
Resumo  
 

Este trabalho tem por objectivo aprofundar o conhecimento sobre o comportamento 

acústico de Cafés-Concerto (salas com lotação não superior 250 pessoas, com 

espectáculos de música ou representação ao vivo, e onde exista a possibilidade de 

consumir bebidas ou mesmo refeições ligeiras).  

O trabalho baseou-se no estudo e análise (in situ e documental) a um conjunto de 11 

cafés-concerto, de onde foram recolhidas informações objectivas como as dimensões 

interiores, as áreas dos materiais de revestimento das superfícies interiores, mas 

também algumas subjectivas como a avaliação acústica e de conforto do local em 

questão, durante o decorrer de um espectáculo.  

Juntamente com os dados recolhidos e através de uma sistematização da fórmula de 

Sabine, foi feita uma previsão dos tempos de reverberação (TR) para cada uma das 

salas em três bandas de frequências (500, 1000 e 2000 Hz), correlacionando-os de 

seguida com parâmetros arquitectónicos (Altura, Superfície e Volume), acústicos (Ruído 

Exterior, Ruído Interior, Intensidade do Som, Clareza do Discurso Musical, 

Reverberância, Eco, Intimidade, Direccionalidade, Envolvimento, Equilíbrio Tímbrico e 

Impressão Geral) e de conforto (Conforto Visual, Conforto Térmico e Mobiliário).  

A partir destas correlações foram sistematizadas fórmulas de previsão do 

comportamento dos tempos de reverberação para os Cafés-Concerto, que 

possibilitaram obter indicações importantes sobre as volumetrias necessárias para 

alcançar determinado intervalo de tempos de reverberação, ou ainda fazer uma 

previsão do tempo de reverberação de determinada volumetria já existente.  

Tendo como base o conjunto de salas estudadas neste trabalho, bem como os 

revestimentos de todas as suas superfícies interiores, foi possível estimar que em 

média um Café-Concerto ronda os 500 m
3
, tem uma superfície de 140 m

2
, uma altura 

média de 3,6 m, e tem uma lotação máxima de aproximadamente 120 pessoas.  

O tempo de reverberação normalizado previsível (isto é considerando metade da 

lotação) destas salas ronda os 0,7 a 0,8 segundos para as frequências de 500 a 2000 

Hz. Considerando que o ∆TR Máximo previsível (diferença entre o TR da sala com 



lotação esgotada e o TR da sala sem audiência), atinge valores médios da ordem dos 

0,4 segundos para as mesmas bandas de frequências (500, 1000 e 2000 Hz), é assim 

possível estimar que na realidade o tempo de reverberação normalizado se situe entre 

os 0,7 e os 0,8 ± 0,2 segundos, consoante a sala se encontre cheia ou vazia.  

A Intensidade do Som é de entre os parâmetros acústicos subjectivos aquele que 

numericamente mais se destaca, atingindo um valor médio bastante elevado (5,0) e 

com um Desvio-Padrão muito baixo (0,6). Parâmetros como Clareza do Discurso 

Musical, Intimidade ou ainda Direccionalidade apresentam valores médios a rondar 

também os 5,0 mas tem simultaneamente alguns dos valores de Desvio-Padrão mais 

elevados, significando deste modo que as salas divergem muito entre si.  

Com base no estudo efectuado, deve ainda ser mencionado que apesar de ser 

expectável uma relação directamente proporcional entre as dimensões geométricas 

mais importantes e os valores de TR, esta manifestou-se com variabilidade elevada, 

atestando a importância das pequenas diferenças encontradas no revestimento das 

superfícies interiores das várias salas.  

Provou-se com este estudo a existência de variabilidade no comportamento acústico 

dos cafés-concerto, e a existência de expressões para a sua previsão demonstram que 

esta variabilidade é quantificável.  
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Abstract  

 

This goal of this work is to deepen the knowledge about the acoustical behaviour of 

Music-Clubs (rooms with a full capacity under 250 people, with live music or acting 

shows, with the possibility of consuming drinks or even light meals).  



The work was based in the study and analysis (in situ and documental) of an eleven 

Music-Clubs group, from where objective information was collected (such as interior 

dimensions and areas of interior surfaces), but also some subjective information such as 

acoustic and comfort evaluation of the studied room during the show.  

With all data collected, and using a systematization of Sabine’s formula, it was made a 

prediction of the reverberation time (RT) for each of the rooms in three frequency 

bandwidths (500, 1000, and 2000 Hz), correlating them with architectural parameters 

(Height, Surface and Volume), subjective acoustic parameters (Exterior Noise, Interior 

Noise, Sound Intensity, Musical Speech Clearness, Reverberation, Echo, Intimacy, 

Directionality, Involvement, Pitch Balance and General Impression) and comfort (Visual 

Comfort, Environment Comfort, and Furniture).  

From these correlations, reverberation time prediction formulas were systematized for 

the Music-Club, which has allowed to obtain important indicators on the needed 

volumetric to achieve a chosen reverberation time interval or even allow to predict the 

reverberation time for an already built volumetric.  

Based on the rooms studied in this work, as well as in the materials from all the interior 

surfaces, it was possible to predict that the average Music-Club has around 500 m
3
, has 

a surface o 140 m
2
, a height of 3.6 m and has a maximum capacity of approximately 120 

persons.  

The predicted normalized reverberation time of these rooms (that is considering half of 

the room capacity) goes about 0.7 to 0.8 seconds for 500 to 2000 Hz frequency 

bandwidths. Considering that the predicted ∆RT Maximum (subtraction between the RT 

with a full capacity and the empty room RT), reaches average values of 0.4 seconds for 

the same frequencies (500, 1000 and 2000 Hz), it is possible to predict that the 

normalized reverberation time are about 0.7 or 0.8 ± 0.2 seconds, depending on the 

room being full or empty.  

Amongst the subjective acoustic parameters, Sound Intensity is the one that numerically 

stands out the most, reaching a quite high average value (5.0) along with a very low 

standard deviation (0.6). Parameters such as Musical Speech Clearness, Intimacy, or 



even Directionality show high average values too (about 5.0) but simultaneously have 

some of the standard deviation highest values, which mean that the rooms diverge a lot 

among themselves.  

Based on the developed study, it should be mentioned that though a directly 

proportional relation between the most important geometric dimensions and the values 

of RT should be expectable, it appeared with a quite high variability, underlining the 

importance of the small differences found on the revetment of the interior surfaces’ 

materials of the rooms.  

This study has proven the existence of variability on Music-Clubs, and the existence of 

expressions to predict this variability.  
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