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RESUMO  

As igrejas católicas assumem diferentes tipos de utilização, como a oração, a palavra e ainda a 

música. Consequentemente, a Acústica torna-se então o fator mais importante a considerar para 

a utilização das mesmas. Se a utilização for de oração o ambiente da igreja tem que ser 

silencioso. Numa missa a perceção da palavra emitida pelo orador é o que torna uma igreja 

confortável acusticamente. E a música necessita de alguma reverberação para ser escutada com 

agrado. 

Neste sentido, o presente trabalho pretende analisar a Acústica de um tipo específico de igrejas, 

as Românicas (construídas entre os séc. X e XIII). Para tal tomou-se como amostra um conjunto 

de dez igrejas no norte de Portugal, pertencentes à Rota do Românico, com volumes entre 390 

e 6100 m3.  

Neste trabalho é realizado um estudo de dois parâmetros acústicos (Tempo de Reverberação e 

RASTI). Estes parâmetros acústicos foram medidos in situ, com as igrejas desocupadas e em 

vários pontos do seu interior. Os valores obtidos nesses ensaios foram comparados com os 

parâmetros arquitetónicos (volume, área, largura, altura interior, etc.), dando origem a modelos 

matemáticos e fórmulas de previsão para os valores médios do Tempo de Reverberação e do 

RASTI. 

Os valores médios do Tempo de Reverberação (TR) (medidos entre os 1,6 e 3,3 s) não são, na 

maioria dos casos, ideais para a palavra, mas para a música, seriam em geral favoráveis. 

Relativamente às regressões simples dos valores médios de TR em função dos parâmetros 

arquitetónicos, a que apresentou uma maior fiabilidade foi com o Comprimento da Nave em 

que 83% da variabilidade nos valores do TR são explicados pelos valores dessa característica 

geométrica. A melhor regressão múltipla, a que obteve um melhor coeficiente (R2=0,84), foi 

em função do Volume total e do Pé-direito máximo. 

Os valores obtidos para a inteligibilidade da palavra foram no geral medíocres com valores 

médios de RASTI entre os 0,37 e 0,47. A melhor regressão deste parâmetro com as 

características arquitetónicas foi em função do Pé-direito máximo (R2 =0,88), o que representa 

uma grande fiabilidade no modelo de previsão. 

A análise dos valores médios de TR e RASTI permitiu perceber o quanto estes dois parâmetros 

dependem um do outro, atingindo a correlação entre eles a maior fiabilidade deste estudo (93% 

da variabilidade dos valores médios de RASTI são explicados pelos valores de TR na banda de 

frequência dos 1600 Hz). 

A junção de todos os parâmetros, isto é, valores médios do RASTI, valores médios do TR e 

todos os parâmetros arquitetónicos, permitiu a composição de uma regressão linear múltipla 

onde se obteve um R2 de 0,89, o que significa que 89% da variabilidade dos valores médios de 

RASTI é explicada pelos valores médios de TR e do Volume total, ou da Área total ou do 

Volume da nave. 

Foram assim definidos modelos de previsão que permitirão obter, com bastante fiabilidade, os 

valores médios de parâmetros acústicos em igrejas Românicas, sem a necessidade de medições 

in situ. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Acústica, Igrejas, Românico, Tempo de Reverberação, RASTI 
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ABSTRACT  

Catholic churches are utilized for many reasons, such as prayer, word and music. As a result, 

the Acoustics becomes an important factor to consider. If being used for prayer, the church 

should attain a quiet atmosphere. During mass, word perception, as emitted by the orator, is 

what makes a church acoustically comfortable. Additionally, music requires some reverberation 

in order to be listened to with pleasure.  

In this sense, the present work intends to analyse the Acoustic of a specific type of churches, 

the Romanesque (constructed between the X and XIII centuries). For that, a set of ten churches 

in the north of Portugal, belonging to the Romanesque Route, were sampled, with volumes 

between 390 and 6100 m3. 

For the purpose of this work, a study between two acoustic parameters (Reverberation Time 

and RASTI) was made. These were measured in situ, with the churches unoccupied and at 

various points inside. The values obtained in these tests were compared with the architectural 

parameters (volume, area, width, interior height, etc.), giving rise to mathematical models and 

prediction formulas for the mean Reverberation Time and RASTI values. 

The mean Reverberation Time (RT) values (measured between 1.6 and 3.3 s) are in most cases 

not ideal for the word but generally favourable for music. 

Considering the simple regressions of the mean TR values as a function of the architectural 

parameters, the one that presented a greater reliability was the Length of the Nave, in which 

83% of the variability in the TR values are explained by the values of this geometric 

characteristic. The best multiple regression, which obtained a better coefficient (R2=0.84), was 

a function of the Total Volume and the Maximum Height.  

The values obtained for word intelligibility were generally mediocre, with mean RASTI values 

between 0.37 and 0.47. The best regression of this parameter with the architectural 

characteristics was as a function of the Maximum Height (R2=0.88), which represents a great 

reliability in the forecast model. 

The analysis between the mean values of TR and RASTI, allowed to understand how much 

these two parameters rely on each other, as the correlation between them revealed to be the 

greatest reliable factor of this study (93% of the variability of the mean values of RASTI are 

explained by the values of TR in the 1600 Hz frequency band). 

The combination of all the parameters, i.e. mean RASTI values, mean TR values and all of the 

architectural parameters, provided a multiple linear regression, where an R2 of 0.89 was 

obtained, which means that 89% of the variability of the average values of RASTI is explained 

by the mean values of TR and Total Volume, or the Surface Area, or the Nave Volume. 

Thus, prediction models have been defined which will allow to acquire, with reasonable 

assurance, the average values of acoustic parameters in Romanesque churches, without the need 

for in situ measurements.  

 

KEYWORDS: Acoustic, Churches, Romanesque, Reverberation Time, RASTI. 

 

 



Caracterização Acústica de Igrejas Românicas 
 

 

vi 

 

 



Caracterização Acústica de Igrejas Românicas 
 

  

vii 

ÍNDICE GERAL 

 

AGRADECIMENTOS ........................................................................................................................... i 

RESUMO ..........................................................................................................................iii 

ABSTRACT ....................................................................................................................................... v 

ÍNDICE DE FIGURAS ........................................................................................................................ xi 

ÍNDICE DE QUADROS ..................................................................................................................... xv 

SÍMBOLOS, ACRÓNIMOS E ABREVIATURAS ............................................................................... xvii 

 

1. INTRODUÇÃO 

1.1. ENQUADRAMENTO E OBJETIVOS ........................................................................................... 1 

1.2. ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO ............................................................................... 2 

 

2. CONCEITOS E DEFINIÇÕES ..................................................................... 3 

2.1. INTRODUÇÃO ........................................................................................................................... 3 

2.2 PRINCÍPIOS BÁSICOS ............................................................................................................... 3 

2.2.1. SOM E RUÍDO .......................................................................................................................... 3  

2.2.2 PRESSÃO SONORA ................................................................................................................... 4  

2.2.3. FREQUÊNCIA ........................................................................................................................... 5 

2.2.4. TEMPO .................................................................................................................................... 7 

2.2.5.  INTENSIDADE E POTÊNCIA SONORA .......................................................................................... 8 

2.2.6. NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA ................................................................................................... 9 

2.2.7. CURVAS DE PONDERAÇÃO...................................................................................................... 10 

2.2.8.  ABSORÇÃO SONORA ............................................................................................................. 12 

2.2.9. TEMPO DE REVERBERAÇÃO .................................................................................................... 15   

2.3. CONFORTO ACÚSTICO.......................................................................................................... 18  

2.3.1. Inteligibilidade da Palavra.................................................................................................... 18 

2.3.2. RASTI .................................................................................................................................. 19 

2.3.3. PRIVACIDADE DA PALAVRA ..................................................................................................... 20 

 

3. IGREJAS E ACÚSTICA .................................................................................. 21 

3.1. IGREJA CATÓLICA................................................................................................................. 21 

3.1.1. BREVE INTRODUÇÃO HISTÓRICA  ............................................................................................ 21 



Caracterização Acústica de Igrejas Românicas 
 

 

viii 

3.1.2. CONTEXTUALIZAÇÃO ARQUITETÓNICA DAS IGREJAS ATÉ AO ROMÂNICO ..................................... 22 

3.1.3. Objetivos Acústicos das Igrejas .......................................................................................... 23 

3.2. ARQUITETURA ROMÂNICA.................................................................................................... 26 

3.2.1. CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA ............................................................................................. 26 

3.2.2. CARACTERÍSTICAS ................................................................................................................. 26 

3.2.3. ROTA DO ROMÂNICO .............................................................................................................. 28 

  

4. CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA ................................................. 31 

4.1. PARÂMETROS DE SELEÇÃO DA AMOSTRA ......................................................................... 31 

4.2. IGREJA DE SANTA MARIA DE AIRÃES ................................................................................. 32  

4.3. IGREJA DE SÃO MAMEDE DE VILA VERDE .......................................................................... 35  

4.4. IGREJA DE SÃO PEDRO DE FERREIRA ................................................................................ 37  

4.5. IGREJA DE SÃO PEDRO DE CETE ........................................................................................ 40  

4.6. IGREJA DO SALVADOR DE PAÇO DE SOUSA ....................................................................... 42  

4.7. IGREJA DE NOSSA SENHORA DA NATIVIDADE DE ESCAMARÃO ....................................... 45 

4.8. IGREJA DE SANTO ISIDORO DE CANAVESES....................................................................... 47 

4.9. IGREJA DE SANTA MARIA DE GONDAR ............................................................................... 50  

4.10. IGREJA DO SALVADOR DE TRAVANCA .............................................................................. 52  

4.11. IGREJA DE SANTO ANDRÉ DE TELÕES ............................................................................. 55 

4.12. CARACTERIZAÇÃO GLOBAL .............................................................................................. 57 

 

5. METODOLOGIA DOS ENSAIOS ........................................................... 59 

5.1 TEMPO DE REVERBERAÇÃO .................................................................................................. 59 

5.1.1. MÉTODO DE ENSAIO................................................................................................................ 59 

5.1.2. RESULTADOS ......................................................................................................................... 61 

5.2 RASTI ...................................................................................................................................... 72 

5.2.1. MÉTODO DE ENSAIO ............................................................................................................... 72 

5.2.2. RESULTADOS ......................................................................................................................... 74 

 

6. FÓRMULAS DE PREVISÃO ................................................................................... 81 

6.1. PARÂMETROS GEOMÉTRICOS DA AMOSTRA ...................................................................... 81 

6.2. COMPARAÇÃO ENTRE O TEMPO DE REVERBERAÇÃO E A GEOMETRIA  ........................... 82 

6.3. COMPARAÇÃO ENTRE O RASTI E A GEOMETRIA  .............................................................. 85 



Caracterização Acústica de Igrejas Românicas 
 

  

ix 

6.4. COMPARAÇÃO ENTRE O RASTI E O TEMPO DE REVERBERAÇÃO  ................................... 89 

6.5. REGRESSÕES ENTRE RASTI, TR E PARÂMETROS ARQUITETÓNICOS  ............................ 90 

7. CONCLUSÃO ........................................................................................................... 93 

7.1. OBJETIVOS ............................................................................................................................ 93 

7.2. CONCLUSÕES GLOBAIS ....................................................................................................... 93 

7.3. DESENVOLVIMENTOS FUTUROS........................................................................................... 96 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .......................................................... 97 

  



Caracterização Acústica de Igrejas Românicas 
 

 

x 

  



Caracterização Acústica de Igrejas Românicas 
 

  

xi 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Fig. 2.1- Pressão sonora num ponto (Som ou Ruído). [2] ....................................................................... 4 

Fig. 2.2- Limiar da audição e limiar da dor dos seres humanos. [4] ........................................................ 4 

Fig. 2.3- Oscilograma (esquerda) e espectrograma (direita) de dois sons puros e de um som complexo. 

[1] .............................................................................................................................................................. 5 

Fig. 2.4- Exemplo de espectros sonoros de um mesmo ruido em bandas de 1/1 oitava e 1/3 de oitava. 

[1] .............................................................................................................................................................. 6 

Fig. 2.5- Determinação da largura de banda (B), limite inferior (f1) e limite superior (f2) para bandas 1/1 

e 1/3 de oitava. [1] .................................................................................................................................... 7 

Fig. 2.6- Inter-relação entre potência sonora (W) e intensidade sonora (I). (adaptado de [7] e baseado 

em [2]) ...................................................................................................................................................... 8 

Fig. 2.7- Curvas de igual sensibilidade auditiva (fone). [1] .................................................................... 10 

Fig. 2.8- Curvas de Ponderação A, B, C, D. [11] ................................................................................... 11 

Fig. 2.9- Definição e mecanismo da absorção sonora. [10] ................................................................... 12 

Fig. 2.10- Câmara reverberante com amostra no pavimento. [14] ........................................................ 14 

Fig. 2.11- Tubo de ondas estacionárias. [adaptado de 52] .................................................................... 14 

Fig. 2.12- Ondas diretas e refletidas (R). [8] .......................................................................................... 15 

Fig. 2.13- Definição do tempo de reverberação (TR), decaimento de 60 dB (esquerda) e valor 

extrapolado (declive da reta) para 60 dB (direita). [1] ............................................................................ 16 

Fig. 2.14- Esquema de corredor lateral em igrejas. [15] ........................................................................ 17 

Fig. 2.15- Contornos de emissão da palavra no plano horizontal (tracejado- frequências altas). [1] .... 19 

Fig. 3.1.- Planta Igreja de Vila Verde. [49] ............................................................................................. 23 

Fig. 3.2- Relação entre valores de TR ideal e volume de uma Igreja considerado adequado em 1978. 

[39] .......................................................................................................................................................... 25 

Fig. 3.3- Relação entre valores de TR ideal e volume de três diferentes religiões considerado adequado 

em 1978. [39].......................................................................................................................................... 25 

Fig. 3.4- Arco de volta perfeita Igreja de Santo Isidoro. [Fotografia do autor] ....................................... 27 

Fig. 3.5- Fresta da Igreja de Santo André de Telões. [Fotografia do autor] .......................................... 27 

Fig. 3.6- Abside quadrangular da Igreja de Santo Isidoro. [Fotografia do autor] ................................... 28 

Fig. 3.7- Planta típica de uma igreja Românica. [45] ............................................................................. 28 

Fig.3.8- Mapa do vale do Sousa. [44] .................................................................................................... 29 

Fig. 4.1- Mapa das Igrejas ensaiadas. [adaptado de 21] ....................................................................... 32 

Fig.4.2- Igreja de Airães (exterior). [Fotografia do autor] ....................................................................... 33 

Fig.4.3- Igreja de Airães (interior). [Fotografia do autor] ........................................................................ 33 

Fig. 4.4- Planta da Igreja de Airães. [49] ................................................................................................ 34 



Caracterização Acústica de Igrejas Românicas 
 

 

xii 

Fig. 4.5- Corte longitudinal da Igreja de Airães. [49] .............................................................................. 34 

Fig. 4.6- Igreja de Vila Verde (exterior). [Fotografia do autor] ............................................................... 35 

Fig. 4.7- Igreja de Vila Verde (interior). [Fotografia do autor] ................................................................ 36 

Fig. 4.8- Planta da Igreja de Vila Verde. [49] ......................................................................................... 36 

Fig. 4.9- Corte longitudinal da Igreja de Vila Verde. [49] ....................................................................... 37 

Fig. 4.10- Igreja de Ferreira (exterior). [Fotografia do autor] ................................................................. 38 

Fig. 4.11- Igreja de Ferreira (interior). [Fotografia do autor] .................................................................. 38  

Fig. 4.12- Planta da Igreja de Ferreira. [49] ........................................................................................... 39 

Fig. 4.13- Corte longitudinal da Igreja de Ferreira. [49] ......................................................................... 39 

Fig. 4.14- Igreja de Cete (exterior). [Fotografia do autor] ...................................................................... 40 

Fig. 4.15- Igreja de Cete (interior). [Fotografia do autor]........................................................................ 41 

Fig. 4.16- Planta da Igreja de Cete. [49] ................................................................................................ 41 

Fig. 4.17- Corte longitudinal da Igreja de Cete. [49] .............................................................................. 42 

Fig. 4.18- Igreja de Paço de Sousa (exterior). [Fotografia do autor] ...................................................... 43 

Fig. 4.19- Igreja de Paço de Sousa (interior). [Fotografia do autor] ....................................................... 43 

Fig. 4.20- Planta da Igreja de Paço de Sousa. [49] ............................................................................... 44 

Fig. 4.21- Corte longitudinal da Igreja de Paço de Sousa. [49] ............................................................. 44 

Fig.4.22- Igreja de Escamarão (exterior). [Fotografia do autor] ............................................................. 45 

Fig. 4.23- Igreja de Escamarão (interior). [Fotografia do autor] ............................................................. 46 

Fig. 4.24- Planta da Igreja de Escamarão. [49] ...................................................................................... 46 

Fig.4.25- Corte longitudinal da Igreja de Escamarão. [49] ..................................................................... 47 

Fig. 4.26- Igreja de Isidoro de Canaveses (exterior). [Fotografia do autor] ........................................... 48 

Fig. 4.27- Igreja de Isidoro de Canaveses (interior). [Fotografia do autor] ............................................ 48 

Fig. 4.28- Planta da Igreja de Isidoro de Canaveses. [49] ..................................................................... 49 

Fig. 4.29- Corte longitudinal da Igreja de Isidoro de Canaveses. [49] ................................................... 49 

Fig. 4.30- Igreja de Gondar (exterior). [Fotografia do autor] .................................................................. 50 

Fig. 4.31- Igreja de Gondar (interior). [Fotografia do autor] ................................................................... 51 

Fig. 4.32- Planta da Igreja de Gondar. [49] ............................................................................................ 51 

Fig4.33- Corte longitudinal da Igreja de Gondar. [49] ............................................................................ 52 

Fig. 4.34- Igreja de Travanca (exterior). [Fotografia do autor] ............................................................... 53 

Fig. 4.35- Igreja de Travanca (interior). [Fotografia do autor] ................................................................ 53 

Fig. 4.36- Planta da Igreja de Travanca. [49] ......................................................................................... 54 

Fig. 4.37- Corte longitudinal da Igreja de Travanca. [49] ....................................................................... 54 



Caracterização Acústica de Igrejas Românicas 
 

  

xiii 

Fig. 4.38- Igreja de Telões (exterior). [Fotografia do autor] ................................................................... 55 

Fig. 4.39- Igreja de Telões (interior). [Fotografia do autor] .................................................................... 56 

Fig. 4.40- Planta da Igreja de Telões. [49] ............................................................................................. 56 

Fig. 5.1- Esquema tipo da localização típica dos pontos de medição do TR em cada igreja com três 

naves e uma nave (FS- Fonte Sonora). ................................................................................................. 60 

Fig. 5.2- Medição do Tempo de Reverberação: (esquerda)- Sonómetro B&K2260; (direita)- Fonte 

sonora B&K4224. ................................................................................................................................... 61 

Fig. 5.3- Valores do TR por banda de 1/3 oitava, medidos em cada um dos três pontos da Igreja de 

Airães. .................................................................................................................................................... 66 

Fig. 5.4- Valores do TR por banda de 1/3 oitava, medidos em cada um dos três pontos da Igreja de 

Cete. ....................................................................................................................................................... 67 

Fig. 5.5- Valores do TR por banda de 1/3 oitava, medidos em cada um dos três pontos da Igreja de 

Escamarão. ............................................................................................................................................ 67 

Fig. 5.6- Valores do TR por banda de 1/3 oitava, medidos em cada um dos três pontos da Igreja de 

Ferreira. .................................................................................................................................................. 67 

Fig. 5.7- Valores do TR por banda de 1/3 oitava, medidos em cada um dos três pontos da Igreja de 

Gondar. ................................................................................................................................................... 68 

Fig. 5.8- Valores do TR por banda de 1/3 oitava, medidos em cada um dos três pontos da Igreja de 

Santo Isidoro. ......................................................................................................................................... 68 

Fig. 5.9- Valores do TR por banda de 1/3 oitava, medidos em cada um dos três pontos da Igreja de 

Paço de Sousa. ...................................................................................................................................... 68 

Fig. 5.10- Valores do TR por banda de 1/3 oitava, medidos em cada um dos três pontos da Igreja de 

Telões. .................................................................................................................................................... 69 

Fig. 5.11- Valores do TR por banda de 1/3 oitava, medidos em cada um dos três pontos da Igreja de 

Travanca. ................................................................................................................................................ 69 

Fig. 5.12- Valores do TR por banda de 1/3 oitava, medidos em cada um dos três pontos da Igreja de 

Vila Verde. .............................................................................................................................................. 69 

Fig. 5.13- Valores do TR médio dos três pontos de medição, por banda de 1/3 oitava, em todas as 

igrejas. .................................................................................................................................................... 70  

Fig. 5.14- Relação dos valores de TR400-1,25k com o Volume, em todas as igrejas da amostra 

comparando com limites ideais para a palavra e música (exceto órgão). ............................................. 71  

Fig.5.15 – Pontos genéricos de medição do RASTI em cada igreja, agrupados nas zonas Frente, Meio 

e Fundo (FS- Fonte Sonora) para igrejas de três e uma nave. ............................................................. 73 

