibilidade da palavra. C80 surgiu como um útil previsor para 

o parâmetro palavras;  

- Não foi encontrada uma boa correspondência entre os valores médios de RASTI e palavras. 

Verificou-se que o valor do parâmetro palavras é cerca do dobro do valor do respectivo RASTI médio 

e definiu-se uma tabela de conversão do RASTI numa escala de inteligibilidade subjectiva da palavra.  

Abstract 

The scope of this work is to investigate the subjective acoustical behavior of churches and how it 

relates with other parameters, to determine simple formulas to predict acoustical parameters by the 

use of elementary architectural features, to analyze the evolution of the churches' acoustical response 

through time and to examine their fitness regarding the use of music and speech.  

This work continues and develops previous studies in this field and has its basis in subjective 

acoustical analyses done on field measurements in a survey of 36 Catholic churches in Portugal that 

were built in the last 14 centuries. Series of in loco analyses regarding Subjective Acoustical 

Parameters (SAP) were done by listeners, to reveal by statistical procedures the relationships 

between the SAP and the Architectural Parameters (AP) of churches, as well as between the SAP and 

important Acoustical Objective Measures (AOM). The aim is to provide basic information about some 

SAP to predict them in churches at early stages of design or without the need of measurements in the 

buildings.  

The evaluation of the SAP (Background Noise, Balance, Clarity, Directionality, Echoes, Envelopment, 

Intimacy, Loudness, Reverberance and Overall Impression) was done by the listening of live short 

musical pieces and the speech intelligibility (Words) by listening lists of words (in Portuguese). The 

SAP were tested and compared to the AP (Volume, Area, Length, Width, etc.) and with the AOM (RT, 

EDT, C80, D, TS, L and RASTI). The overall result was that a trusty and executable methodology was 

defined for the evaluation of the subjective acoustical behavior of churches and their speech 

intelligibility with an innovating formulation of a Portuguese list words, as well as relationships between 

SAP/AP and SAP/AOM were defined. The main conclusions are:  

- The listeners seating position was not important in the intra-churches analyses except for the 

Directionality, Overall Impression and Words.  

- The best fit SAP/AP was for Intimacy/Total Volume. Intimacy and Loudness were the only SAP 

where the AP influence was significant in the listeners' response.  

- The best fit between SAP/AOM was for Echoes/RT. The relationship found for Reverberance/RT 

confirmed that RT can be a reasonable predictor of the subjective feeling of Reverberance. 

Reverberance always needed RT or EDT to be predicted by the AOM however, EDT appeared as 

more suitable to explain the sense of Reverberance.  



- The more suitable AP to predict Speech Intelligibility was the Nave Heigth and the Average Heigth. 

The best AOM to predict Speech Intelligibility were TS and RT with average values for the 500, 1k and 

2k Hz frequency bands, indicating that these bands are sufficient for a reasonable answer. An almost 

absence of correlation Words/L indicates that the building natural sound amplification does not 

translates in a better speech intelligibility. C80 appeared as an useful speech intelligibility predictor.  

- A good relationship was not found between the average RASTI values and Words. It was detected 

that Words is nearly the double of the average RASTI and a conversion table RASTI/Speech 

Intelligibility was presented.  