Fig. 5.16- Emissor RASTI B&K4225. [Fotografia do autor] .................................................................... 74 

Fig. 5.17- Recetor RASTI B&K4419. [Fotografia do autor] .................................................................... 74 

Fig. 5.18- Valores do RASTI, medidos em cada um dos pontos de cada igreja. .................................. 78 

Fig. 5.19- Valores médios (em cada zona) do RASTI, da amostra de igrejas. ...................................... 79 

Fig. 6.1- Relação entre os valores de TR400-1,25k (s) e o Volume (V). ..................................................... 83 



Caracterização Acústica de Igrejas Românicas 
 

 

xiv 

Fig. 6.2- Relação entre os valores de TR400-1,25k (s) para a amostra de igrejas com Volume (V) inferior a 

2000 m3. ................................................................................................................................................. 83 

Fig. 6.3- Relação entre os valores de TR400-1,25k (s) e o pé-direito máximo (H). .................................... 84 

Fig. 6.4- Relação entre TR400-1,25k (s) e o Comprimento da Nave (Lnave). ............................................ 84 

Fig. 6.5- Relação entre os valores de RASTI médio e o Volume. .......................................................... 86 

Fig. 6.6- Relação entre os valores de RASTI e o Volume até 2000 m3. ................................................ 87 

Fig. 6.7- Relação entre os valores do RASTI médio e o Pé-direito Máximo (H). .................................. 88 

Fig. 6.8- Relação entre os valores de RASTI médio e o Volume da nave (Vnave). .............................. 88 

Fig. 6.9- Relação entre valores médios de RASTI médio e o TR400-1,25k (s). .......................................... 89 

Fig. 6.10- Regressão entre os valores de RASTI médio e os do TR na banda de frequência de 1/3 de 

oitava 1,6k Hz. ........................................................................................................................................ 90 

 

 

 

 

  



Caracterização Acústica de Igrejas Românicas 
 

  

xv 

ÍNDICE DE QUADROS  

Quadro 2.1- Bandas de Frequências (1/1 e 1/3 oitava) (Hz) [1] .............................................................. 7 

Quadro 2.2- Valores numéricos das ponderações da curva A para bandas de frequências de 1/1 e 1/3 

de oitava na gama do audível. [1] .......................................................................................................... 11 

Quadro 2.3- Classificação de materiais absorventes. [adaptado de 12] ............................................... 13 

Quadro 2.4- Valores constantes. [2]....................................................................................................... 17 

Quadro 2.5-Variabilidade da emissão da voz entre vogais e consoantes. [2] ....................................... 19 

Quadro 2.6- Valores do RASTI para uma escala de Inteligibilidade. [15] ............................................. 20 

Quadro 3.1 – Valores aconselháveis para o tempo de reverberação (s), para as bandas de frequência 

entre os 500 e 1000 Hz, para igrejas. [35] ............................................................................................. 24 

Quadro 4.1- Igreja de Airães, parâmetros arquitetónicos. ..................................................................... 35 

Quadro 4.2.- Igreja de Vila Verde, parâmetros arquitetónicos. .............................................................. 37 

Quadro 4.3.- Igreja de Ferreira, parâmetros arquitetónicos. .................................................................. 39 

Quadro 4.4.- Igreja de Cete, parâmetros arquitetónicos. ....................................................................... 42 

Quadro 4.5.- Igreja de Paço de Sousa, parâmetros arquitetónicos. ...................................................... 45 

Quadro 4.6- Igreja de Escamarão, parâmetros arquitetónicos. ............................................................. 47 

Quadro 4.7- Igreja de Santo Isidoro, parâmetros arquitetónicos. .......................................................... 49 

Quadro 4.8- Igreja de Gondar, parâmetros arquitetónicos. ................................................................... 52 

Quadro 4.9- Igreja de Travanca, parâmetros arquitetónicos. ................................................................ 54 

Quadro 4.10- Igreja de Telões, parâmetros arquitetónicos. .................................................................. 57 

Quadro 4.11- Caracterização arquitetónica das igrejas estudadas. ...................................................... 57 

Quadro 5.1- Valores obtidos do TR (s) na Igreja de Airães (esquerda) e Cete (direita) (σ- desvio-padrão).

 ................................................................................................................................................................ 62 

Quadro 5.2- Valores obtidos do TR (s) na Igreja de Escamarão (esquerda)  e Ferreira (direita) (σ- 

desvio-padrão)........................................................................................................................................ 63 

Quadro 5.3- Valores obtidos do TR (s) na Igreja de Gondar (esquerda) e Isidoro (direita) (σ- desvio-

padrão). .................................................................................................................................................. 64 

Quadro 5.4- Valores obtidos do TR (s) na Igreja de Paço de Sousa (esquerda)  e Telões (direita) (σ- 

desvio-padrão)........................................................................................................................................ 65 

Quadro 5.5 Valores obtidos do TR (s) na Igreja de Travanca (esquerda) e Vila Verde (direita) (σ- desvio-

padrão). .................................................................................................................................................. 66 

Quadro 5.6- Valores médios do TR nas bandas de frequência de 1/1 oitava em cada uma das igrejas, 

assim como o seu valor médio nas bandas de frequências 500 e 1000 Hz. ......................................... 72 

Quadro 5.11- Valores do RASTI para uma escala de inteligibilidade. [1] .............................................. 73 

Quadro 5.12- Valores obtidos do RASTI na Igreja de Airães. ............................................................... 75 

Quadro 5.13- Valores obtidos do RASTI na Igreja de Cete. .................................................................. 75 



Caracterização Acústica de Igrejas Românicas 
 

 

xvi 

Quadro 5.14- Valores obtidos do RASTI na Igreja de Escamarão. ....................................................... 75 

Quadro 5.15- Valores obtidos do RASTI na Igreja de Ferreira. ............................................................. 76 

Quadro 5.16- Valores obtidos do RASTI na Igreja de Gondar. ............................................................. 76 

Quadro 5.17- Valores obtidos do RASTI na Igreja de Santo Isidoro. .................................................... 76 

Quadro 5.18- Valores obtidos do RASTI na Igreja de Paço de Sousa (Cm- Capela-mor). ................... 77 

Quadro 5.19- Valores obtidos do RASTI na Igreja de Telões. ............................................................... 77 

Quadro 5.20- Valores obtidos do RASTI na Igreja de Travanca. .......................................................... 77 

Quadro 5.21- Valores obtidos do RASTI na Igreja de Vila Verde. ......................................................... 78 

Quadro 6.1- Parâmetros arquitetónicos e suas medições estatísticas da amostra estudada (+ e – 

indicam os maiores e os menores valores encontrados). ...................................................................... 81 

Quadro 6.2- Valores de Volume e TR400-1,25k  da amostra estudada. ..................................................... 82 

Quadro 6.3- Regressão entre os valores de TR400-1,25k e dos parâmetros arquitetónicos de cada Igreja.

 ................................................................................................................................................................ 85 

Quadro 6.4- Valores do RASTI médio (das três zonas) e suas medições estatísticas  da amostra 

estudada (+ e – indicam os maiores e os menores valores encontrados). ........................................... 85 

Quadro 6.5- Regressão entre o RASTI médio e os parâmetros arquitetónicos de cada Igreja. ............ 88 

Quadro 6.6- Regressões entre os valores de RASTI médio e os valores de TR por bandas de 

frequências isoladas de 1/3 de oitava. ................................................................................................... 90 

Quadro 6.7- Regressões múltiplas entre o RASTI médio em função do TR400-1,25k e de parâmetros 

arquitetónicos. ........................................................................................................................................ 91 

Quadro7.1- Resumo dos valores médios do TR400-1,25k e do RASTI. ..................................................... 94 

 

 

  



Caracterização Acústica de Igrejas Românicas 
 

  

xvii 

SÍMBOLOS, ACRÓNIMOS E ABREVIATURAS 

A  (m2) Absorção sonora  

Aj  (m2) Absorção sonora localizada  

B (Hz) Largura de banda 

c  (m/s) Celeridade  

C80 (dB) Claridade [dB, base 80 ms] 

D  (min) Duração do ruído  

D50 (-) Definição 

f  (Hz) Frequência  

f1  (Hz) Frequência limite inferior  

f2  (Hz) Frequência limite superior  

H (m) Pé-direito 

I  (W/m2) Intensidade sonora  

I0  (W/m2) Intensidade sonora de referência  

L  (m) Comprimento 

L50  (dB) Nível de pressão sonora que num dado intervalo de tempo é excedido em 
50% da duração temporal desse intervalo  

L95  (dB) Nível de pressão sonora que num dado intervalo de tempo é excedido em 
95% da duração temporal desse intervalo  

LA  (dB) Valor global do nível sonoro ponderado com o filtro A  

Leq  (dB) Nível de pressão sonora contínuo equivalente  

LI  (dB) Nível de intensidade sonora  

Li  (dB) Nível de pressão sonora no tempo ti  

Ln  (m) Comprimento da Nave 

LN  (dB) Nível de pressão sonora estatístico  

Lp  (dB) Nível de pressão sonora  

Lsoma  (dB) Nível de pressão sonora resultante  

LW  (dB) Nível de potência sonora  

m  (kg/m2) Massa superficial  

m′  (m−1) Absorção sonora do ar  

N  (-) Número de níveis de pressão sonora  

NRC  (-) Noise reduction coefficient  

p  (Pa) Pressão sonora  

P(t) (Pa) Pressão instantânea  

p0  (Pa) Pressão sonora de referência  

pat  (Pa) Pressão atmosférica normal  

Pmax  (Pa) Pressão sonora máxima da onda estacionária  

Pmin  (Pa) Pressão sonora mínima da onda estacionária  

r  (m) Raio  

RASTI  (-) Rapid Speech Transmission Index  



Caracterização Acústica de Igrejas Românicas 
 

 

xviii 

S  (m2) Área  

Si  (m2) Superfície real do material i  

SIL  (-) Speech Interference Level  

STI  (-) Speech Transmission Index  

SWR  (-) Standing Wave Ratio  

T (s) Período 

TR  (s) Tempo de reverberação  

TS  (s) Tempo central  

V  (m3) Volume  

Vn (m) Volume da Nave 

W  (W) Potência sonora  

W0  (W) Potência sonora de referência  

α  (-) Coeficiente de absorção sonora  

αi  (-) Coeficiente de absorção sonora do material i  

αig  (-) Coeficiente de absorção sonora em altares 

αw  (-) Coeficiente de absorção sonora ponderado  

θ(℃)  (ºC) Temperatura em graus Celsius  

θ(K)  (K) Temperatura em Kelvin  

λ  (m) Comprimento de onda  

ρ  (kg/m3) Massa volúmica  

  
  
  

AIRAES Igreja de Santa Maria de Airães 

CCDR-N Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte 

CETE Igreja de São Pedro de Cete 

DGEMN Direção geral de Edifícios e Monumentos do Norte 

ESCAMARAO Igreja de Nossa Senhora da Natividade de Escamarão 

FERREIRA Igreja de São Pedro de Ferreira 

FEUP Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto 

GONDAR Igreja de Santa Maria de Gondar 

IPPAR Instituto Português do Património Arquitetónico 

ISIDORO Igreja de Santo Isidoro de Canaveses 

NC Noise Criterion 

P.SOUSA Igreja do Salvador de Paço de Sousa 

RR Rota do Românico 

TELOES Igreja de Santo André de Telões 

TRAVANCA Igreja do Salvador de Travanca 

V.VERDE Igreja de São Mamede de Vila Verde 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  



Caracterização Acústica de Igrejas Românicas 
  

1 

 

 

 

 

1 

INTRODUÇÃO  

 

 

1.1. ENQUADRAMENTO E OBJETIVOS 

A palavra Igreja pode ter vários significados, pode ser considerada uma instituição, ou seja, um 

conjunto de pessoas que leva a palavra de Deus como referência e ensinamento, ou pode ser 

considerada um edifício, onde as componentes físicas e estéticas são usadas para a criação de 

um espaço de oração, palavra, como as missas e música.  

Hoje em dia, a conceção de uma igreja tem a Acústica como uma das principais prioridades, se 

não a maior, pois esta tem que englobar todas as suas atividades e utilidades, entre as quais o 

conforto Acústico. Há momentos em que a igreja enquanto edifício, precisa de silêncio sem 

qualquer ruído de fundo, ou então noutros momentos, irá precisar que o público compreenda 

tudo o que o orador comunica assim como na música.  

A época do Românico marca a acústica por ser uma época onde o canto gregoriano era muito 

praticado nas Igrejas. A única particularidade da época é que a inteligibilidade da palavra não 

era tão importante, porque antes do Concílio Trento no séc. XVI, as celebrações eram em Latim 

uma língua que não era compreendida pela população, pelo que esta variável Acústica era posta 

de parte. 

Em Portugal, as Igrejas Românicas tiveram e ainda têm uma grande importância, não só para 

quem as utiliza regularmente, mas também para quem as visita. Existem cerca de centena e 

meia de igrejas Românicas em Portugal, a maior parte destas localizadas no Norte do País. Este 

trabalho nasce então da necessidade de estudar um pouco mais a acústica destas igrejas, 

contando com o apoio da Rota do Românico da região do Tâmega e Sousa [43]. 

Esta dissertação de Mestrado  em Engenharia Civil do ramo de Construções, da Faculdade de 

Engenharia da Universidade do Porto, está inserida no Programa de Investigação em Acústica 

de Igrejas [24], onde já foram estudadas e caracterizadas acusticamente diferentes tipos de 

igrejas.  

O objetivo desta tese é então “caracterizar” a Acústica de Igrejas Românicas e para isso serão 

realizados alguns ensaios in situ, com uma amostra de dez igrejas, de forma a medir-se o Tempo 

de Reverberação (TR) e o RASTI (Rapid Speech Transmission Index) e conseguir comparar 

com algumas componentes geométricas e arquitetónicas (área, volume, altura, comprimento, 

largura, etc.). Esta comparação dos valores obtidos, tem o objetivo de obter relações 

matemáticas e fórmulas de previsão que possam relacionar estas duas variáveis, para que 

futuramente seja útil a projetistas e investigadores. 
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1.2. ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 

A dissertação será dividida em oito capítulos: 

- O 1º Capítulo, com o título “introdução” tem como objetivo explicar qual a razão para o qual 

esta tese foi iniciada e mostra também quais são os objetivos que se pretendem obter. 

- O 2º Capítulo, com o título “Conceitos e definições”, pretende explicar conceitos básicos sobre 

a Acústica que são essenciais para a compreensão desta dissertação.  

- O 3ª Capítulo, com o título “Igrejas e Acústica” apresenta-se uma contextualização histórica 

das Igrejas, principalmente sobre arquitetura Românica em Portugal e a Acústica nestas. 

- O 4º Capítulo, com o título “Caracterização da Amostra” pretende mostrar a contextualização 

histórica de cada igreja que será submetida a ensaios. 

- O 5º Capítulo, com o título “Metodologia dos Ensaios” será um enquadramento de como 

foram realizados os ensaios e aspetos demais importantes, expondo todos os dados e 

resultados das variáveis calculadas. 

- O 6º Capítulo, com o título “Fórmulas de Previsão”, pretende relacionar todos os resultados 

obtidos criando fórmulas de previsão do Tempo de Reverberação e do RASTI face aos 

parâmetros arquitetónicos. 

- O 7º Capítulo, com o título “Conclusões”, apresentam-se as principais conclusões retiradas 

deste trabalho assim como possíveis desenvolvimentos futuros.  
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CONCEITOS E DEFINIÇÕES 

 

 

2.1. INTRODUÇÃO  

A Acústica é o ramo da Física que analisa e estuda as ondas sonoras. São muitas as aplicações 

da Acústica como a bioacústica, acústica musical, acústica de edifícios, etc. A Acústica de 

Edifícios, como a conhecemos hoje, só veio a aparecer no início do século XX com o físico W. 

C. Sabine, embora no século I A. C., o arquiteto Vitruvius tenha escrito sobre algumas regras 

empíricas, de como construir de forma a obter um som adequado em anfiteatros [1]. 

Este presente capítulo tem como finalidade conferir alguns conceitos e definições básicas sobre 

a Acústica, para quem se encontre menos familiarizado com este tema, de modo a facilitar a 

compreensão desta dissertação.  

 

2.2. PRINCÍPIOS BÁSICOS  

2.2.1. SOM E RUÍDO 

O Som é designado como uma vibração ou alteração de pressão que se propaga no ar ou noutro 

meio elástico, que transmite ao cérebro uma sensação, devido à captação pelo sistema auditivo 

(Fig. 2.1). Esta sensação pode ser agradável ou desagradável, conseguindo dessa forma, 

distinguir o Som do Ruído. O Som é o que é agradável para o ouvido humano tem significado, 

enquanto que o Ruído é tudo o que é desagradável e incomodativo ou sem significado para o 

ouvinte. O Som é então relativo, o que para uns pode ser agradável para outros pode ser 

desagradável (ruído). O ruído como “subconjunto” do som, não depende somente das suas 

características físicas (amplitude, frequência e duração) mas também da atitude que o ser 

humano tem relativamente à sua perceção [2].  

O ruído pode ser então uma ameaça para a saúde e para o bem-estar das pessoas, sendo a 

poluição sonora uma causa de morte e de distúrbios na Europa [3]. A perda de audição, uma 

doença muito comum nos dias de hoje, acontece devido aos ruídos bastante intensos a que o 

recetor está sujeito, provocando a destruição das células ciliadas da cóclea que não têm 

capacidade de se reconstruirem. A única “proteção natural” que o ouvido tem, é o reflexo 

acústico que só existe para ruídos intensos em baixas frequências e para níveis de pressão 

sonora acima dos 85 dB, conseguindo uma redução até 12 dB [1]. 

A capacidade auditiva de um ser humano varia entre os 20 Hz e os 20 kHz. Esta gama de 

frequências denominada por gama do audível, limita os infra-sons (sons inferiores a 20 Hz) e 

os ultra-sons (sons superiores a 20 kHz). Já a gama de variação de pressão que se situa entre o 
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limiar de audição e o limiar da dor, que um ser humano jovem consegue ouvir corresponde ao 

intervalo entre 10-5 e 102 Pa, respetivamente (Fig. 2.2), variáveis de pessoa para pessoa [1].  

 

 

Fig. 2.1- Pressão sonora num ponto (Som ou Ruído). [2] 

 

 

Fig.2.2- Limiar da audição e limiar da dor dos seres humanos. [4] 

 

2.2.2. PRESSÃO SONORA  

O som é uma forma de energia que se transmite ao longo de um determinado meio de 

propagação, pelo choque das moléculas constituintes desse meio, sob a forma de ondas esféricas 

sendo a fonte sonora o centro criando zonas de compressão e rarefação nas ondas sonoras. O 

som é criado então pela variação de pressão no meio de propagação das ondas sonoras 

(habitualmente o ar) [1].   

A pressão sonora é então uma característica física muito importante, tomando como situação 

de referência a pressão atmosférica normal (Pat), que é cerca de 101.400 Pa [5].  
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A lei geral de propagação das ondas de pressão sonora num meio homogéneo, isotrópico, sem 

viscosidade e em repouso, é deduzida através da conjugação dos três princípios fundamentais 

(2.1), onde a celeridade (c) e ou velocidade de propagação das ondas no meio é variável com a 

temperatura (T) (2.2), válida para um ambiente seco e ao nível do mar [1].   

 ∇2𝑝 =  
1

𝑐2

𝜕2 𝑝

𝜕 𝑡2
 (2.1) 

 

 𝑐 = 20,045√𝑇 [m/s] (2.2) 

 

Em que, 

                          T=273,15+θ(°C) [K] (2.3) 

                                          

2.2.3. FREQUÊNCIA 

A Frequência é a segunda característica mais importante para descrever um sinal sonoro. Quase 

todos os sons (ou ruídos) contêm diferentes frequências e muitas vezes a onda sonora só é 

diferenciável pela frequência. É a frequência capaz então de distinguir um som puro de um som 

complexo, pois este só é “puro” se estiver associado a uma componente única em termos de 

frequência e é “complexo” se resultar da sobreposição de dois ou mais sons puros (Fig. 2.3) [1]. 

 

Fig. 2.3- Oscilograma (esquerda) e espectrograma (direita) de dois sons puros e de um som 

complexo [1]. 

 

A frequência (f) é medida em hertz (Hz) e define-se como o número de ciclos completos por 

segundo, quanto mais baixa for a frequência mais grave é o som, já para maiores frequências o 

som é mais agudo. 

Como já foi referido, o ser humano capta um intervalo de frequências entre 20 e 20.000 Hz, 

caracterizados por sons audíveis. A Acústica de Edifícios dividiu então esta zona de frequências 

considerando: 

• Frequências graves (baixas): 20 a 355 Hz; 

• Frequências médias: 355 a 1.410 Hz; 
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• Frequências agudas (altas): 1.410 a 20.000 Hz. 

Para uma melhor caracterização da frequência (f), outras duas propriedades físicas são também 

muito importantes, é o caso do Período (T) (2.4) e do comprimento de onda (λ) (2.5), que têm 

uma ligação direta na medição da frequência. 

 f=1/T                                          (2.4) 

 

 λ=c/f (2.5) 

                              

Sendo, 

• f- frequência (Hz); 

• T- período (s); 

• λ- comprimento de onda (m); 

• c- celeridade (m/s). 

Devido à existência de centenas ou até milhares de frequências, separam-se os ruídos em 

agrupamentos de frequências denominados por bandas de frequências, com o sentido de 

simplificar a sua medição, utilizando uma largura pré-definida e normalizada [7]. Cada banda 

tem frequências limite: 

• Inferior (f1); 

• Superior (f2). 

A sua diferença, traduz a largura da banda. 

Na Acústica utilizam-se normalmente dois tipos de bandas, com largura de uma oitava (1/1 de 

oitava) e de um terço de oitava (1/3 de oitava), onde esta última permite uma análise mais 

detalhada (Fig. 2.4 e 2.5 e Quadro 2.1) [8].  

 

Fig. 2.4- Exemplo de espectros sonoros de um mesmo ruido em bandas de 1/1 oitava e 1/3 de oitava 

[1]. 
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Fig. 2.5- Determinação da largura de banda (B), limite inferior (f1) e limite superior (f2) para bandas 

1/1 e 1/3 de oitava [1]. 

 

Quadro 2.1- Bandas de Frequências (1/1 e 1/3 oitava) (Hz) [1]. 

  1/1 oitava 1/3 oitava 1/1 oitava 1/3 oitava 

 

31 

25  

1.000 

800 

31 1.000 

40 1.250 

 

63 

50  

2.000 

1.600 

63 2.000 

80 2.500 

 

125 

100  

4.000 

3.150 

125 4.000 

160 5.000 

 

250 

200  

8.000 

6.300 

250 8.000 

315 10.000 

 

500 

400  

16.000 

12.500 

500 16.000 

630 20.000 

 

2.2.4. TEMPO 

O terceiro e último pilar da caracterização de uma onda sonora é o tempo. Este pode ser de 

duração curta ou instantânea (disparos) ou de duração mais prolongada ou quase infinita (queda 
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de água) causando então uma instabilidade temporal, para isso foi necessário recorrer a 

parâmetros energéticos para avaliar o nível de pressão sonora num dado intervalo de tempo. 

Um dos parâmetros usados é o nível de pressão sonora contínuo equivalente (Leq) que se define 

como o nível que atuando constante ao longo do tempo, continha a mesma energia que o som 

que se pretende avaliar. Ou seja, é a media num intervalo de tempo: 

𝐿𝑒𝑞 = 10 log (
1

𝑇
∑ 𝑡𝑖 ∗ 10

𝐿𝑖

10) = 10. 𝑙𝑜𝑔
1

𝑇
∫ (

𝑝(𝑡)

𝑝0
)

2
𝑑𝑡

𝑇

0
                             (2.6) 

Sendo: 

• Leq - nível de pressão sonora contínuo equivalente (dB);  

• p(t) - pressão instantânea (Pa);  

• p0 - pressão sonora de referência (2×10-5 Pa);  

• D - duração do ruído 

 

Os níveis de pressão sonora estatísticos (LN), definem-se como sendo o nível que num dado 

intervalo de tempo é excedido N% da sua duração (L50 e L95 são os mais usados). É importante 

realçar, a diferença entre o Leq e o L50, um é a média e o outro a mediana, respetivamente[1]. 

 

2.2.5. INTENSIDADE E POTÊNCIA SONORA 

A intensidade sonora e a potência sonora são dois parâmetros que complementam a pressão 

sonora.  

A intensidade sonora (I), é numa dada direção, a quantidade média de energia que atravessa por 

segundo uma área de 1 m2, normal a essa direção e quantifica-se em W/m2. Esta grandeza 

permite então avaliar, uma grandeza vetorial e não escalar como a pressão sonora. Pode-se falar 

em campo de intensidade sonora como um campo vetorial (Fig. 2.6) [1].  

 

 

Fig. 2.6- Inter-relação entre potência sonora (W) e intensidade sonora (I) (adaptado de [7] e baseado 

em [2]). 
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A potência sonora (W) é a característica da fonte e não do estímulo criado pela fonte num dado 

ponto ou direção, como no caso da pressão e da intensidade. É a energia total que num segundo 

atravessa uma esfera fictícia de raio qualquer, centrada na fonte e quantifica-se em W [9]. 

A expressão 2.7. relaciona então a pressão (p), a intensidade (I) e a potência (W): 

 
𝐼 =

𝑊

4π𝑟2
=

𝑝2

ρ. c
 (2.7) 

                                                                 

Onde: 

• I – intensidade sonora (W/m2); 

• W – potência sonora (W); 

• p – pressão sonora (Pa); 

• ρ – massa volúmica (no ar, ρ ≈ 1,2 kg/m3); 

• c – celeridade (m/s) ≈340 m/s. 

 

2.2.6. NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA 

A utilização do decibel (dB) deve-se ao facto, da aplicação do pascal na medição dos estímulos 

sonoros ser pouco práticos devido aos resultados lineares, por serem muito dispares e de seu 

uso pouco prático. Daí, a utilização do decibel como unidade de medida logarítmica, à qual o 

ouvido responde melhor aos estímulos [5].  

Então para a conversão de pressões (p) usa-se a seguinte expressão: 

 𝐿𝑝 = 20𝑙𝑜𝑔
𝑝

𝑝0
= 10𝑙𝑜𝑔

𝑝2

𝑝0
2 (dB) (2.8) 

sendo: 

• Lp – nível de pressão sonora (dB); 

• p – pressão sonora (Pa); 

• p0 – pressão sonora de referência, 2 × 10−5 Pa. 

 

Para além da pressão, outras grandezas sonoras também medidas em dB são correntes 

caracterizar como o nível de intensidade sonora (LI): 

 
𝐿𝐼 = 10𝑙𝑜𝑔

𝐼

𝐼0
 (2.9) 

e o nível de potência sonora (LW): 

 
𝐿𝑊 = 10𝑙𝑜𝑔

𝑊

𝑊0
 (2.10) 

Sendo:  

• I0 = 10-12 W/m2- intensidade sonora de referência; 

• W0= 10-12 W- potência sonora de referência. 
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A soma da grandeza decibel não é algébrica, por exemplo: 

 60 dB+60 dB ≠120 dB (2.11) 

Então, a soma de duas fontes sonoras com o mesmo nível: 

 
𝐿𝑠𝑜𝑚𝑎 = 10 log (

2 𝑝1
2

𝑝0
2 ) = 10. 𝑙𝑜𝑔2 + 10𝑙𝑜𝑔

𝑝1
2

𝑝0
2

= 3 + 𝐿1 (2.12) 

                    

Se os níveis de pressão sonora forem diferentes e de número N: 

 
𝐿𝑠𝑜𝑚𝑎 = 10 𝑙𝑜𝑔 ∑ 10𝐿𝑖/10

𝑁

𝑖=1

 (2.13)   

Só os equipamentos como os sonómetros, tem capacidade de avaliar e distinguir pequenas 

variações de pressão em dB. 

 

2.2.7. CURVAS DE PONDERAÇÃO 

O ouvido humano está limitado à captação de um determinado intervalo de frequências, tendo 

estas diferentes perceções do nível de pressão sonora real. Um microfone (ou outro 

equipamento) capta as pressões sonoras com total rigor qualquer que seja a frequência, já o 

ouvido humano tem uma perceção diferente das mesmas.  O ouvido humano é muito mais 

sensível para altas frequências de 2300 a 2800 Hz e muito pouco sensível para baixas 

frequências e daí tal sensibilidade é também dependente da intensidade do som. Surgem então, 

as curvas de igual perceção subjetiva da intensidade sonora ou curvas isofónicas, que são 

representadas na unidade de medida fone que corresponde ao nível de pressão sonora nos 1.000 

Hz. É de motar que na Fig.2.7 a curva inferior, representa o limiar de audição, ou seja, zero 

fone [10].  

 

Fig. 2.7- Curvas de igual sensibilidade auditiva (fone) [1]. 

Para regular estas diferenças de intensidades reais e as que o ser humano consegue sentir, foi 

necessário “corrigir” a sensibilidade dos equipamentos de modo a que estas sejam próximas da 
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que o ouvido humano sente, introduzindo filtros de medida que corrigem os valores 

denominados reais. As curvas que representam as correções em função da frequência são 

chamadas curvas de ponderação e a mais usada é a Curva (ou Filtro) A. Deste modo, o nível de 

pressão sonora filtrado pela curva de ponderação A é dado em dB(A). Existem também, curvas 

B, C e D que estão relacionadas com casos mais singulares, tais como os ruídos de alta 

intensidade ou ruídos de aviões (Fig. 2.8).  No Quadro 2.2 são apresentados para as bandas de 

oitava 1/1 e1/3, as respetivas correções do filtro A [1]. 

 

Fig. 2.8- Curvas de Ponderação A, B, C, D [11]. 

 

Quadro 2.2- Valores numéricos das ponderações da curva A para bandas de frequências de 1/1 e 1/3 

de oitava na gama do audível [1]. 

Bandas de  

Frequencia 

(Hz) 

Ponderação A 

para 1/3 

oitava (dB) 

Ponderação A 

para 1/1 

oitava (dB) 

Bandas de 

Frequencia 

(Hz) 

Ponderação A 

para 1/3 

oitava (dB) 

Ponderação A 

para 1/1 

oitava (dB) 

25 

31 

40 

-44.7 

-39.4 

-34.6 
-40 

800 

1000 

1250 

-0,8 

0 

0,6 

0 

50 

63 

80 

-30.2 

-26.2 

-22.5 

-26 

1600 

2000 

2500 

1,0 

1,2 

1,3 

+1 

100 

125 

160 

-19.1 

-16.1 

-13.4 

-15,5 

3150 

4000 

5000 

1,2 

1,0 

0,5 

+1 

200 

250 

315 

-10.9 

-8.6 

-6.6 

-8,5 

6300 

8000 

10000 

-0,1 

-1,1 

-2,5 

-1 

400 

500 

630 

-4.8 

-3.2 

-1.9 

-3 

12500 

16000 

20000 

-4,3 

-6,6 

-9,3 

-7 
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2.2.8.  ABSORÇÃO SONORA 

A absorção sonora, é uma propriedade que certos materiais possuem, de poderem transformar 

parte da energia sonora que sobre eles incide em outra qualquer modalidade de energia, 

geralmente a térmica. A energia sonora é dissipada quando incide numa determinada superfície 

exposta à incidência do som, variando com a superfície, o ângulo de incidência das ondas 

sonoras e a frequência do som incidente [12]. 

A razão entre a energia sonora que é absorvida e a energia sonora incidente em dado material 

denomina-se  por coeficiente de absorção sonora (α) (Fig. 2.9): 

 α =
𝐸𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑣𝑖𝑑𝑎

𝐸𝐼𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒
 (2.14) 

Este coeficiente varia entre 0 e 1 e utiliza-se para avaliar a eficiência de uma superfície ou 

material na absorção do som. Por exemplo, um material que possui um coeficiente de absorção 

sonora igual a 0,10, absorve 10% da energia que sobre ele incide e reemite 90%. Então, um 

material com um coeficiente muito baixo é um material muito refletor, onde o coeficiente está 

na casa dos 0,01 e 0,02, enquanto que um material dito absorvente perfeito, absorve 100% do 

som incidente que corresponde a um α igual a 1, que acontece quando existem aberturas (portas, 

janelas, etc.). Por vezes em catálogos, os valores de α aparecem  um pouco superiores a 1 o que 

é impossível, mas deve-se unicamente à metodologia da sua determinação experimental [1]. 

Quanto maior for o valor de α de um dado material que reveste um recinto, menor é a sua 

reflexão, logo provoca um decaimento do som mais rápido, o que provoca um tempo de 

reverberação mais baixo e uma melhor inteligibilidade da palavra. 

 

 
Fig. 2.9- Definição e mecanismo da absorção sonora [10]. 

 

É possível caracterizar a absorção sonora de um material, multiplicando o seu coeficiente de 

absorção sonora pela superfície exposta ao som: 

 ∑ 𝐴= Siαi (2.15) 

• Si- áreas das superfícies expostas (m2); 

• αi- coeficientes de absorção sonora. 
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Muitas vezes é usual aparecer no parâmetro NRC (Noise Reduction Coeficient), um valor único 

para caracterizar os coeficientes de absorção sonora dos materiais, que é calculado pela média 

aritmética dos valores de α nas bandas de frequências 250, 500, 1000 e 2000 Hz (apresenta-se 

arredondado para o múltiplo mais próximo de 0,05): 

 NRC= (α250 + α500 + α¨1000 + α2000)/4 (2.16) 

Outro parâmetro a ter em conta é o coeficiente de absorção sonora ponderado (αw) (segundo a 

norma EN ISO 11654 [13]) que se obtém a partir de uma curva de referência, usando as bandas 

de 1/1 oitava dos 250 aos 4 000 Hz. Traça-se uma curva dos valores de α por banda e determina-

se a soma dos desvios positivos entre uma curva de referência móvel (por exemplo, 

0,80/1,00/1,00/1,00/0,90). O αw é o valor lido para a frequência central de 500 Hz na curva 

ajustada, de modo a que, a soma dos desvios positivos seja a mais elevada possível sem 

ultrapassar os 0,10 (em múltiplos de 0,05) acrescentando-se uma letra (L, M ou H) sempre que 

o coeficiente de absorção medido exceda o do valor de referência em 0,25 ou mais, caso 

aconteça nos 250-500, 1000-2000 ou 4000 respetivamente [1, 12]. 

Esta norma, também refere a atribuição de classes como se pode observar no Quadro 2.3. 

 

Quadro 2.3- Classificação de materiais absorventes [adaptado de 12]. 

Classe de absorção sonora αw Classe de absorção sonora αw 

A αw≥0,90 D 0,30≤ αw ≤0,55 

B 0,80≤ αw ≤0,85 E 0,15≤ αw ≤0,25 

C 0,60≤ αw ≤0,75 Não classificado αw ≤0,10 

 

O coeficiente de absorção sonora pode ser determinado de várias formas, como por exemplo 

pelo método da câmara reverberante e pelo método do tubo de ondas estacionárias, sendo que 

o método da câmara reverberante é o mais utilizado por ser o mais realista, pois o som atinge a 

amostra de todos os ângulos (campo difuso), contrariamente ao método do tubo das ondas 

estacionárias onde a incidência é unicamente perpendicular às ondas sonoras. No entanto esta 

deve ser bastante refletora e isolada no exterior para que não haja influência do ruído exterior 

durante a realização dos ensaios.   

No método da câmara reverberante é colocada a amostra no pavimento, numa área de 10 a 12 

m2. A câmara reverberante (Fig. 2.10), é um compartimento com um tempo de reverberação 

muito longo e onde o coeficiente de absorção sonora da amostra é determinado através da 

comparação do tempo de reverberação da câmara vazia com o tempo de reverberação da câmara 

com a amostra. Os valores do coeficiente de absorção da amostra podem obter valores acima 

de 1,0, devido a efeitos de difração do som nos bordos do material a ensaiar, que fazem com 

que a mostra pareça maior e então provoca um aumento da absorção sonora [1]. 
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Fig. 2.10- Câmara reverberante com amostra no pavimento [14]. 

 

O método do tubo de ondas estacionárias permite a determinação do coeficiente de absorção 

para uma amostra de pequena dimensão. Este método consiste num tubo metálico (Fig. 2.11), 

onde numa extremidade se coloca a amostra a testar e na outra existe um pequeno altifalante 

com um orifício, perfurado no meio, para fazer passar uma pequena vareta metálica ligada a 

um microfone que desliza sobre rodas num recipiente. O altifalante cria ondas estacionárias 

devido a interceção da onda incidente com a onda refletida na amostra, para determinar o 

coeficiente de absorção sonora, que se calcula pela seguinte expressão 2.9:  

α = 1 − (
𝑆𝑊𝑅−1

𝑆𝑊𝑅+1
)

2
, onde SWR= 

|𝑃𝑚𝑎𝑥|

|𝑃𝑚𝑖𝑛|
     (2.17) 

Sendo: 

• α - coeficiente de absorção sonora;  

• SWR - standing wave ratio;  

• Pmax - pressão sonora máxima da onda; 

• Pmin - pressão sonora mínima da onda. 

 

 

Fig. 2.11- Tubo de ondas estacionárias [adaptado de 52]. 
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De forma a agrupar em categorias os diferentes tipos de materiais absorventes, estes foram 

separados por gamas de frequência da sua melhor eficiência: 

• Porosos ou fibrosos; 

• Ressoadores; 

• Membranas. 

Os materiais porosos e fibrosos caracterizam-se por absorverem mais, ou seja são mais eficazes 

nas altas frequências. Os ressoadores de cavidade ou de Helmholtz, são caracterizados por 

terem uma melhor eficiência de absorção sonora nas frequências médias por apresentarem uma 

pequena cavidade. As membranas são mais eficazes para frequências baixas, caracterizados por 

absorverem o som devido à vibração e por perdas de calor por fricção nas suas fibras quando 

este material entra em flexão [1]. 

 

2.2.9. TEMPO DE REVERBERAÇÃO 

Em qualquer compartimento, a energia sonora que chega ao recetor vai sempre ser influenciada 

por reflexões. O som emitido pela fonte sonora, percorre o seu caminho até ao recetor de 

diferentes formas. Pelo caminho direto (ondas diretas), são as primeiras ondas a atingir o recetor 

após um percurso em linha reta e são também as que têm maior energia pois não passam por 

nenhum obstáculo que as atenue. Pelo caminho refletido (ondas refletidas), chegam sempre 

depois das ondas diretas pois, estas ondas chegam sempre ao recetor após múltiplas reflexões. 

Estas ultimas vão perdendo energia não só pelo seu reflexo nas superfícies envolventes ou nos 

objetos (Fig. 2.12), mas também pelo efeito da absorção do ar [1]. 

 

 

Fig. 2.12- Ondas diretas e refletidas (R) [8]. 

 

O tempo de reverberação (TR) é muito importante num estudo acústico de um compartimento, 

é a quantificação temporal do rasto sonoro. É o tempo que o som emitido pela fonte sonora se 

mantém num compartimento. O TR é o intervalo de tempo que um som demora a desaparecer 

por completo num dado compartimento após múltiplas reflexões, por definição, é o tempo que 

o nível de pressão sonora demora a decair 60 dB desde que se interrompe a emissão da fonte 

sonora. Contudo, raramente se consegue obter um decaimento de 60 dB (Fig. 2.13 esquerda, 

pois numa situação prática o ruído de fundo irá sobrepor-se antes do rasto sonoro desaparecer, 

então o mais usual é tentar obter um decaimento de 30 dB (ou até mesmo 20 dB) e extrapolar 

o decaimento assim obtido para se obter o tempo de reverberação (ver Fig. 2.13- direita). É de 
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notar também que quantos mais elementos absorventes o compartimento tiver, menor será o 

tempo de reverberação, o que pode ser bom, mas noutras situações nem tanto. [12] 

 

 

Fig. 2.13- Definição do tempo de reverberação (TR), decaimento de 60 dB (esquerda) e valor 

extrapolado (declive da reta) para 60 dB (direita) [1]. 

O TR tem dois efeitos: pode ser bom ou é mau. É bom quando aumenta o nível sonoro por 

acréscimo do som refletido ao som direto, mau quando os sons refletidos se sobrepõem ao som 

direto [2].  

Para além destes dois efeitos, é muito importante ter em atenção quando se procede à conceção 

de um espaço, seja ele qual for, de quais são as necessidades acústicas que este requer. Um TR 

excessivo é a principal causa da redução da inteligibilidade da palavra enquanto que um TR 

muito baixo numa sala de espetáculo para um concerto rock faz com que o concerto perca a 

“magia”.  

É importante também não confundir TR com eco, pois o eco é uma chegada atrasada de uma 

onda sonora e não um decaimento da mesmo. Em geral os ouvintes conseguem discriminar uma 

única reflexão como um eco se ela estiver atrasada pelo menos 50 ms.  

Em 1898, o físico americano Wallace Clement Sabine depois de muitas experiências, foi o 

primeiro a formular uma relação entre a Absorção Sonora, o Volume e o Tempo de 

Reverberação, criando a conhecida Fórmula de Sabine (expressão 2.14), para campos difusos 

e em que o αmédio seja inferior a 0.2 [1]. 

 
𝑇𝑅 =

0.16 ∗ 𝑉

𝐴
 (2.18) 

                                                                   

Com: 

• TR- Tempo de reverberação (s); 

• V- Volume do compartimento (m3); 

• Absorção sonora equivalente (m2): 𝐴 = ∑ α𝑖 . 𝑆𝑖
𝑛
𝑖=1 ; 

• α - Coeficiente de absorção sonora; 

• S- Superfície real do material (m2). 
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Esta fórmula na sua forma generalizada, contendo as absorções localizadas e a absorção do ar 

pode ser escrita: 

 

 
𝑇𝑅 =

0.16. 𝑉

∑ α𝑖 ∗ 𝑆𝑖 + ∑ 𝐴𝑗 + 𝑚𝑉𝑀
𝑗=1

𝑁
𝑖=1

 (2.19) 

                           

Sendo: 

• Aj- absorções localizadas;  

• m- Absorção do ar (m-1). 

Com esta representação pode-se então afirmar que quanto maior é a absorção e menor for o 

volume do espaço, mais curto é o tempo de reverberação.  

Outras fórmulas foram então surgindo ao longo dos anos tendo como referência a fórmula de 

Sabine. Nas igrejas, Carvalho (1994), contabilizou a absorção sonora específica em altares, 

capelas laterais e zonas de corredores laterais e a forma como se comportam em espaços 

acoplados (Fig. 2.14), segundo a expressão [15]: 

 
α𝑖𝑔 = tanh [𝑎 (

𝑙

𝑤
− 𝑏)] (2.20) 

                                                                    

Quadro 2.4- Valores constantes [2]. 

Situação 𝒂 𝒃 

Capelas 0.007 0 

Altar principal (1) 0.985 0.6 

Corredores laterais (2) 0.0118 -14 

(1)- só considerados espaços acoplados se l/w>0.6; (2)- só considerados espaços acoplados se 

l/w>0.4. 

 

 

Fig. 2.14- Esquema de corredor lateral em igrejas [15]. 



Caracterização Acústica de Igrejas Românicas 
 

 
18 

2.3. CONFORTO ACÚSTICO  

2.3.1. INTELIGIBILIDADE DA PALAVRA 

Em qualquer sociedade, a linguagem verbal é utilizada todos os dias e a perceção e 

entendimento da mesma é de extrema importância para que o ser humano consiga viver. 

Neste domínio é então muito importante que os espaços onde a palavra é comum, (seja numa 

sala de aula, numa casa ou numa igreja), tenham os requisitos necessários para que todos a 

consigam perceber.  

Sempre que a comunicação verbal acontece são precisas pelo menos duas pessoas, um emissor 

e um recetor. A inteligibilidade da palavra é então a capacidade da mensagem verbal do emissor 

chegar clara ao recetor.   

Como já se viu anteriormente, quanto maior o tempo de reverberação, menor é a inteligibilidade 

da palavra, por esta razão e por outras é que a mensagem não chega clara. Se numa sala existir 

demasiado ruído de fundo, ou até a utilização de aparelhos amplificadores mal projetados, a 

mensagem não vai chegar com clareza. 

A emissão da voz pode ser analisada sobre quatro aspetos fundamentais [1]: 

• Frequência; 

• Intensidade; 

• Duração; 

• Direccionalidade. 

Os sons utilizados nas palavras, têm uma gama de frequências elevada, sendo nelas utilizadas 

frequências altas, médias ou baixas, dependendo sempre de pessoa para pessoa, um homem 

normalmente emite frequências mais baixas, enquanto as mulheres e as crianças emitem 

frequências mais altas.  

As próprias letras são diferenciáveis e com uma variação de frequências elevada, dependendo 

se esta é uma consoante ou vogal. As vogais apresentam frequências baixas e as consoantes 

frequências mais altas. A vogal [u], é a que contém a mais baixa frequência entre os 150 e os 

300 Hz, a frequência mais alta é atribuída à consoante [s] que varia entre os 3500 e os 7000 Hz.  

Quanto à duração, as vogais são mais longas do que as consoantes. Em média uma vogal tem 

uma duração de 90 ms enquanto uma consoante cerca de 20 ms.  

A direccionalidade é um fator muito importante, porque no caso de uma igreja (em que existe 

uma congregação) a direção da palavra ao recetor não é igual para todos pois a plateia está 

distribuída ao longo de todo compartimento e até mesmo nas costas do emissor. A cabeça 

funciona como barreira acústica, que dificulta a passagem de som lateralmente. É então de notar 

que as letras com baixas frequências alteram muito pouco (-5 dB) enquanto que as de altas 

frequências sofrem uma grande alteração (25 dB) como se pode ver na Fig. 2.15 [1]. 
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Fig. 2.15- Contornos de emissão da palavra no plano horizontal (tracejado- frequências altas) [1]. 

 

Em resumo, o quadro 2.5: 

Quadro 2.5-Variabilidade da emissão da voz entre vogais e consoantes [2]. 

Tipo Frequência Intensidade Duração Direccionalidade 

Vogais Baixas Elevado ≈ 90 ms -5 dB p/ -180º 

Consoantes Altas Baixo ≈ 20 ms -20 dB p/ -180º 

 

Existem diversos parâmetros de medida da inteligibilidade da palavra, dividindo-se estes em 

dois grupos, os testes objetivos e os testes subjetivos. Os subjetivos, são testes onde existe a 

presença humana, estes testes são realizados recorrendo à leitura de palavras ou frases a um 

grande número de auditores, em que os mesmos vão escrevendo, o grau de acerto é então 

proporcional à inteligibilidade do local. Os testes objetivos são realizados por aparelhos, 

apresentando menos erros pois não necessitam da resposta humana [1]. 

 

2.3.2. RASTI 

Na presente dissertação, para determinação da inteligibilidade da palavra será utilizado o 

RASTI (Rapid Speech Transmission Index) desenvolvido por Brüel & Kjaer. Este foi criado 

para diminuir o tempo de medições, tornando o processo mais rápido em relação ao ensaio STI 

(Speech Transmission Index).  

O RASTI, varia entre 0 (má inteligibilidade) e 1 (excelente inteligibilidade) (ver quadro 2.6) e 

para sua medição utiliza-se um transmissor, colocado na posição do emissor gerando um ruído 

com uma intensidade de referência, com as frequências de 500 e 2k Hz, produzindo um efeito 

o mais parecido com um humano. A esse sinal recebido por um recetor (microfone colocado na 

posição do ouvinte) mede a onda sonora e calcula o valor de RASTI. Note-se que o RASTI está 

direcionado para a comunicação direta e que este valor diminui quanto maior for a distância 

[15]. 
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Quadro 2.6- Valores do RASTI para uma escala de Inteligibilidade [15]. 

 

 

 

 

 

 

2.3.3. PRIVACIDADE DA PALAVRA 

A privacidade da palavra é o oposto da inteligibilidade da palavra, principalmente nas igrejas 

que requer tanto de um como de outro, numa confissão se a privacidade da palavra não existir 

o diálogo fica condicionado, fazendo com que as pessoas não se sintam à vontade para estar 

nesse mesmo local. Se, por um lado, o ruído de fundo prejudica a inteligibilidade, para a 

privacidade pode ser uma mais valia. Estas razões contraditórias, fazem com que se arranjem 

medidas de ser acauteladas, como a colocação de música ambiente e até mesmo materiais 

absorventes. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RASTI Inteligibilidade da Palavra 

[0,00 - 0,30[ Má 

[0,30 - 0,45[ Medíocre 

[0,45 - 0,60[ Suficiente 

[0,60 - 0,75[ Boa 

[0,75 - 1,00] Excelente 
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IGREJAS E ACÚSTICA  

 

 

3.1. A IGREJA CATÓLICA 

3.1.1. BREVE INTRODUÇÃO HISTÓRIA 

A Igreja Católica, com aproximadamente dois mil anos e tendo tido algumas divisões com o 

passar dos anos, é ainda considerada a religião que mais seguidores tem no mundo, com cerca 

de 1,3 bilhões de pessoas [53]. 

A Igreja, tal como a conhecemos hoje, é fruto de uma história milenar que começou a partir da 

pregação de Jesus Cristo e da transmissão dos Seus ensinamentos àqueles que de mais perto O 

seguiam, particularmente os Apóstolos. Cronologicamente, coloca-se o nascimento da Igreja 

no início da era Apostólica, especificamente no chamado dia de Pentecostes em que Cristo já 

depois da Sua Morte e Ressurreição, faz descer sobre os Apóstolos o Espírito Santo e o 

consequente mandato de ir pelo Mundo. 

A Igreja organizou-se inicialmente em Jerusalém e é de lá que se tem notícia do chamado 

primeiro Concílio, o de Jerusalém, onde já se depreendia uma organização eclesial, 

particularmente em volta da figura do apóstolo Pedro, ao qual se chama primeiro Papa e em 

torno do qual a Igreja ainda hoje se organiza [16]. 

A Igreja é feita de Homens, como o apóstolo Paulo, que foram muito importantes para o seu 

crescimento. Pedro e Paulo levá-la-iam para Roma onde foram martirizados durante as 

perseguições aos cristãos nos primeiros séculos. Estas perseguições teriam o seu fim de forma 

progressiva, primeiro com o Édito de Constantino em 313, que permitiu o culto cristão e depois, 

já em 380, Teodósio I tornaria o Cristianismo a Religião oficial do Império Romano [17]. 

Importante referir que a Igreja nem sempre manteve a sua estrutura unitária inicial em volta da 

figura de Pedro. Existiram na história três consideráveis separações que a marcam até hoje. A 

primeira em 1054 entre o Oriente e o Ocidente, ficando assim separada a Igreja Católica da 

depois dita Igreja Ortodoxa. Em 1517, Lutero emitia as suas 95 teses relativas à Fé Católica as 

quais viriam a originar nova rutura. Esta ficaria conhecida como Reforma Protestante. Surgiu 

ainda neste mesmo século a separação com Inglaterra, as questões políticas com Henrique VIII, 

davam origem à conhecida Igreja Anglicana [17]. 

Neste contexto por parte da Igreja Católica surgiu a chamada Contra Reforma e com ela o 

Concílio de Trento, de 1545 a 1563, muitíssimo importante no impulso da formação do clero e 

da expansão da Tradição Católica nas suas variadas dimensões, nomeadamente na artística e 

arquitetónica [19]. 
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Ao longo dos séculos foram vários os Concílios na Igreja, tais como Niceia, 325, Éfeso, ou 431, 

Calcedónia 451. Contudo, pode-se destacar, para além de Trento já referido, o mais recente 

concílio, o II Concílio do Vaticano. Ocorreu já durante o século XX entre 1962 e 1965. A sua 

importância prende-se não só com a proximidade cronológica, mas também com o teor do 

mesmo. Nele a Igreja fez aquilo que conhecemos como “aggiornamento”, abrindo os horizontes 

pastorais e pedagógicos para melhor fazer passar a Mensagem. Ao contrário de outros Concílios 

este não foi doutrinal, punitivo ou corretivo, mas sim pastoral, daí a sua grande importância e 

novidade [16]. 

Ao longo da história o Cristianismo conviveu com a cultura, a política, a educação e a arte. No 

seu seio foram-se desenvolvendo Escolas, Universidades, linhas de pensamento filosófico e 

teológico e claro houve uma enorme relação com o mundo Arte na medida em que, sobretudo 

os templos, eram objeto de grande valorização artística e arquitetónica. 

 

3.1.2. CONTEXTUALIZAÇÃO ARQUITETÓNICA DAS IGREJAS ATÉ AO ROMÂNICO 

A palavra “igreja”, quando mencionada como um edifício ou construção, começa sempre com 

letra minúscula, quando é considerada religião ou instituição começa com letra maiúscula. 

A Igreja devido às suas grandes alterações doutrinais e institucionais, como se viu no capítulo 

anterior, fez com que a igreja como edificação também sofresse várias mudanças do ponto de 

vista construtivo e estético, tendo estas originado vários estilos arquitetónicos ao longo das 

épocas, cada uma delas com características próprias [18]. 

A arquitetura eclesiástica tem uma evolução significativa não só por inovação estética, mas 

também por necessidades históricas e locais para uma melhor acomodação e para responder a 

todas as necessidades dos fiéis.  

Por ordem cronológica, as épocas arquitetónicas até aos dias de hoje são: Visigótico, Românico, 

Gótico, Manuelino, Renascimento, Barroco, Neoclassicismo e Contemporâneo. 

A igreja primitiva começa em grutas e em casas privadas, numa época em que a religião 

Católica ainda não era aceite. Mais tarde, surge o primeiro estilo arquitetónico, o Visigótico, 

em meados do séc.VI estendendo-se até ao séc. IX. Este era caracterizado pela utilização de 

arco em ferradura, pilares circulares, planta em cruz grega e por vezes cruciforme, paredes em 

blocos alternando com tijolos, decoração com motivos vegetais e animais, abóbodas com 

cúpulas nos cruzamentos e abside retangular exterior (Fig. 3.1) [18]. 

No séc. X até XIII apareceu então, com origem na Europa, a arquitetura Românica, que irá ser 

estudada no seguinte subcapítulo (3.2). 
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Fig. 3.1.- Planta Igreja de Vila Verde [49]. 

 

3.1.3. OBJETIVOS ACÚSTICOS DAS IGREJAS 

A acústica nas igrejas é um tema complexo. Ao serem realizados estudos acústicos nas igrejas 

observa-se que a resposta ao que é necessário, por vezes difere, pois têm exigências funcionais 

muito diferentes, variando até com o seu estilo arquitetónico. A sua antiguidade, a 

complexidade geométrica e quantidade de espaços nelas contidas, não facilitam a criação de 

um bom conforto acústico. 

As igrejas têm bastantes exigências acústicas. A palavra e a música são os meios sonoros mais 

importantes numa igreja católica, sejam eles emitidos em separado ou até mesmo em conjunto. 

O grande problema é que os requisitos acústicos para a “palavra” não são os mesmos que para 

a “música” [20]. 

Hoje e após o Concílio de Trento (séc. XVI), a inteligibilidade da palavra nas igrejas é 

fundamental pois, após este concílio os sermões realizados deixaram de ser em latim e passam 

para a língua respetiva de cada país. Logo, as necessidades mudaram, pois não basta ouvir, mas 

também compreender.  

Os estudos acústicos realizados em igrejas são poucos comparando com os estudos realizados 

a salas de espetáculos e de concertos. Um dos primeiros estudos importantes sobre acústica em 

igrejas foi em 1952, Parkin e Taylor [21] analisaram a inteligibilidade da palavra na Catedral 

de S. Paulo em Londres. Logo a seguir em 1953, Raes e Sacerdote [22] realizaram um dos 

estudos mais importantes para a acústica em igrejas, que consistia em comparar duas igrejas em 

Roma, a Basílica de S. João de Latrão e a Basílica de São Paulo Fora de Portas, onde 

relacionaram a arquitetura e o seu tamanho com o tempo de reverberação (TR). Em 1971, 

Shankland [23], comparou o comportamento acústico da basílica de S. Pedro, com as de S. João 

Luterano, S. Paulo Fora de Portas e Sta. Maria Maior, observaram neste estudo que a redução 

do TR é em grande medida causada pela arquitetura e pelas aberturas de separação entre capelas 

acopladas adjacentes.  

Em Portugal, os estudos relacionados com a acústica em igrejas são alguns. Em 1992, 

Laboratório de Acústica da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto começou a 

desenvolver, com o apoio de diversas entidades, um programa de investigação com o objetivo 

de identificar as características acústicas das igrejas católicas portuguesas [24].   



Caracterização Acústica de Igrejas Românicas 
 

 
24 

Carvalho publicou em 1994 a sua tese de doutoramento “Influence of Architectural Features 

and Styles on Various Acoustical Measures in Churches” [15], que caracteriza acusticamente 

41 igrejas Portuguesas iniciando o Programa de investigação Acústica em Igrejas na Faculdade 

de Engenharia da Universidade do Porto [24]. 

Em 1996 António Morgado na sua tese de mestrado “Acústica de Igrejas Portuguesas por 

Parâmetros Subjetivos” [25] analisa, através de parâmetros subjetivos, trinta e seis igrejas 

portuguesas já estudadas por Carvalho. 

Em 1998 Margarida Lencastre na sua tese de mestrado “A Inteligibilidade da Palavra em Igrejas 

Católicas, através de análises de carácter Objetivo e Subjetivo” [26] estuda a inteligibilidade da 

palavra através de parâmetros objetivos e subjetivos, em trinta e uma igrejas portuguesas. 

Em 2008, T. Silva [27] realiza a sua tese de mestrado “Guião da Acústica de Igrejas em 

Portugal”. No mesmo ano, outras duas teses foram realizadas por C. Monteiro, “Comparação 

entre a Acústica em Igrejas Católicas e em Mesquitas” [28] e por J. Loureiro, “Metodologia 

Multi-Critério para Análise da Qualidade Acústica em Igrejas” [29]. 

Nos anos 2009, 2010 e 2011, foram realizados muitos trabalhos em igrejas modernas e 

caracterizações acústicas. Em 2009, P. Silva realizou a sua tese de mestrado “Caracterização 

acústica interior da nova Igreja da Santíssima Trindade em Fátima” [30], em 2010 a tese de 

mestrado de C. Martins “Caracterização acústica das duas igrejas de Santo Ovídio, Mafamude” 

[31] e de Nascimento “ Caracterização acústica interior das capelas subterrâneas da nova Igreja 

da Santíssima Trindade, Fátima” [32]. Em 2011, J. Pino realizou a sua tese de mestrado “Estudo 

acústico de bancos de Igreja” [33], M. Cruz “Igrejas modernas com problemas acústicos- O 

caso da Igreja de Nª Srª da Conceição (Porto)” [34] e G. Pereira “Igrejas modernas com 

problemas acústicos- O caso da Igreja de Nª Srª da Assunção (Santo Tirso)” [35]. 

A. Carvalho adotou, no trabalho realizado para a nova igreja da Santíssima Trindade de Fátima, 

valores que revelam a preocupação com a boa perceção da palavra e da música. No Quadro 3.1 

estão presentes os valores ideias adotados [36]. 

 

Quadro 3.1 – Valores aconselháveis para o tempo de reverberação (s), para as bandas de frequência 

entre os 500 e 1000 Hz, para igrejas [35]. 

Perceção da palavra TR 500-1k Hz ≈ 1 s 

Música TR 500-1k Hz ≈ 2 a 4 s 

 

Como foi referido anteriormente, na nave de uma igreja é essencial uma boa inteligibilidade da 

palavra e da música. Para isso, o Tempo de Reverberação (TR), para uma boa perceção da 

palavra, tem que ter valores baixos entre os 0,8 e os 1,0 s, e a música normalmente tocada em 

órgão tem que ter valores de 2,0 s ou até mais. O físico Knudsen [37], comparou em 1978 então 

os valores do TR recomendados em função do volume igrejas católicas (Fig. 3.2).  

A Fig. 3.3 foi elaborada baseada nas exigências da perceção da palavra, da música e de outras 

funções, onde Knudsen, depois de vários ensaios e observações a igrejas, obteve uma relação 

entre o TR e o Volume de qualquer igreja para três religiões diferentes. 

A construção de uma igreja de raiz com os seus requisitos acústicos, é muito diferente da 

correção acústica em igrejas já construídas. As igrejas antigas, foram construídas com o foco 
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na arquitetura da época e não no conforto dos fiéis. A maior parte com alturas interiores muito 

grandes, materiais muito refletores e com formas geométricas muito irregulares, faz com que o 

TR seja muito elevado e originando campos sonoros irregulares.  

Para resolução destes problemas e sem uma mudança arquitetónica, a colocação de materiais 

absorventes como tapetes, almofadas nos assentos, podem fazer diminuir o TR.  

 

 

Fig. 3.2- Relação entre valores de TR ideal e volume de uma Igreja considerado adequado em 1978 

[39]. 

 

 

Fig. 3.3- Relação entre valores de TR ideal e volume de três diferentes religiões considerado 

adequado em 1978 [39]. 
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3.2. ARQUITETURA ROMÂNICA 

3.2.1. CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA 

A arquitetura românica aparece no séc. X. A Europa ocidental após alguma estabilidade 

política, surge como consequência uma nova sociedade, com um período de expansão 

demográfico, da elevada mobilidade, de um período de crescimento económico e de grandes 

mudanças sociais e culturais. A designação de “Românico” surgiu apenas em 1817 pelo 

arqueólogo e historiador Charles Gerville por influência da cultura arquitetónica do Império 

Romano [38]. 

O estilo românico surge em Portugal, entre a segunda metade do século XI e meados da primeira 

parte do século XII, coincidindo com a época em que Portugal nasce como estado independente 

e com o reinado de D. Afonso Henriques [39]. 

 

3.2.2. CARACTERÍSTICAS  

O sistema construtivo que caracteriza a arquitetura românica começa a ser definido pouco antes 

dos meados do século XI. É nas regiões da Borgonha, do Languedoc, do Auvergne e do 

sudoeste francês e nos reinos peninsulares de Navarra e de Castela, que reside a verdadeira 

originalidade da criação artística nesta época [40]. 

O Românico Português tem características rurais e está ligado à construção de igrejas de 

reduzidas dimensões, que dependendo da região, se revestiam de maior ou menor qualidade 

técnica e exuberância formal e decorativa. Concentra-se no Noroeste e Centro de Portugal 

adensando-se nas margens dos grandes rios, não apresenta uma grande variedade de soluções, 

quer quanto à planimetria quer quanto ao jogo de volumes. Contudo, incorpora uma diversa e 

rica gama de soluções que permite a classificação regional e cronológica do românico 

português. Apenas em cidades como Porto, Braga, Coimbra, Tomar, Évora e Lisboa é que as 

construções tinham uma maior monumentalidade, caracterizando-se então como sés [41]. 

Os materiais usados nestas igrejas, eram os que mais estavam presentes em cada região, a Norte 

de Portugal usava-se muito o granito, no Centro o calcário e no Sul o tijolo e a taipa. 

As igrejas românicas são caracterizadas: 

• Pela utilização de arco de volta perfeita (Fig. 3.4); 

• Pela robustez, originada pelas paredes muito grossas, por contrafortes para sustentar o 

peso dos tetos, pilares fortes e maciços e por janelas muito pequenas. Era uma 

construção forte pois a igreja, servia também como refúgio da comunidade em caso de 

algum perigo (Fig. 3.5); 

• Pela simplicidade e austeridade a nível formal e decorativo; 

• Pelo uso de uma ou três naves (normalmente mosteiros), com cabeceira em abside 

redonda ou quadrangular (Fig. 3.6); 

• Pela planta em forma latina (Fig. 3.7). 

Em Portugal, como o estilo românico chegou um pouco mais tarde, muito próximo do estilo 

Gótico.  Em muitas igrejas Portuguesas consideradas românicas, nota-se então alguma 

influência gótica nas suas construções.  
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Naquela época, a construção de uma igreja naquela época, não era tarefa fácil. Primeiro 

começava-se pela cabeceira, a parte restante do corpo da nave ou naves iniciava-se quando os 

alicerces dos muros exteriores estivessem finalizados. As técnicas utilizadas obrigaram à 

existência de pedreiros capazes de cortar a pedra na pedreira de acordo com regras pré-

estabelecidas. Eram os canteiros mais experientes e dotados que se encarregavam de fazer as 

molduras decorativas, os frisos, as aduelas das arcadas e as partes componentes dos portais. 

Utilizavam para isso pedra de melhor qualidade. A técnica de construir utiliza um conjunto de 

elementos de edificação, vedação, elevação e estática: muros, pilares e colunas, arcadas, 

abóbadas e nervuras, tetos, contrafortes e as maneiras de fazer portais e aberturas de iluminação 

são os elementos fundamentais para lançar a volumetria, a estética e o modo das igrejas 

românicas. As paredes são espessas e de duas faces, sendo contínuos e com poucas e estreitas 

aberturas [42]. 

 

 

Fig. 3.4- Arco de volta perfeita Igreja de Santo Isidoro. [Fotografia do autor] 

 

 

Fig. 3.5- Fresta da Igreja de Santo André de Telões. [Fotografia do autor] 
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Fig. 3.6- Abside quadrangular da Igreja de Santo Isidoro. [Fotografia do autor] 

 

 

Fig. 3.7- Planta típica de uma igreja Românica [45]. 

 

3.2.3. ROTA DO ROMÂNICO 

Em terras dos vales do Sousa, Douro e Tâmega, a Norte de Portugal, ergue-se um importante 

património arquitetónico de origem românica. Traços comuns que guardam lendas e histórias 

nascidas com a fundação da Nacionalidade e que testemunham o papel relevante que este 

território outrora desempenhou na história da nobreza e das ordens religiosas em Portugal.  

Com o intuito de proteger, conservar e valorizar o património cultural e arquitetónico românico, 

em 1998, a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N) 

juntamente com a Direção Geral de Edifícios e Monumentos do Norte (DGEMN), o Instituto 

Português do Património Arquitetónico (IPPAR) e a VALVOUSA criam “A Rota do Românico 
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do Vale de Sousa” [43] (RR ) como um Programa de Desenvolvimento Integrado do Vale do 

Sousa (Fig. 3.6). Com 58 monumentos, a Rota do Românico pretende assumir um papel de 

excelência no âmbito do turismo cultural e paisagístico, capaz de posicionar a região como um 

destino de referência do românico [42]. 

 

Fig. 3.8- Mapa do vale do Sousa [44]. 
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4 

 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA  

 

4.1. PARÂMETROS DE SELEÇÃO DA AMOSTRA 

Para a realização deste trabalho foram necessárias algumas condições particulares de escolha 

de uma amostra significativa para que se possa caracterizar acusticamente e de forma correta, 

as igrejas românicas. 

Por não ser possível caracterizar a totalidade das igrejas românicas existentes em Portugal, 

devido à sua localização dispersa e por fatores temporais, optou-se por escolher uma amostra 

significativa de dez igrejas no Norte de Portugal, pertencentes à “Rota do Românico do Vale 

do Sousa” (RR) [43], rota esta que prestou todo apoio no processo de seleção e execução dos 

ensaios realizados.  

Para a realização das análises necessárias e para seleção da amostra, as igrejas deveriam ter 

algumas características especificas: 

• Todas elas devem ser claramente identificadas como Românicas, contendo base 

histórica e importância para a região; 

• Devem conter características arquitetónicas e decorativas que marcam profundamente 

o estilo; 

• Estarem funcionais, ou seja, não estarem ao abandono; 

• O material de construção que mais se deve destacar é o granito, tanto nas fachadas como 

nas paredes interiores; 

• O máximo de despojamento interior possível, ou seja, com pouca quantidade de 

ornamentos e mobiliário de épocas posteriores; 

• Com possibilidade de encerramento ao público durante os ensaios a realizar. 

Em conjunto com a RR, foi então possível selecionar o conjunto da amostra a ensaiar (entre 

parênteses, em maiúsculas, estão os códigos usados ao longo deste trabalho para identificar as 

igrejas)  (Fig. 4.1): 

1- Igreja de Santa Maria de Airães (AIRAES); 

2- Igreja de São Mamede de Vila Verde (V.VERDE); 

3- Igreja de São Pedro de Ferreira (FERREIRA); 

4- Igreja de São Pedro de Cete (CETE); 

5- Igreja do Salvador de Paço de Sousa (P.SOUSA); 
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6- Igreja de Nossa Senhora da Natividade de Escamarão (ESCAMARAO); 

7- Igreja de Santo Isidoro de Canaveses (ISIDORO); 

8- Igreja de Santa Maria de Gondar (GONDAR); 

9- Igreja do Salvador de Travanca (TRAVANCA); 

10-  Igreja de Santo André de Telões (TELOES). 

 

 

Fig. 4.1- Mapa das Igrejas ensaiadas. [adaptado de 21] 

 

4.2. IGREJA DE SANTA MARIA DE AIRÃES  

A Igreja de Santa Maria Airães (Fig.4.2 e 4.3), rodeada de campos agrícolas e de algumas casas 

de habitação, foi erguida no Lugar do Mosteiro, concelho de Felgueiras (GPS 41.315055,-

8.198615), e é um exemplo de como as características românicas perduram ao longo dos tempos 

[48]. 

A primeira referência documental aparece em 1091, ano em que foi fundada, não 

correspondendo por inteiro ao edifício atual devido a várias alterações ao longo dos anos. Mais 

tarde, em 1726, Francisco Craesbeeck encontrou registos da existência de uma pedra junto ao 

púlpito, entretanto desaparecida, à qual estava inscrito o ano 1184. Foi então a partir do final 

do séc. XIII e séc. XIV que as alterações ao edifício original começaram a surgir, no qual as 

influências góticas, muito presentes nesses anos, foram utilizadas. Estas alterações fizeram com 

que a igreja passasse de uma nave única para três naves, a colocação de revestimento em azulejo 
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na capela-mor e a colocação de altar central. Em 1977, tornou-se Monumento Nacional. Após 

várias remodelações comuns nestes edifícios antigos no séc. X, a última intervenção foi em 

2014, na qual se realizou uma conservação geral da igreja ao nível das coberturas, paramentos 

exteriores e vãos [48].  

Com planta longitudinal (Fig. 4.4) de três naves com capela-mor mais estreita e de cabeceira 

quadrangular, com telhados de duas águas na nave central e de uma água nas naves laterais. Do 

original, mantem-se a fachada principal com estrutura pentagonal em granito aparente e com 

janela estreita, voltada a ocidente, com a torre sineira adjacente à fachada lateral. A porta 

apresenta quatro arquivoltas com os arcos exteriores em volta perfeita com ornato entrelaçado 

e o interior ligeiramente quebrado, apoiados em colunas lisas.   

 

 

Fig.4.2- Igreja de Airães (exterior). [Fotografia do autor] 

 

Fig.4.3- Igreja de Airães (interior). [Fotografia do autor] 
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No interior, as paredes são em granito e o pavimento é em granito nas naves laterais mais 

elevadas e na nave central em soalho. O teto da nave central é em falsa abóbada de berço em 

madeira apoiada em cornija lateral do mesmo material. As três naves são separadas por arcos 

de volta perfeita (Fig. 4.5) suportadas por pilares redondos e os extremos por meios pilares 

adjacentes à estrutura. A capela-mor, tem pavimento em granito, paredes revestidas em azulejo 

dos dois lados e teto em granito em abobada de berço.  

 

A caracterização arquitetónica é apresentada no Quadro 4.1.  

 

 

Fig. 4.4- Planta da Igreja de Airães [49]. 

 

 

Fig. 4.5- Corte longitudinal da Igreja de Airães [49]. 
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Quadro 4.1- Igreja de Airães, parâmetros arquitetónicos. 

V- Volume Total (m3) 1249 

S- Área Total (m2) 209 

H- Pé-direito Máximo (m) 9,55 

W- Largura Máxima (m) 13,60 

L- Comprimento (m) 20,40 

Vn- Volume da Nave* (m3) 1111 

Ln- Comprimento da Nave* (m) 13,49 

*”Nave” significa nestes dados só a zona de congregação excluindo a capela-mor, incluindo naves 

laterais (quando existe). 

 

4.3. IGREJA DE SÃO MAMEDE DE VILA VERDE  

A inclinada Igreja de São Mamede de Vila Verde (Fig. 4.6 e 4.7) situada sobre a bela paisagem 

do vale de Vila Verde, pertencente ao concelho de Felgueiras (GPS 41.304861,-8.182076). É uma 

igreja românica tardia que esteve em ruínas, sem cobertura e ao abandono quase um século. 

Recentemente a DGEMN- Direção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais com a RR, 

realizaram obras de recuperação total deste Monumento de Interesse Público. 

 

 

Fig. 4.6- Igreja de Vila Verde (exterior). [Fotografia do autor] 

Os primeiros documentos que referem a existência desta igreja são de 1220, quando ainda 

integrava o padroado do Mosteiro de Santa Maria de Pombeiro. A reedificação desta igreja, foi 

no séc. XIV. Já em pleno tempo do gótico, recorreu à sua reconstrução ao estilo românico. No 

séc. XIX a igreja caiu ao abandono e em 2004/2006 a DGEMN e a RR realizaram obras de 
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remodelação total à igreja mantendo os frescos, realizados pelo Mestre Arnaus, no séc. XVI e 

mantendo sempre a sua identidade românica [48]. 

Composta por uma nave única (Fig. 4.8), de cabeceira retangular e de planta longitudinal, com 

a sua capela-mor quadrada com menores dimensões, iluminada de forma uniforme por frestas 

rasgadas. A orientação da mesma segue as regras canónicas, ou seja, a fachada principal voltada 

para o ocidente. A fachada principal composta por alvenaria de pedra de decoração simples, 

com cornija saliente e arco de volta perfeita embutido. Contém telhado e sineira a duas águas, 

com arco de volta perfeita e cruz grega no topo. No interior, apresenta dois níveis de pavimento, 

separados pelo arco, em granito revestidas a soalho sendo consideravelmente mais elevado na 

capela-mor devido à sua grande inclinação (Fig. 4.9). Os frescos aparecem no fundo da capela-

mor e em metade das paredes adjacentes não muito trabalhados. 

A caracterização arquitetónica é apresentada no Quadro 4.2. 

 

Fig. 4.7- Igreja de Vila Verde (interior). [Fotografia do autor] 

 

 

Fig. 4.8- Planta da Igreja de Vila Verde [49]. 
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Fig. 4.9- Corte longitudinal da Igreja de Vila Verde [49].  

 

Quadro 4.2.- Igreja de Vila Verde, parâmetros arquitetónicos. 

V- Volume Total (m3) 399 

S- Área Total (m2) 61 

H- Pé-direito Máximo (m) 7,08 

W- Largura Máxima (m) 5,37 

L- Comprimento (m) 13,35 

Vn- Volume da Nave* (m3) 293 

Ln- Comprimento da Nave* (m) 7,80 

*”Nave” significa nestes dados só a zona de congregação excluindo a capela-mor, incluindo naves 

laterais (quando existe). 

 

4.4. IGREJA DE SÃO PEDRO DE FERREIRA  

A igreja de São Pedro de Ferreira (Fig. 4.10 e 4.11), localiza-se em Paços de Ferreira (GPS 

41.264871,-8.343731) e é um dos monumentos nacionais que mais expressa a qualidade 

arquitetónica do românico em Portugal. É um dos monumentos Portugueses mais cuidados e 

conservados, destacando-se pelas suas paredes altas e firmes. 

A igreja do mosteiro de Ferreira foi fundada no séc. X, como está escrito no testamento de 

Mumadona Dias, em 959, mas que não representa a igreja como é conhecida hoje. A igreja 

atualmente existente, começa a ser construída em 1182 e com fim no séc. XIII, altura em que o 

românico em Portugal tem grande expressão. Entretanto mais tarde as frestas (janelas) da nave 

foram alargadas e em 1932 reconstruiram duas janelas laterais. Em 1934 demolição dos oito 

janelões da nave e substituição destes pelas primitivas frestas, totalmente reconstruídas com 

elementos que se encontraram durante as obras. Em diante e até agora foram feitas enúmeras 

recuperações ao longo do tempo [48]. 

A planta da igreja (Fig. 4.12) é composta por uma única nave, com cabeceira abobadada 

característica esta, muito representativa do estilo românico. Na parte frontal com ligação 

estrutural, esta igreja contém um caso único no românico Português, as ruínas de uma ante 
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igreja de função funerária. Este nártex tem acesso por arco de volta perfeita com muros em 

granito e sinos. O telhado da nave principal é de duas águas e o da capela-mor de nove águas. 

 

Fig. 4.10- Igreja de Ferreira (exterior). [Fotografia do autor]  

 

 

Fig. 4.11- Igreja de Ferreira (interior). [Fotografia do autor]  

 

A fachada principal totalmente em granito, com cruz no vértice do telhado recuado. Arco em 

volta perfeita formando cinco arquivoltas recortadas, sustentada por oito colunelos com capiteis 

decorados com vegetais, animais e uns geométricos.   

No interior da igreja, esta é caracterizada por quatro tramos, com paredes e pavimento em 

granito e teto em madeira (Fig. 4.13). O arco triunfal de volta perfeita com suas arquivoltas, 
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que separa a nave principal da capela-mor. A capela-mor contém dois tramos e composto por 

cinco nichos em arco de volta perfeita, e na parte superior, quatro arcadas cegas.  

 

A caracterização arquitetónica é apresentada no Quadro 4.3. 

 

  

 Fig. 4.12- Planta da Igreja de Ferreira [49]. 

 

 

Fig. 4.13- Corte longitudinal da Igreja de Ferreira [49]. 

 

Quadro 4.3.- Igreja de Ferreira, parâmetros arquitetónicos. 

V- Volume Total (m3) 2957 

S- Área Total (m2) 230 

H- Pé-direito Máximo (m) 14,40 

W- Largura Máxima (m) 8,77 

L- Comprimento (m) 29,4 

Vn- Volume da Nave* (m3) 2400 

Ln- Comprimento da Nave* (m) 19,4 

*”Nave” significa nestes dados só a zona de congregação excluindo a capela-mor, incluindo naves 

laterais (quando existe). 
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4.5. IGREJA DE SÃO PEDRO DE CETE  

Localizada em Cete, concelho de Paredes (GPS 41.180636,-8.366329), no vale do rio Sousa, a 

Igreja de São Pedro de Cete é um testemunho do Românico tardio muito importante em Portugal 

(Fig. 4.14 e 4.15). Integrada na rota do românico, este Monumento Nacional desde 1910, tem 

influência da reforma gótica no interior, mas perfeitamente visível o românico em várias zonas, 

notando-se a primeira fiada da nave principal e a fachada principal com traços muito 

importantes para a região do românico tardio. Este monumento, tem de facto uma grande 

importância para a região por ter uma cronologia bastante concreta das obras nele realizadas, o 

que serve de comparação aos restantes monumentos. 

No séc. X (985), pode-se considerar como a 1ª fundação deste Mosteiro, pois documentos fazem 

referência a uma basílica em honra de São Pedro. Mas foi D. Gonçalo Oveques, um cavaleiro 

de grandes batalhas e amigo de D. Afonso Henriques, que no final do séc. XI fundou e 

reconstruiu este Mosteiro, onde ainda hoje está sepultado na torre da igreja. [48] 

 

 

Fig. 4.14- Igreja de Cete (exterior). [Fotografia do autor] 

 

Mais tarde, no séc. XIII e XIV, já depois da aderência deste à regra de São Bento (ora et labora), 

a igreja passou por uma grande reforma à qual originou daí grandes influências góticas, esta 

reforma fez com que se aumentasse a altura e o comprimento da nave, modificasse a fachada e 

a capela-mor. No séc. XV, foi realizada a torre e o claustro junto à igreja. As obras de restauro 

e de conservação, entretanto já foram muitas, sendo que as últimas foram em 2015 [48]. 

Igreja de planta retangular com uma única nave, composta por capela-mor curva e torre sineira 

do lado esquerdo da fachada principal. Contem telhados de duas águas na nave principal e em 

metade da capela mor, e o espaço restante (parte concava) é de múltiplas águas.  
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Fig. 4.15- Igreja de Cete (interior). [Fotografia do autor]  

 

  

Fig. 4.16- Planta da Igreja de Cete [49]. 

 

A implantação do Mosteiro naquele local, é um exemplo de organização do território naquela 

época. Com o seu aspeto forte, por causa das guerras, esta era também protegida pelo famoso 

castelo de Vandoma. Localizada em zona rural, calma e onde há uma vasta qualidade de campos 

agrícolas. 

Na fachada principal, é imediatamente possível reparar no grande acrescento que houve no séc. 

XIV, devido aos frisos horizontais no granito. No vértice superior com cruz latina, e na parte 

inferior, arco apontado com quatro arquivoltas as exteriores suportadas por colunas com as 

bases e capiteis decorados, na parte central contém uma rosália. 
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Com interior bastante simples, mas imponente, a igreja contém quatro tramos, dois na nave 

principal e outros dois na capela-mor. Nave principal (Fig. 4.16) muito comprida e com pé 

direito muito alto (Fig. 4.17), teto em madeira escura, paredes e pavimento em granito, exceto 

na zona dos bancos que o pavimento é em madeira. O arco triunfal tem perfil apontado e dá 

início à capela-mor, que contem arcaturas e nichos. 

Esta igreja tem uma particularidade em relação às outras, pois esta é a única que contem no 

fundo um coro alto em madeira com acesso por escadas em caracol e com porta para a torre. A 

torre tem comunicação direta para igreja.  

 

A caracterização arquitetónica é apresentada no Quadro 4.4. 

 

  

Fig. 4.17- Corte longitudinal da Igreja de Cete [49]. 

 

Quadro 4.4.- Igreja de Cete, parâmetros arquitetónicos. 

V- Volume Total (m3) 1515 

S- Área Total (m2) 155 

H- Pé-direito Máximo (m) 11,8 

W- Largura Máxima (m) 5,4 

L- Comprimento (m) 28,7 

Vn- Volume da Nave* (m3) 1201 

Ln- Comprimento da Nave* (m) 20,2 

*”Nave” significa nestes dados só a zona de congregação excluindo a capela-mor, incluindo naves 

laterais (quando existe). 

 

4.6. IGREJA DO SALVADOR DE PAÇO DE SOUSA 

A igreja do Mosteiro do Salvador de Paço de Sousa (Fig. 4.18 e 4.19), localizado em Penafiel 

(GPS 41.166071,-8.344658), é um monumento ícone do românico em Portugal e onde está 

sepultado Egas Moniz, o Aio de D. Afonso Henriques. O importante Mosteiro beneditino 

fundado no séc. X pelo Trutesendo Galindes e sua mulher, deu início a uma nova era do 

românico ao qual se designa de Românico Nacionalizado [48]. 
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A igreja românica foi edificada no séc. XIII apresentando óbvios traços góticos. Mais tarde, no 

séc. XVII e XVIII houve uma grande remodelação e transformação da capela-mor e da fachada 

principal. 

Foi classificada como Monumento Nacional em 1910, e em 1927 ocorre um grande incêndio 

no qual destrói uma grande parte da igreja, incendio este que ainda são visíveis marcas, e origina 

obras que decorreram até 1987. As últimas modificações foram em 2017-2018, com a 

conservação e recuperação da cobertura, limpeza das paredes e trabalhos arqueológicos, por 

parte da RR [48]. 

 

 

Fig. 4.18- Igreja de Paço de Sousa (exterior). [Fotografia do autor] 

 

 

Fig. 4.19- Igreja de Paço de Sousa (interior). [Fotografia do autor] 



Caracterização Acústica de Igrejas Românicas 
 

 
44 

Este monumento urbano, mas isolado, é composto por três naves em que a central é a mais alta. 

De planta basilical retangular (Fig. 4.20), com telhados de duas águas e com quatro tramos 

separados por arcos diafragmas. A fachada principal contém arco com cinco arquivoltas em 

arco semi apontado, com dois contrafortes e ampla rosácea de círculos encadeados.  

No interior, as naves são separadas por grandes pilares uniformes, três de cada lado que fazem 

a divisão das naves, com bases circulares dos quais resultam os arcos apontados (Fig. 4.21). As 

paredes e pavimento são em granito exposto e o teto em madeira, no fundo está exposto o 

tumulo de Egas Moniz. O arco triunfal com duas arquivoltas suportado por duas colunas 

contidas no muro e com capiteis decorativos, este separa duas capelas laterais, uma dedicada a 

Nossa Senhora e outra indicada como a capela do Santíssimo. A capela-mor é bastante profunda 

e com teto abobadado em madeira, paredes rebocadas e pintadas de branco, ao fundo contem 

altar saliente com uma grande tela. 

A caracterização arquitetónica é apresentada no Quadro 4.5. 

 

 

 

Fig. 4.20- Planta da Igreja de Paço de Sousa [49]. 

 

 

Fig. 4.21- Corte longitudinal da Igreja de Paço de Sousa [49]. 

 

 



Caracterização Acústica de Igrejas Românicas 
  

45 

Quadro 4.5.- Igreja de Paço de Sousa, parâmetros arquitetónicos. 

V- Volume Total (m3) 6028 

S- Área Total (m2) 546 

H- Pé-direito Máximo (m) 16,8 

W- Largura Máxima (m) 15,9 

L- Comprimento (m) 43 

Vn- Volume da Nave* (m3) 4564 

Ln- Comprimento da Nave* (m) 25,1 

*”Nave” significa nestes dados só a zona de congregação excluindo a capela-mor, incluindo naves 

laterais (quando existe). 

 

4.7. IGREJA DE NOSSA SENHORA DA NATIVIDADE DE ESCAMARÃO 

A igreja de Nossa Senhora de Escamarão (Fig. 4.22 e 4.23), localizada no concelho de Cinfães 

(GPS 41.065948,-8.257106), e apesar da sua aparência tardia, assume uma grande importância 

devido à sua implantação estratégica, pois está inserido numa povoação onde confluem os rios 

Paiva e Douro. Encontra-se edificado segundo o modelo do Românico de resistência. 

A igreja, sagrada em honra de Santa Maria e embora muitos autores indicam a sua fundação no 

séc. XII devido à doação do couto do Mosteiro de Alpendorada, a inscrição inscrita ao lado da 

fachada principal remonta para o séc. XIV (1358). 

 

 

Fig.4.22- Igreja de Escamarão (exterior). [Fotografia do autor] 
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Fig. 4.23- Igreja de Escamarão (interior). [Fotografia do autor] 

 

Mais tarde no séc. XVIII, há uma nova conceção do retábulo-mor com traços do estilo 

predominante da época, o Barroco.  A igreja esteve muitos anos ao abandono, tendo no séc. XX 

e XXI alvo de conservação e classificada como Imóvel de Interesse Público [48]. 

Igreja românica de planta retangular (Fig.4.24), com pouco volume e composta por nave única 

e capela-mor de menor secção e coberturas com telhados de duas águas. Arco com três 

arquivoltas embutido na fachada principal, com fresta central.  

Com interior bastante simples, em que o corpo da capela-mor é recuado (Fig. 4.25) com fundo 

em talha dourada e com duas janelas laterais, contendo pequena rosácea em cima do arco 

triunfal em arco apontado. Altares laterais forrados com azulejo, pavimento e teto em madeira 

e paredes com granito exposto.  

A caracterização arquitetónica é apresentada no Quadro 4.6. 

 

 

Fig. 4.24- Planta da Igreja de Escamarão [49]. 
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Fig.4.25- Corte longitudinal da Igreja de Escamarão [49]. 

 

Quadro 4.6- Igreja de Escamarão, parâmetros arquitetónicos. 

V- Volume Total (m3) 724 

S- Área Total (m2) 103 

H- Pé-direito Máximo (m) 7,73 

W- Largura Máxima (m) 6,2 

L- Comprimento (m) 18,9 

Vn- Volume da Nave* (m3) 596 

Ln- Comprimento da Nave* (m) 12,3 

*”Nave” significa nestes dados só a zona de congregação excluindo a capela-mor, incluindo naves 

laterais (quando existe). 

 

4.8. IGREJA DE SANTO ISIDORO DE CANAVESES 

A igreja de Santo Isidoro de Canaveses está localizada sobre o rio Tâmega, no concelho de 

Marco de Canaveses (GPS 41.207773,-8.143906) (Fig. 4.26 e 4.27), classificada como 

Monumento Nacional, em 2013, de pequenas dimensões apresenta um excelente estado de 

conservação do românico primitivo. Contém envolvente calma e isolada.  

De acordo com vestígios românicos encontrados, no séc. XIII, remonta para a possibilidade da 

sua edificação terá sido dedicada ao Bispo Isidoro. Mais tarde, em 1536 foram executados os 

frescos na capela-mor pelo pintor Moraes, e no séc. XVII a construção da torre sineira sobre a 

fachada principal. Na década de 1970, a igreja encontrava-se em mau estado de conservação no 

qual originaram obras, que resultaram na descoberta de frescos por trás do retábulo mor e nas 

imediatamente adjacentes [48]. 

Igreja de planta retangular (Fig. 4.28), com nave única em que a capela-mor é de menor 

dimensão em telhado de duas águas. Destaca-se a fachada principal em granito, constituída por 

sineira em volta perfeita, com cornija e pequena cruz, portal escavado em arco apontado com 

três arquivoltas apoiado em impostas decoradas e cruz inscrita em círculo. 
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O interior é muito simples e despojado (Fig. 4.29), a luz passa por estreitas frestas, teto e 

pavimento em madeira, paredes todas em granito e o arco triunfal é ligeiramente quebrado sem 

qualquer ornamento. Destaca-se a parede do fundo da capela-mor que contém a pintura de 

Moraes. 

A caracterização arquitetónica é apresentada no Quadro 4.7. 

 

   

Fig. 4.26- Igreja de Isidoro de Canaveses (exterior). [Fotografia do autor] 

 

 

Fig. 4.27- Igreja de Isidoro de Canaveses (interior). [Fotografia do autor] 
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Fig. 4.28- Planta da Igreja de Isidoro de Canaveses [49]. 

 

 

Fig. 4.29- Corte longitudinal da Igreja de Isidoro de Canaveses [49]. 

 

Quadro 4.7- Igreja de Santo Isidoro, parâmetros arquitetónicos. 

V- Volume Total (m3) 574 

S- Área Total (m2) 87 

H- Pé-direito Máximo (m) 7,56 

W- Largura Máxima (m) 5,73 

L- Comprimento (m) 17,32 

Vn- Volume da Nave* (m3) 444 

Ln- Comprimento da Nave* (m) 10,25 

*”Nave” significa nestes dados só a zona de congregação excluindo a capela-mor, incluindo naves 

laterais (quando existe). 
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4.9. IGREJA DE SANTA MARIA DE GONDAR 

A igreja de Santa Maria de Gondar ou igreja velha de Gondar (Fig. 4.30 e 4.31), localizada em 

Gondar (GPS 41.263531,-8.031465) no concelho de Amarante, é o que resta de um mosteiro 

Beneditino implantado a meia encosta, no vale do rio Ovelha. 

Edificada no séc. XIII, oriunda do mosteiro feminino e no séc. XV torna-se igreja paroquial 

devido à extinção do mosteiro. Esta chega ao séc. XX completamente degradada, em ruínas, e 

ao mesmo tempo classificada como Imóvel de Interesse Público. No mesmo século, são 

realizadas grandes obras na estrutura que devolvem a integridade à igreja. Outras obras de 

manutenção e conservação foram realizadas no presente século, sendo que as últimas foram em 

2014-2015 aos paramentos interiores, tetos, portas e iluminação [48]. 

 

 

Fig. 4.30- Igreja de Gondar (exterior). [Fotografia do autor] 

 

Igreja composta por nave única de planta longitudinal retangular, na qual se complementa com 

a capela-mor mais estreita e mais baixa, os telhados são de duas águas em ambas as partes (Fig. 

4.32). O traço românico conservou-se na totalidade mesmo com as intervenções na época 

moderna.  

A fachada principal orientada canonicamente (ocidente), é toda em granito e muito simples 

(Fig. 4.33). Contém arco com três arquivoltas embutido no pé direito o que mostra caracter 

tardio, por não ter colunas, em cima tem um pequeno óculo com uma grelha composta por cinco 

círculos e uma cruz. No interior o mais simples pode-se encontrar, com teto em madeira, 

paredes e pavimento em granito, arco triunfal em volta perfeita (típico do românico). A maior 

e infeliz particularidade, são as cadeiras em plástico para os fiéis. 
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A caracterização arquitetónica é apresentada no Quadro 4.8. 

 

 

Fig. 4.31- Igreja de Gondar (interior). [Fotografia do autor] 

 

 

 

Fig. 4.32- Planta da Igreja de Gondar [49]. 

 

 



Caracterização Acústica de Igrejas Românicas 
 

 
52 

 

Fig4.33- Corte longitudinal da Igreja de Gondar [49]. 

 

Quadro 4.8- Igreja de Gondar, parâmetros arquitetónicos. 

V- Volume Total (m3) 786 

S- Área Total (m2) 119 

H- Pé-direito Máximo (m) 7,05 

W- Largura Máxima (m) 6,6 

L- Comprimento (m) 20,35 

Vn- Volume da Nave* (m3) 626 

Ln- Comprimento da Nave* (m) 13,54 

*”Nave” significa nestes dados só a zona de congregação excluindo a capela-mor, incluindo naves 

laterais (quando existe). 

 

4.10. IGREJA DO SALVADOR DE TRAVANCA 

Inserida no desabitado mosteiro de Travanca, a Igreja do Salvador de Travanca está localizada 

no Concelho de Amarante (GPS 41.277676,-8.192871) (Fig. 4.34 e 4.35). Situada numa zona 

rural e isolada, esta igreja implantada no fundo de um vale, é incluída no “plano beneditino 

português”, sendo este um dos exemplos mais acabados deste plano. 

No séc. XI, foi construído o mosteiro de Travanca tendo este sido atribuído como tradição ao 

nobre Garcia Moniz. Mais tarde no séc. XIII, dá-se a construção da igreja românica e no século 

a seguir a construção da torre. Em 1834 com a extinção das ordens religiosas o espaço cai no 

abandono, voltando no séc. XX com obras de intervenção por parte da Direção-Geral dos 

Edifícios e Monumentos Nacionais, fazendo também uma unidade hospitalar no espaço do 

mosteiro. Foi considerado Monumento Nacional em 1916, e as últimas obras de conservação 

geral (coberturas, dos parâmetros, dos vãos, pavimentos e espaço de celebração) foram 

realizadas em 2014 [48]. 
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Fig. 4.34- Igreja de Travanca (exterior). [Fotografia do autor] 

 

Insere-se no reduzido número de igrejas com três naves (Fig. 4.36), sendo a central mais 

elevada, de planta retangular e com telhados de duas águas. Na fachada principal, destaca-se o 

portal saliente em relação à fachada como em algumas igrejas da região, contem quatro 

arquivoltas apoiadas em finas colunas, com uma pequena fresta na parte superior como era 

comum no românico. No interior, apesar de alterações sofridas nas épocas mais recentes, ainda 

se mantém o estilo românico, com paredes, pavimento e pilares em granito, separados por arcos 

em diafragma (Fig. 4.37) e teto em madeira. O arco triunfal, em arco ponteado que separa a 

nave central e a capela-mor, contendo esta paredes rebocadas, fundo em talha dourada e teto 

em volta perfeita. 

 

Fig. 4.35- Igreja de Travanca (interior). [Fotografia do autor] 
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A caracterização arquitetónica é apresentada no Quadro 4.9. 

 

 

Fig. 4.36- Planta da Igreja de Travanca [49]. 

 

 

Fig. 4.37- Corte longitudinal da Igreja de Travanca [49]. 

 

Quadro 4.9- Igreja de Travanca, parâmetros arquitetónicos. 

V- Volume Total (m3) 2801 

S- Área Total (m2) 330 

H- Pé-direito Máximo (m) 12,8 

W- Largura Máxima (m) 14,6 

L- Comprimento (m) 28,0 

Vn- Volume da Nave* (m3) 2547 

Ln- Comprimento da Nave* (m) 20,3 

*”Nave” significa nestes dados só a zona de congregação excluindo a capela-mor, incluindo naves 

laterais (quando existe). 
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4.11. IGREJA DE SANTO ANDRÉ DE TELÕES  

A igreja de Santo André de Telões (Fig. 4.38 e 4.39), localizada num outeiro sobre o vale no 

concelho de Amarante (GPS 41.310148,-8.108097), embora pertença a um românico muito 

tardio, contém vestígios da época muito importantes.  

Não se conhece ao certo a data da sua construção, mas sabe-se que a sua fundação foi no séc. 

XIII devido aos vestígios remanescentes, já do fim do Românico, pouco depois de D. Afonso 

Henriques ter doado o mosteiro de Telões. Alvo de grandes alterações e transformações, foi no 

séc. XVI que se deu a mais significativa destas, uma ampla pintura mural na igreja onde ainda 

hoje se encontram alguns traços da mesma.  

Mais tarde foram construídos retábulos, e outras obras de conservação, sendo que esta igreja 

sempre foi muito bem conservada nunca entrando em abandono. Em 1977 foi classificada como 

Imóvel de Interesse Público e a última obra foi realizada em 2015, onde se realizaram trabalhos 

de manutenção nas coberturas, paramentos e vãos [48]. 

 

 

Fig. 4.38- Igreja de Telões (exterior). [Fotografia do autor] 

 

Apesar da sua origem românica, onde os principais vestígios são visíveis ao nível da cabeceira, 

esta igreja teve evidentes vontades de alterações estéticas. De planta retangular, composta dor 

uma única nave, sendo a capela-mor de menores dimensões e ambos os telhados são de duas 

águas (Fig. 4.40). A fachada é avançada com alpendre em granito coroada com cruz pátea, 

sendo a fachada principal bastante simples com portal com três arcos embutidos toda em granito 

decorados na base e a cima do alpendre, a fachada é rasgada por uma pequena rosácea com flor 

de seis pontas e do lado direito um relógio. O alpendre em granito exposto contém entrada com 

arco de volta perfeita, com campanário e cruz latina, possuindo cobertura de dois panos em 

madeira, a parte lateral é definido por muretes com três colunas cilíndricas de cada lado. No 

interior, as paredes são em granito com vários retábulos trabalhados, o pavimento e o teto em 

madeira escura, a parede lateral com púlpito em que o acesso é por escadas em granito. O arco 
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triunfal é de duas arquivoltas e ligeiramente quebrado, assente na parte interior por fortes 

colunas. A capela-mor tem pavimento e cobertura (abóbada de berço) em madeira e o retábulo-

mor do Barroco em talha, mas com pormenores do Neoclássico  

A caracterização arquitetónica é apresentada no Quadro 4.10. 

 

 

Fig. 4.39- Igreja de Telões (interior). [Fotografia do autor] 

 

 

Fig. 4.40- Planta da Igreja de Telões [49]. 
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Quadro 4.10- Igreja de Telões, parâmetros arquitetónicos. 

V- Volume Total (m3) 1390 

S- Área Total (m2) 159 

H- Pé-direito Máximo (m) 9,46 

W- Largura Máxima (m) 7,60 

L- Comprimento (m) 23,40 

Vn- Volume da Nave* (m3) 1186 

Ln- Comprimento da Nave* (m) 17,0 

*”Nave” significa nestes dados só a zona de congregação excluindo a capela-mor, incluindo naves 

laterais (quando existe). 

 

4.12. CARACTERIZAÇÃO GLOBAL 

O Quadro 4.11 apresenta a caracterização global das dez igrejas estudadas. 

 

Quadro 4.11- Caracterização arquitetónica das igrejas estudadas. 

Igreja 

GPS 

V 

Volume 

Total 

(m3) 

S 

Área 

Total 

(m2) 

H 

Pé-

direito 

Máximo 

(m) 

W 

Largura 

Máxima 

(m) 

L 

Comprimento 

Total 

(m) 

Vn 

Volume 

Nave* 

(m3) 

Ln 

Comprimento 

Nave* (m) 

AIRÃES 
41.315055,-8.198615 

1249 209 9,55 13,60 20,40 1111 13,49 

CETE 
41.180636,-8.366329 

1515 155 11,80 5,40 28,70 1201 20,20 

ESCAMARÃO 
41.065948,-8.257106 

724 103 7,73 6,20 18,90 596 12,30 

FERREIRA 
41.264871,-8.343731 

2957 230 14,40 8,77 29,40 2400 19,40 

GONDAR 
41.263531,-8.031465 

786 119 7,05 6,60 20,35 626 13,54 

ISIDORO 
41.207773,-8.143906 

574 87 7,56 5,73 17,32 444 10,25 

P. SOUSA 
41.166071,-8.344658 

6028 546 16,80 15,90 43,00 4564 25,10 

TELÕES 
41.310148,-8.108097 

1390 159 9,46 7,60 23,40 1186 17,00 

TRAVANCA 
41.277676,-8.192871 

2801 330 12,80 14,60 28,00 2547 20,30 

V. VERDE 
41.304861,-8.182076 

399 61 7,08 5.37 13,35 293 7,80 

*”Nave” significa nestes dados só a zona de congregação excluindo a capela-mor, incluindo naves 

laterais (quando existem). 
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5 

 METODOLOGIA DOS ENSAIOS 

  

 

 

5.1. TEMPO DE REVERBERAÇÃO  

5.1.1. MÉTODO DE ENSAIO 

Neste trabalho o Tempo de Reverberação (TR), mede-se in situ com uma fonte sonora que emite 

um ruído aproximado a um ruído branco durante 10 segundos, colocada no piso em todas as 

igrejas à frente do altar-mor e inclinada  30 a 40 graus para cima [50]. Este ruído tem que ser 

suficientemente intenso para que consiga registar um decaimento acima do ruído de fundo. O 

sonómetro (recetor) é colocado em diversos pontos escolhidos, tendo sempre a mesma 

coerência relativa para todas as igrejas (Fig. 5.1). O recetor regista o nível de pressão sonora ao 

longo dos dez segundos de emissão e após o terminar do som emitido, este calcula o tempo de 

decaimento que corresponde a 20 ou 30 dB. A este valor de decaimento, faz-se então uma 

extrapolação para o valor de 60 dB, que também é calculado e referido no próprio sonómetro, 

para bandas de terços de oitava entre os 100 e os 5000 Hz (obtendo-se os TR20 e TR30). 

Para uma melhor representação do ensaio, a Fig. 5.1 mostra a situação típica da localização dos 

três pontos usados e da fonte sonora em cada igreja. Usando um alinhamento diagonal, partindo 

do princípio da simetria de valores, escolheu-se um ponto no meio em frente à fonte sonora, o 

segundo ponto para o meio no alinhamento central da capela-mor e o terceiro no fundo da igreja. 

Para cada um dos três pontos medidos (Fig. 5.1)  realizaram-se duas leituras, uma realizada à 

esquerda e outra à direita, rodando o microfone do sonómetro aproximadamente 30º. A altura 

do sonómetro foi de 1,20 a 1,30 m do pavimento, apoiado em tripé.  

O tempo de reverberação final para cada ponto é calculado então pela média aritmética das duas 

leituras realizadas em cada direção, fornecendo então um único valor de tempo de reverberação. 

A fonte sonora foi sempre posicionada na capela-mor em frente ao altar-mor, como está referido 

na Fig. 5.1.   

Os ensaios foram efetuados entre os dias 9 e 16 de Abril de 2019. 

Para a realização deste ensaio foram utilizados os seguintes equipamentos: 

• Sonómetro B&K, modelo 2260 (Fig.5.2 esquerda); 

• Fonte sonora B&K, modelo 4224 (Fig. 5.2 direita). 
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Fig. 5.1- Esquema tipo da localização típica dos pontos de medição do TR em cada igreja para duas 

naves e para uma nave (FS- Fonte Sonora). 
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Fig. 5.2- Medição do Tempo de Reverberação: (esquerda)- Sonómetro B&K2260; (direita)- Fonte 

sonora B&K4224. 

 

5.1.2. RESULTADOS 

Para cada um dos pontos medidos, foram automaticamente registados pelo sonómetro os 

valores para um decaimento de 30 dB e extrapolado para os 60 dB (T30), por bandas de terços 

de oitava dos 50 aos 10k Hz. Para este trabalho consideraram-se unicamente as bandas de 

frequência entre os 100 e os 5k Hz por serem as frequências com mais influência na palavra e 

música, como se mostrou no capítulo 2 e porque são as que normalmente se utilizam nestes 

estudos.  

Nos Quadros 5.1 a 5.5 e nas Figuras 5.3 a 5.12 , mostram-se os resultados obtidos nos ensaios 

realizados, isto é, os valores do Tempo de Reverberação (s) e o cálculo de um valor médio nas 

bandas de 1/3 de oitava de frequência central entre os 400 e 1250 Hz. 

De forma a entender a homogeneidade do campo sonoro das igrejas em estudo, foi calculado o 

desvio padrão (σ) de todas as medições realizadas no ensaio, ou seja, seis medições nos três 

pontos ensaiados. 
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Quadro 5.1- Valores obtidos do TR (s) na Igreja de Airães (esquerda) e Cete (direita) (σ- desvio-

padrão). 

 AIRAES CETE 

f (Hz) P1 P2 P3 Média σ P1 P2 P3 Média σ 

100 1,55 1,39 1,33 1,42 0,30 3,06 3,57 3,33 3,32 0,31 

125 1,43 1,18 1,61 1,41 0,24 2,84 2,71 3,30 2,95 0,28 

160 1,68 1,49 1,51 1,56 0,11 2,95 2,87 2,61 2,81 0,19 

200 1,95 1,94 2,00 1,96 0,06 3,05 2,79 3,13 2,99 0,19 

250 2,04 2,13 1,93 2,03 0,12 2,55 2,53 2,75 2,61 0,12 

315 2,17 2,18 2,23 2,19 0,08 2,42 2,54 2,54 2,50 0,12 

400 2,49 2,53 2,42 2,48 0,12 2,97 2,97 2,92 2,95 0,07 

500 2,60 2,39 2,62 2,54 0,13 3,37 3,23 3,22 3,27 0,16 

630 2,53 2,57 2,70 2,60 0,15 3,47 3,32 3,46 3,41 0,17 

800 2,48 2,49 2,58 2,52 0,08 3,10 3,02 2,99 3,03 0,10 

1k 2,42 2,52 2,49 2,47 0,08 2,95 2,84 2,91 2,90 0,06 

1,25k 2,47 2,52 2,48 2,49 0,07 2,92 2,95 3,11 2,99 0,11 

1,6k 2,42 2,44 2,56 2,47 0,11 2,86 3,01 2,97 2,94 0,08 

2k 2,30 2,26 2,26 2,27 0,07 2,78 2,77 2,73 2,76 0,04 

2,5k 2,16 2,18 2,09 2,14 0,05 2,70 2,58 2,65 2,64 0,07 

3,15k 2,05 2,03 1,97 2,01 0,05 2,36 2,38 2,42 2,39 0,04 

4k 1,70 1,72 1,74 1,72 0,02 2,09 2,07 2,08 2,08 0,03 

5k 1,49 1,50 1,57 1,52 0,07 1,83 1,99 1,93 1,92 0,15 

TR (400-1,25k Hz) 2,50 2,50 2,54 2,51 0,07 3,13 3,05 3,10 3,09 0,07 
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Quadro 5.2- Valores obtidos do TR (s) na Igreja de Escamarão (esquerda)  e Ferreira (direita) (σ- 

desvio-padrão). 

 ESCAMARAO FERREIRA 

f (Hz) P1 P2 P3 Média σ P1 P2 P3 Média σ 

100 1,09 1,72 1,18 1,33 0,36 4,59 4,70 5,35 4,88 0,41 

125 0,93 1,08 1,37 1,13 0,21 4,71 4,85 4,77 4,77 0,07 

160 1,49 1,40 1,49 1,46 0,05 4,53 4,61 4,56 4,56 0,28 

200 1,71 2,12 1,92 1,91 0,20 4,20 4,57 4,27 4,34 0,21 

250 1,87 1,96 1,99 1,94 0,10 4,07 3,67 3,91 3,88 0,24 

315 2,18 2,28 2,35 2,27 0,10 3,76 3,62 3,98 3,78 0,18 

400 2,48 2,36 2,41 2,42 0,15 3,92 3,63 3,77 3,77 0,24 

500 2,40 2,63 2,46 2,49 0,16 3,51 3,41 3,47 3,46 0,07 

630 2,65 2,56 2,63 2,61 0,15 3,13 3,28 3,31 3,24 0,10 

800 2,56 2,52 2,61 2,56 0,10 3,21 3,20 3,18 3,19 0,04 

1k 2,45 2,45 2,40 2,43 0,08 2,84 2,81 2,83 2,83 0,07 

1,25k 2,44 2,46 2,42 2,44 0,05 2,91 2,92 2,83 2,88 0,06 

1,6k 2,33 2,35 2,31 2,33 0,06 2,78 2,80 2,87 2,81 0,06 

2k 2,17 2,11 2,18 2,15 0,06 2,62 2,64 2,57 2,61 0,05 

2,5k 2,16 2,11 2,06 2,11 0,06 2,47 2,39 2,42 2,42 0,05 

3,15k 2,00 2,00 1,89 1,96 0,08 2,18 2,14 2,24 2,18 0,06 

4k 1,74 1,67 1,63 1,68 0,07 1,83 1,87 1,88 1,86 0,03 

5k 1,46 1,57 1,50 1,51 0,06 1,58 1,65 1,60 1,61 0,04 

TR (400-1,25k Hz) 2,49 2,49 2,49 2,49 0,05 3,25 3,21 3,23 3,23 0,06 
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Quadro 5.3- Valores obtidos do TR (s) na Igreja de Gondar (esquerda) e Isidoro (direita) (σ- desvio-

padrão). 

 GONDAR ISIDORO 

f (Hz) P1 P2 P3 Média σ P1 P2 P3 Média σ 

100 2,04 1,82 1,83 1,89 0,19 1,41 2,12 1,53 1,68 0,34 

125 1,28 1,62 1,58 1,49 0,18 1,42 1,70 1,54 1,55 0,16 

160 1,52 1,42 1,39 1,44 0,13 1,40 1,36 1,61 1,45 0,13 

200 1,42 1,50 1,35 1,42 0,08 1,44 1,68 1,53 1,55 0,13 

250 1,26 1,36 1,24 1,28 0,08 1,72 1,76 1,66 1,71 0,08 

315 1,35 1,29 1,34 1,32 0,06 2,00 2,09 2,09 2,06 0,10 

400 1,48 1,49 1,76 1,57 0,15 2,07 2,30 2,41 2,26 0,18 

500 1,88 1,76 1,72 1,79 0,08 2,21 2,29 2,26 2,25 0,13 

630 1,88 1,98 1,94 1,93 0,09 2,13 2,20 2,21 2,18 0,07 

800 2,29 2,28 2,33 2,30 0,08 2,29 2,21 2,14 2,21 0,07 

1k 2,33 2,36 2,41 2,36 0,05 2,00 1,99 2,08 2,02 0,07 

1,25k 2,38 2,48 2,51 2,45 0,08 2,03 2,06 2,04 2,04 0,04 

1,6k 2,33 2,28 2,34 2,32 0,04 1,85 1,88 1,95 1,89 0,08 

2k 2,17 2,11 2,12 2,13 0,08 1,97 2,00 1,94 1,97 0,04 

2,5k 2,05 2,05 2,04 2,04 0,08 1,93 1,96 1,89 1,93 0,05 

3,15k 1,88 2,00 1,95 1,94 0,06 1,86 1,70 1,77 1,78 0,08 

4k 1,60 1,59 1,58 1,59 0,03 1,50 1,48 1,51 1,49 0,02 

5k 1,34 1,39 1,34 1,36 0,03 1,32 1,35 1,31 1,32 0,03 

TR (400-1,25k Hz) 2,04 2,06 2,11 2,07 0,07 2,12 2,17 2,19 2,16 0,07 
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Quadro 5.4- Valores obtidos do TR (s) na Igreja de Paço de Sousa (esquerda)  e Telões (direita) (σ- 

desvio-padrão). 

 P.SOUSA TELOES 

f (Hz) P1 P2 P3 Média σ P1 P2 P3 Média σ 

100 2,05 2,95 2,42 2,47 0,43 1,35 1,77 1,96 1,69 0,31 

125 2,01 2,65 2,26 2,31 0,32 1,83 2,00 1,93 1,92 0,12 

160 2,18 2,13 2,00 2,10 0,22 1,97 2,12 2,06 2,05 0,13 

200 1,99 2,08 2,16 2,08 0,12 2,14 2,28 2,42 2,28 0,16 

250 2,46 2,50 2,39 2,45 0,09 2,31 2,44 2,28 2,34 0,12 

315 2,52 2,56 2,32 2,47 0,13 2,53 2,57 2,57 2,55 0,13 

400 2,91 2,61 2,73 2,75 0,21 2,55 2,61 2,48 2,54 0,07 

500 3,07 3,05 2,85 2,99 0,12 2,77 2,74 2,82 2,78 0,09 

630 3,04 3,18 3,10 3,10 0,11 2,65 2,71 2,55 2,64 0,09 

800 3,08 3,13 3,21 3,14 0,07 2,63 2,53 2,61 2,59 0,07 

1k 3,15 3,00 3,10 3,08 0,10 2,60 2,62 2,52 2,58 0,11 

1,25k 3,15 3,22 3,17 3,18 0,06 2,56 2,49 2,46 2,50 0,08 

1,6k 3,19 3,25 3,17 3,20 0,06 2,36 2,44 2,36 2,39 0,11 

2k 3,00 3,08 2,94 3,00 0,07 2,25 2,29 2,28 2,27 0,05 

2,5k 2,78 2,89 2,75 2,81 0,08 2,11 2,16 2,12 2,13 0,05 

3,15k 2,46 2,64 2,60 2,56 0,10 2,01 2,02 2,02 2,02 0,05 

4k 2,08 2,25 2,23 2,19 0,09 1,74 1,81 1,86 1,80 0,07 

5k 1,77 2,13 1,94 1,95 0,20 1,54 1,54 1,96 1,68 0,36 

TR (400-1,25k Hz) 3,06 3,03 3,02 3,04 0,09 2,62 2,62 2,57 2,60 0,06 
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Quadro 5.5 Valores obtidos do TR (s) na Igreja de Travanca (esquerda) e Vila Verde (direita) (σ- 

desvio-padrão). 

 TRAVANCA V.VERDE 

f (Hz) P1 P2 P3 Média σ P1 P2 P3 Média σ 

100 2,70 2,92 2,80 2,80 1,06 1,34 1,66 1,53 1,51 0,19 

125 2,76 2,81 3,24 2,93 0,26 1,19 1,33 1,58 1,37 0,20 

160 2,71 2,80 3,31 2,94 0,31 1,30 1,51 1,22 1,34 0,15 

200 2,32 2,68 2,25 2,41 0,22 1,29 1,66 1,51 1,49 0,18 

250 2,31 2,49 2,46 2,42 0,13 1,56 1,72 1,59 1,62 0,09 

315 2,37 2,30 2,36 2,34 0,13 1,45 1,63 1,40 1,49 0,12 

400 2,58 2,57 2,50 2,55 0,17 1,38 1,43 1,46 1,42 0,09 

500 2,81 2,66 2,66 2,71 0,15 1,43 1,43 1,51 1,45 0,06 

630 2,97 2,96 2,96 2,96 0,08 1,70 1,62 1,67 1,66 0,07 

800 3,03 2,87 2,99 2,96 0,10 1,67 1,73 1,61 1,67 0,05 

1k 2,84 2,96 2,84 2,88 0,10 1,78 1,79 1,79 1,78 0,05 

1,25k 2,90 2,83 2,86 2,86 0,07 1,80 1,93 1,78 1,83 0,10 

1,6k 2,63 2,72 2,62 2,66 0,07 1,74 1,79 1,75 1,76 0,05 

2k 2,47 2,49 2,53 2,50 0,03 1,65 1,64 1,65 1,64 0,03 

2,5k 2,34 2,33 2,40 2,36 0,04 1,54 1,55 1,54 1,54 0,02 

3,15k 2,27 2,28 2,35 2,30 0,04 1,50 1,52 1,52 1,51 0,04 

4k 1,82 1,91 1,90 1,87 0,05 1,38 1,33 1,36 1,35 0,04 

5k 1,57 1,61 1,64 1,60 0,04 1,17 1,25 1,21 1,21 0,05 

TR (400-1,25k Hz) 2,85 2,81 2,80 2,82 0,05 1,62 1,65 1,63 1,64 0,05 

 

 

 

 

Fig. 5.3- Valores do TR por banda de 1/3 oitava, medidos em cada um dos três pontos da Igreja de 

Airães. 
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Fig. 5.4- Valores do TR por banda de 1/3 oitava, medidos em cada um dos três pontos da Igreja de 

Cete. 

 

 

Fig. 5.5- Valores do TR por banda de 1/3 oitava, medidos em cada um dos três pontos da Igreja de 

Escamarão. 

 

 

Fig. 5.6- Valores do TR por banda de 1/3 oitava, medidos em cada um dos três pontos da Igreja de 

Ferreira. 
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Fig. 5.7- Valores do TR por banda de 1/3 oitava, medidos em cada um dos três pontos da Igreja de 

Gondar. 

 

 

Fig. 5.8- Valores do TR por banda de 1/3 oitava, medidos em cada um dos três pontos da Igreja de 

Santo Isidoro. 

 

 

Fig. 5.9- Valores do TR por banda de 1/3 oitava, medidos em cada um dos três pontos da Igreja de 

Paço de Sousa. 
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Fig. 5.10- Valores do TR por banda de 1/3 oitava, medidos em cada um dos três pontos da Igreja de 

Telões. 

 

 

Fig. 5.11- Valores do TR por banda de 1/3 oitava, medidos em cada um dos três pontos da Igreja de 

Travanca. 

 

 

Fig. 5.12- Valores do TR por banda de 1/3 oitava, medidos em cada um dos três pontos da Igreja de 

Vila Verde. 
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Fig. 5.13- Valores do TR médio dos três pontos de medição, por banda de 1/3 oitava, em todas as 

igrejas.  

 

Como já foi referido antes e por diversos estudos, a palavra é hoje o fator mais importante para 

uma igreja católica, sendo então o seu principal objetivo acústico a sua inteligibilidade, sem 

nunca deixar de parte os requisitos acústicos para a música, que está quase sempre presente nas 

cerimónias religiosas destes locais de culto. A junção destes dois fatores apresenta um problema 

pois para a palavra são precisos valores do Tempo de Reverberação baixos enquanto, para a 

música, estes têm que ser mais elevados.  

Nos quadros 5.1 a 5.5, foi também analisado o desvio-padrão de forma a entender a dispersão 

dos valores medidos. Quanto menor o desvio-padrão mais homogéneo é o campo sonoro. É 

possível então verificar que o desvio padrão para as altas frequências (maiores que 250 Hz), em 

todas as igrejas é bastante baixo o que demonstra a sua homogeneidade. As igrejas com maior 

desvio padrão são geralmente as igrejas com espaços acoplados (como é o caso de Cete), com 

maior volume, com três naves (como é o caso de Travanca, Airães e Paço de Sousa), medições 

realizadas perto de aberturas, etc.  

Como foi descrito e justificado no capítulo 3, para haver uma boa inteligibilidade da palavra, 

seriam necessários valores do Tempo de Reverberação entre os 0,8 e 1,0 s. Para a música e 

considerando também os cânticos, o TR deveria estar por volta dos 2 s ou até um pouco mais, 

dependendo do tipo de música (órgão, por exemplo).   

Pela análise da média dos valores do Tempo de Reverberação como indica o Fig. 5.13, é 

possível observar uma descida das baixas para as altas frequências. Este fenómeno acontece em 

todas as igrejas, mas é evidenciado naquelas com volumetria maior como as igrejas de Ferreira, 

Paço de Sousa, Cete e Travanca, por terem assim uma absorção sonora do ar mais elevada. A 

descida dos valores de TR nas frequências baixas, entre as bandas de frequências de 100 e 250 

Hz, é talvez causada pela absorção sonora dos materiais usados (ornamentos, teto e pavimento 

em madeira).  
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A média dos valores de TR em cada uma das igrejas difere de umas para outras, podendo-se 

observar que nenhuma respeita os valores recomendados para uma boa inteligibilidade da 

palavra, embora havendo algumas igrejas com características acústicas bastante boas para a 

música dedicada a estes espaços. É importante referir que, no tempo do Românico, os serviços 

religiosos eram em Latim, pelo que a inteligibilidade da palavra não era considerada muito 

necessária. 

Na Fig. 5.14, pode-se observar os limites sugeridos para cada um destes dois fatores (palavra e 

música) e conclui-se que a única igreja com os valores minimamente aceitáveis (com um TR500-

1k =1,6 s) é a igreja de Vila Verde, um valor razoável para a palavra, por ser a igreja com menor 

volume. As restantes igrejas têm valores bons para a música especialmente a música com órgão 

pois necessita de valores de Tempo de Reverberação elevados. São de destacar as igrejas de 

Gondar e Isidoro, pois têm um valor adequado para a música com valores de 2,1 e 2,2 s 

respetivamente. 

Utilizaram-se estas bandas (400 a 1,25k Hz) em que o valor é calculado pela sua média 

aritmética entre estes seis valores das bandas por 1/3 de oitava, por serem as bandas de 

frequências mais representativas como tem sido usado noutros estudos [24, 35]. 

 

 

Fig. 5.14- Relação dos valores de TR400-1,25k com o Volume, em todas as igrejas da amostra 

comparando com limites ideais para a palavra e música (exceto órgão).  

 

Estudos anteriores ([27],[28], [29], [30], [31], [32], [33], [34], [35], [36]) analisam todos os 

valores de TR em bandas de frequência de 1/1 oitava, o que não acontece no presente trabalho. 

Deste modo, no quadro 5.6 são apresentados todos os valores obtidos do TR assim como o seu 

valor médio nas bandas 500 e 1000 Hz, com o objetivo de serem comparados. 
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Quadro 5.6- Valores médios do TR nas bandas de frequência de 1/1 oitava em cada uma das igrejas, 

assim como o seu valor médio nas bandas de frequências 500 e 1000 Hz. 

Igrejas 125 250 500 1k 2k 4k TR500-1k 

AIRAES 1,46 2,06 2,54 2,49 2,29 1,75 2,51 

CETE 3,03 2,70 3,21 2,97 2,78 2,13 3,09 

ESCAMARAO 1,30 2,04 2,51 2,48 2,20 1,71 2,49 

FERREIRA 4,74 4,00 3,49 2,97 2,61 1,88 3,23 

GONDAR 1,61 1,34 1,76 2,37 2,16 1,63 2,07 

ISIDORO 1,56 1,77 2,23 2,09 1,93 1,53 2,16 

PSOUSA 2,29 2,33 2,95 3,13 3,00 2,23 3,04 

TELOES 1,89 2,39 2,65 2,56 2,26 1,83 2,60 

TRAVANCA 3,07 2,39 2,74 2,90 2,50 1,92 2,82 

V VERDE 1,40 1,53 1,51 1,76 1,65 1,36 1,64 

 

 

5.2. RASTI 

5.2.1. MÉTODO DE ENSAIO 

Como foi referido no capítulo 2, a inteligibilidade da palavra pode ser medida de forma objetiva, 

através de um ensaio rápido chamado RASTI (Rapid Speech Transmission Index), um método 

simplificado do STI (Speech Transmission Index). Seguindo a norma IEC 60268-16 [51] e de 

forma a garantir a veracidade nos resultados, mediram-se mais de que uma vez, nove pontos 

estratégicos nas naves principais onde normalmente existe possibilidade de haver pessoas 

sentadas. Optou-se por ensaiar este parâmetro só em metade de cada igreja, considerando que 

os valores nesta metade sejam iguais na outra devido à sua simetria e salientar que nas igrejas 

com três naves os pontos 3, 6, 9 (Fig. 5.15) foram medidos na nave lateral. 

Como já escrito anteriormente, foram medidos nove pontos, apenas numa metade da igreja pois 

concluiu-se que como tinham simetria os valores dos ensaios não iriam mudar. Os pontos foram 

escolhidos, de forma a abranger todas as distâncias da igreja onde as pessoas se podem sentar, 

desde a primeira fila ao centro até à última fila no canto. (Fig. 5.15)  

O RASTI consiste então na emissão de um sinal sonoro, através de um emissor de RASTI 

colocado num tripé com uma altura aproximadamente de um ser humano (1,6 m), atrás do altar 

principal (Fig. 5.15). Este ruído emitido pelo emissor, é muito característico pois pretende ser 

próximo de um humano a falar, compactado em frequências dos 500 e 2000 Hz. 

A medição foi realizada pelo recetor de RASTI, em nove pontos da igreja (Fig. 5.15), a uma 

altura de aproximadamente 1,20 m, que representa uma pessoa sentada. Em cada ponto 

efetuaram-se diversas medidas nas quais foram sujeitas a uma média aritmética de forma a obter 

um valor de RASTI único. 

Como já foi visto no capítulo 2, os valores do RASTI podem ser comparados e avaliados 

segundo uma escala subjetiva da inteligibilidade da palavra que é apresentada no Quadro 5.11. 
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Quadro 5.11- Valores do RASTI para uma escala de inteligibilidade. [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os equipamentos utilizados neste ensaio foram: 

•  Emissor de RASTI B&K, modelo 4225 (Fig.5.16).  

• Recetor de RASTI B&K, modelo 4419 (Fig. 5.17); 

 

 

 

Fig.5.15 – Pontos genéricos de medição do RASTI em cada igreja, agrupados nas zonas Frente, 

Meio e Fundo (FS- Fonte Sonora) para igrejas de três e uma nave. 

RASTI Inteligibilidade subjetiva 

[0,00 - 0,30[ Má 

[0,30 - 0,45[ Medíocre 

[0,45 - 0,60[ Suficiente 

[0,60 - 0,75[ Boa 

[0,75 - 1,00] Excelente 
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5.16- Emissor RASTI B&K4225. [Fotografia do autor] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.17- Recetor RASTI B&K4419. [Fotografia do autor] 

 

5.2.2. RESULTADOS 

Para cada ponto de medição foram realizadas três medições e procedeu-se a uma média 

aritmética entre as três, para cálculo do RASTI em cada ponto. Posteriormente foram divididos 

os pontos em zonas (frente, meio, fundo) em função do comprimento da nave principal da igreja 

de forma a entender o decaimento em profundidade e também perceber o valor de RASTI médio 

em cada uma destas zonas.  

O RASTI total da igreja é então a média aritmética dos três valores do RASTI em cada zona. 

Os Quadros 5.12 a 5.21 e figura 5.18 mostram com detalhe cada valor obtido do RASTI em 

cada um dos pontos medidos. 

 

 



Caracterização Acústica de Igrejas Românicas 
  

75 

Quadro 5.12- Valores obtidos do RASTI na Igreja de Airães. 

Zona Pontos 
Medições 

Média 
Média 

por Zona 

Média 
Total (3 
zonas) 

1ª 2ª 3ª 

Frente 

1 0,54 0,53 0,54 0,54 

0,48 

0,42 

2 0,49 0,48 0,49 0,49 

3 0,40 0,41 0,42 0,41 

Meio 

4 0,44 0,44 0,41 0,43 

0,40 5 0,39 0,40 0,39 0,39 

6 0,37 0,37 0,37 0,37 

Fundo 

7 0,44 0,43 0,43 0,43 

0,39 8 0,38 0,37 0,38 0,38 

9 0,35 0,34 0,36 0,35 

 

Quadro 5.13- Valores obtidos do RASTI na Igreja de Cete. 

Zona Pontos 
Medições 

Média 
Média 

por Zona 

Média 
Total (3 
zonas) 

1ª 2ª 3ª 

Frente 

1 0,52 0,52 0,52 0,52 

0,49 

0,41 

2 0,48 0,48 0,49 0,48 

3 0,46 0,46 0,46 0,46 

Meio 

4 0,44 0,45 0,45 0,45 

0,40 5 0,40 0,40 0,40 0,40 

6 0,37 0,36 0,37 0,37 

Fundo 

7 0,37 0,37 0,36 0,37 

0,34 8 0,33 0,34 0,33 0,33 

9 0,32 0,31 0,31 0,31 

 

Quadro 5.14- Valores obtidos do RASTI na Igreja de Escamarão. 

Zona Pontos 
Medições 

Média 
Média 

por Zona 

Média 
Total (3 
zonas) 

1ª 2ª 3ª 

Frente 

1 0,57 0,56 0,57 0,57 

0,53 

0,44 

2 0,55 0,54 0,54 0,54 

3 0,48 0,48 0,49 0,48 

Meio 

4 0,44 0,45 0,44 0,44 

0,41 5 0,41 0,41 0,40 0,41 

6 0,38 0,37 0,38 0,38 

Fundo 

7 0,39 0,41 0,41 0,40 

0,38 8 0,37 0,37 0,37 0,37 

9 0,35 0,36 0,35 0,35 

 



Caracterização Acústica de Igrejas Românicas 
 

 
76 

Quadro 5.15- Valores obtidos do RASTI na Igreja de Ferreira. 

Zona Pontos 
Medições 

Média 
Média 

por Zona 

Média 
Total (3 
zonas) 

1ª 2ª 3ª 

Frente 

1 0,52 0,52 0,51 0,52 

0,46 

0,39 

2 0,46 0,45 0,46 0,46 

3 0,41 0,42 0,41 0,41 

Meio 

4 0,40 0,42 0,40 0,41 

0,38 5 0,37 0,38 0,38 0,38 

6 0,35 0,35 0,34 0,35 

Fundo 

7 0,36 0,35 0,36 0,36 

0,33 8 0,33 0,33 0,32 0,33 

9 0,31 0,32 0,30 0,31 

 

Quadro 5.16- Valores obtidos do RASTI na Igreja de Gondar. 

Zona Pontos 
Medições 

Média 
Média 

por Zona 

Média 
Total (3 
zonas) 

1ª 2ª 3ª 

Frente 

1 0,53 0,53 0,52 0,53 

0,49 

0,44 

2 0,50 0,50 0,50 0,50 

3 0,45 0,44 0,45 0,45 

Meio 

4 0,46 0,47 0,46 0,46 

0,43 5 0,42 0,43 0,43 0,43 

6 0,40 0,41 0,40 0,40 

Fundo 

7 0,43 0,44 0,43 0,43 

0,40 8 0,41 0,40 0,39 0,40 

9 0,38 0,38 0,38 0,38 

 

Quadro 5.17- Valores obtidos do RASTI na Igreja de Santo Isidoro. 

Zona Pontos 
Medições 

Média 
Média 

por Zona 

Média 
Total (3 
zonas) 

1ª 2ª 3ª 

Frente 

1 0,58 0,58 0,57 0,58 

0,54 

0,47 

2 0,55 0,54 0,55 0,55 

3 0,50 0,52 0,51 0,51 

Meio 

4 0,50 0,49 0,49 0,49 

0,46 5 0,46 0,47 0,46 0,46 

6 0,42 0,43 0,43 0,43 

Fundo 

7 0,43 0,44 0,44 0,44 

0,41 8 0,41 0,42 0,42 0,42 

9 0,38 0,40 0,39 0,39 
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Quadro 5.18- Valores obtidos do RASTI na Igreja de Paço de Sousa (Cm- Capela-mor). 

Zona Pontos 
Medições 

Média 
Média 

por Zona 

Média 
Total (3 
zonas) 

1ª 2ª 3ª 

Capela-
mor 

0 0,55 0,54 0,54 0,54 0,54 

0,37 

Frente 

1 0,49 0,50 0,50 0,50 

0,45 2 0,46 0,46 0,45 0,46 

3 0,40 0,41 0,41 0,41 

Meio 

4 0,38 0,38 0,37 0,38 

0,34 5 0,34 0,34 0,34 0,34 

6 0,32 0,31 0,31 0,31 

Fundo 

7 0,34 0,33 0,34 0,34 

0,31 8 0,30 0,31 0,30 0,30 

9 0,28 0,27 0,28 0,28 

 

Quadro 5.19- Valores obtidos do RASTI na Igreja de Telões. 

Zona Pontos 
Medições 

Média 
Média 

por Zona 

Média 
Total (3 
zonas) 

1ª 2ª 3ª 

Frente 

1 0,58 0,57 0,58 0,58 

0,55 

0,45 

2 0,56 0,54 0,55 0,55 

3 0,53 0,53 0,53 0,53 

Meio 

4 0,44 0,43 0,44 0,44 

0,41 5 0,40 0,40 0,41 0,40 

6 0,38 0,38 0,38 0,38 

Fundo 

7 0,41 0,42 0,41 0,41 

0,38 8 0,36 0,39 0,38 0,38 

9 0,35 0,34 0,36 0,35 

 

Quadro 5.20- Valores obtidos do RASTI na Igreja de Travanca. 

Zona Pontos 
Medições 

Média 
Média 

por Zona 

Média 
Total (3 
zonas) 

1ª 2ª 3ª 

Frente 

1 0,53 0,53 0,53 0,53 

0,49 

0,41 

2 0,48 0,47 0,48 0,48 

3 0,46 0,46 0,44 0,45 

Meio 

4 0,43 0,43 0,43 0,43 

0,40 5 0,40 0,39 0,40 0,40 

6 0,37 0,37 0,38 0,37 

Fundo 

7 0,40 0,39 0,40 0,40 

0,36 8 0,35 0,35 0,36 0,35 

9 0,32 0,33 0,32 0,32 
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Quadro 5.21- Valores obtidos do RASTI na Igreja de Vila Verde. 

Zona Pontos 
Medições 

Média 
Média 

por Zona 

Média 
Total (3 
zonas) 

1ª 2ª 3ª 

Frente 

1 0,56 0,56 0,54 0,55 

0,51 

0,47 

2 0,50 0,51 0,50 0,50 

3 0,47 0,48 0,47 0,47 

Meio 

4 0,50 0,51 0,50 0,50 

0,46 5 0,45 0,45 0,44 0,45 

6 0,43 0,43 0,43 0,43 

Fundo 

7 0,47 0,46 0,47 0,47 

0,43 8 0,43 0,42 0,43 0,43 

9 0,41 0,40 0,40 0,40 

 

Fig. 5.18- Valores do RASTI, medidos em cada um dos pontos de cada igreja. 

 

Comparando os valores obtidos de RASTI com o quadro 5.11 de classificação subjetiva da 

inteligibilidade da palavra, verifica-se, como já era de esperar, após a análise do tempo de 

reverberação, que as igrejas com maior volume apresentam um RASTI médio medíocre, 

principalmente Paço de Sousa e Ferreira com um RASTI cerca de 0,38 que têm os valores mais 

baixos. 

As restantes igrejas estão também numa escala de medíocre, excetuando Vila Verde e Santo 

Isidoro de Canaveses, que são classificadas como suficientes por terem valores de 0,47 pelas 

mesmas razões de baixo volume, o que potencia a inteligibilidade.  
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 Fig. 5.19- Valores médios (em cada zona) do RASTI, da amostra de igrejas. 

. 

Na primeira zona de cada igreja (Frente) é de esperar que o RASTI seja mais elevado (Fig. 

5.19), mas como se pode observar, a média dessa zona, nunca excede os 0,60 o que faz com 

que estas igrejas, mesmo na zona de maior inteligibilidade sejam todas elas só suficientes.  

O ponto 0 (na capela-mor) da igreja de Paço de Sousa foi medido por esta ser a única igreja 

com lugares sentados na capela-mor e como se pode observar, contém um valor suficiente alto 

(0,54) mas devido ao comprimento desta, é a igreja que apresenta o RASTI médio mais baixo. 

As igrejas Românicas, como já se mencionou, têm uma arquitetura bastante própria. Uma das 

razões para estes resultados do RASTI é o facto da capela-mor ser mais estreita que a nave 

principal, ou seja, em todas estas igrejas há um estreitamento para a capela-mor onde o orador 

está posicionado, muitas vezes não permitindo o campo direto em todos os lugares sentados. 

Para fundamentar melhor esta teoria, pode-se observar que do ponto 6 para o 7 (Fig. 5.18) há 

uma subida de valores, isto porque o ponto 6 está posicionado no último lugar do banco, a maior 

parte das vezes encostado à parede lateral nela adjacente, o que não permite obter um campo 

sonoro totalmente direto devido às paredes perpendiculares à capela-mor que é sempre mais 

estreita. O ponto 7 mesmo pertencendo à zona do fundo, está posicionado a meio onde este 

campo sonoro é totalmente direto, o que faz com que os valores neles obtidos sejam todos mais 

altos. Desta forma também é visível esta variação do ponto 3 para o ponto 4. 
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6 

FÓRMULAS DE PREVISÃO 

 

  

6.1. PARÂMETROS GEOMÉTRICOS DA AMOSTRA 

O quadro 6.1 mostra os parâmetros arquitetónicos que foram analisados em relação com as 

componentes acústicas já mencionadas em capítulos anteriores.  

Quadro 6.1- Parâmetros arquitetónicos e suas medições estatísticas da amostra estudada (+ e – 

indicam os maiores e os menores valores encontrados). 

Igreja 
V 

(m3) 

S 

(m2) 

H 

(m) 

W 

(m) 

L 

(m) 

Vn 

(m3) 

Ln 

(m) 

AIRÃES 1249 209 9,55 13,60 20,40 1111 13,49 

CETE  1515 155 11,80 5,40 28,70 1201 20,20 

ESCAMARÃO  724 103 7,73 6,20 18,90 596 12,30 

FERREIRA  2957 230 14,40 8,77 29,40 2400 19,40 

GONDAR  786 119 7,05 - 6,60 20,35 626 13,54 

ISIDORO  574 87 7,56 5,73 17,32 444 10,25 

P. SOUSA  6028 (+)  546 (+) 16,80 (+) 15,90 (+) 43,00 (+) 4564 (+) 25,10 (+) 

TELÕES  1390 159 9,46 7,60 23,40 1186 17,00 

TRAVANCA  2801 330 12,80 14,60 28,00 2547 20,30 

V. VERDE  399 (-) 61 (-) 7,08 5,37 (-) 13,35 (-) 293 (-) 7,80 (-) 

Média 1842,3 199,9 10,4 9,0 24,3 1496,8 15,9 

Mediana 1319,5 157,0 9,5 7,1 21,9 1148,5 15,3 

Desvio Padrão 1712,8 145,1 3,4 4,1 8,4 1324,4 5,4 

 

Onde: 

*”Nave” significa nestes dados só a zona de congregação excluindo a capela-mor, incluindo naves 

laterais (quando existem). 

• V- Volume Total (m3); • L- Comprimento Total (m) 

• S- Área Total (m2); • Vn- Volume da Nave* (m3); 

• H- Pé-direito Máximo (m); • Ln- Comprimento da Nave* (m). 

• W- Largura Máxima (m);  
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6.2. COMPARAÇÃO ENTRE O TEMPO DE REVERBERAÇÃO E A GEOMETRIA 

O presente subcapítulo tem como objetivo relacionar os valores dos parâmetros arquitetónicos 

com os valores médios obtidos nos ensaios do tempo de reverberação nas bandas de frequência 

dos 400 aos 1250 Hz (por serem as bandas de frequência mais representativas), calculado 

através da média aritmética das seis bandas de terço de oitava (400, 500, 630, 800, 1k e 1,25k 

Hz) (Quadro 6.2).  

Quadro 6.2- Valores de Volume Total e TR400-1,25k  da amostra estudada. 

Igrejas Volume (m3) TR400-1,25k (s) Igrejas Volume (m3) TR400-1,25k (s) 

AIRÃES 1249 2,51 ISIDORO 574 2,16 

CETE 1515 3,09 P. SOUSA 6028 3,04 

ESCAMARÃO 724 2,49 TELÕES 1390 2,60 

FERREIRA 2957 3,23 TRAVANCA 2801 2,82 

GONDAR 786 2,07 V. VERDE 399 1,64 

 

A Fig. 6.1. mostra os valores obtidos do TR400-1,25k em função do Volume total de cada igreja 

representada. Como era de esperar, a linha de tendência é crescente em função do Volume. 

Apresenta-se uma curva logarítmica por ser a curva que melhor coeficiente de determinação 

apresenta (R2 =0,74) que pode ser representada com a seguinte equação:  

TR400-1,25k (s) = 0,5192.ln(V) - 1,169                   (6.1.) 

 

Pode-se observar também na Fig. 6.1 que a igreja com maior volume (Paço de Sousa, 6028 m3), 

com cerca de duas vezes mais volume que as igrejas de Ferreira e Cete, tem um tempo de 

reverberação (400-1,25k Hz) inferior, que pode dever-se ao facto de esta ter bastantes 

ornamentos de madeira e também porque recentemente foi alvo de uma grande intervenção 

devido ao incendio que teve.  

A igreja de Cete tem um grande tempo de reverberação médio comparada às outras de 

volumetria idêntica, devido aos espaços acoplados laterais, mas principalmente pelo seu pé-

direito que é bastante elevado (11,8 m). 

Após tentativas para aumentar o coeficiente R2, através da limitação de Volume, optou-se por 

reduzir a amostra para volumes inferiores a 2000 m3 (Fig. 6.2). Através de uma curva de 

Potência, na qual originou um R2 maior, com valor de 0,80 o que significa que 80% da 

variabilidade dos valores do TR são explicados pela diferença de Volume, que é representada 

pela seguinte equação: 

TR400-1,25k (s) = 0,1955V0,367 , com V<2000 m3                            (6.2.) 
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Fig. 6.1- Relação entre os valores de TR400-1,25k (s) e o Volume (V). 

 

 

Fig. 6.2- Relação entre os valores de TR400-1,25k (s) para a amostra de igrejas com Volume (V) inferior 

a 2000 m3. 

 

Após esta análise volumétrica, procedeu-se à comparação dos valores de TR400-1,25k com os 

outros seis parâmetros arquitetónicos descritos anteriormente para cada igreja. Os melhores 

valores obtidos, isto é, com um R2 elevado, estão representados nas Fig. 6.3 e 6.4, que 

comparam os valores de TR400-1,25k  com o Pé-direito Máximo (H) e o Comprimento da Nave 

(Lnave) obtendo respetivamente, R2 de 0,79 e 0,83 representados pelas seguintes equações 

logarítmica e de potência, respetivamente: 

TR400-1,25k (s) = 1,4346.ln(H) – 0,733                    (Fig. 6.3)         (6.3) 
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TR400-1,25k (s)= 0,5865.Lnave0,537                      (Fig. 6.4)         (6.4) 

 

 

Fig. 6.3- Relação entre os valores de TR400-1,25k (s) e o pé-direito máximo (H). 

 

 

Fig. 6.4- Relação entre TR400-1,25k (s) e o Comprimento da Nave (Lnave). 

 

O Quadro 6.3 sintetiza todas as regressões realizadas para o TR400-1,25k  em função de cada 

parâmetro arquitetónico.  

O valor de R2 mais baixo que se obteve (0,24) corresponde à correlação com a largura máxima 

(W). Para as restantes componentes arquitetónicas, obteve-se um R2 de 0,61 (S), R2 de 0,75 

(Vnave) e R2  de 0,78 (L). 
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Quadro 6.3- Regressão entre os valores de TR400-1,25k e dos parâmetros arquitetónicos de cada Igreja. 

Parâmetro Regressão R² 

V- Volume Total (m3) TR400-1,25k= 0,5192.ln(V) – 1,169 0,74 

V- Volume até 2000 (m3) TR400-1,25k= 0,1955.V0,367 0,80 

S- Área Total (m2) TR400-1,25k= 0,6915.S0,253 0,61 

H- Pé-direito Máximo (m) TR400-1,25k= 1,4346 ln(H) – 0,733 0,79 

W- Largura Máxima (m) TR400-1,25k= 1,5071.W0,243 0,24 

L- Comprimento Total (m) TR400-1,25k= 1,3497.ln(L) – 1,672 0,78 

Vnave- Volume da Nave* (m3) TR400-1,25k = 0,5102.ln(Vnave) – 0,998 0,75 

Lnave- Comprimento da Nave* (m) TR400-1,25k= 0,5865.Lnave0,537 0,83 

*”Nave” significa nestes dados só a zona de congregação excluindo a capela-mor, incluindo naves 

laterais (quando existem). 

Após a análise da regressão simples com os valores médios de TR com cada parâmetro 

arquitetónico de cada uma das igrejas, procedeu-se à realização de uma regressão linear 

múltipla de forma a descobrir se a variabilidade das regressões aumentava (se R2>0,83). Foram 

então equacionadas todas as relações possíveis dos valores médios de TR em função de dois 

parâmetros arquitetónicos, dando um conjunto de vinte e uma regressões múltiplas. 

A melhor regressão múltipla que se obteve foi, do valor médio de TR em função do Volume 

Total (V) e do Pé-direito Máximo (H) com uma variabilidade explicada de 84%, valor este que 

varia em mais 1% da regressão simples máxima obtida anteriormente.  

A melhor regressão múltipla pode ser descrita da seguinte forma: 

 TR400-1,25k= -2,812x10-4.V + 0,259.H + 0,380 (6.5) 

 

6.3. COMPARAÇÃO ENTRE RASTI E A GEOMETRIA  

Este subcapítulo tem um objetivo semelhante ao subcapítulo anterior e pretende comparar os 

valores médios do RASTI (das três zonas em cada igreja) com os valores dos parâmetros 

arquitetónicos estudados, mas sobretudo com o Volume de cada igreja. De forma simplificada, 

o Quadro 6.4 mostra os valores do RASTI médio das três zonas em cada uma das igrejas da 

amostra.  

Quadro 6.4- Valores do RASTI médio (das três zonas) e suas medições estatísticas  da amostra 

estudada (+ e – indicam os maiores e os menores valores encontrados). 

Igrejas 
RASTI Médio 

(três zonas) 
Igrejas 

RASTI Médio 

(três zonas) 

AIRÃES 0,42 ISIDORO 0,47 (+) 

CÊTE 0,41 P. SOUSA 0,37 (-) 

ESCAMARÃO 0,44 TELÕES 0,45 

FERREIRA 0,39 TRAVANCA 0,41 

GONDAR 0,44 V. VERDE 0,47 (+) 

Média 0,43 
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A Fig. 6.5. mostra a relação gráfica dos valores médios de RASTI em função do Volume das 

igrejas. Como já era de esperar (linha de tendência a decrescer) e apresenta uma forma 

potencial, pois era a curva que melhor R2 continha (0,87). Isto significa que 87% da 

variabilidade nos valores do RASTI médio são explicados pelas variações do Volume, e é 

representada pela seguinte equação: 

 RASTI= 0,7988 V-0,087                                                                           (6.5) 

Estes resultados ao contrário dos do tempo de reverberação médio mostram o decréscimo real 

dos valores de RASTI com o aumento do Volume. Com isto pode-se observar que realmente o 

Volume condiciona a qualidade acústica de um espaço, ou seja, quanto maior o volume, maiores 

são as áreas de superfície que fazem com que se produzam mais reflexões, nas quais em geral 

originam uma menor inteligibilidade da palavra. Então pode-se concluir que, como já era de 

prever, as igrejas com volume menor (Vila Verde e Santo Isidoro) apresentam o maior valor de 

RASTI médio da amostra e a igreja de maior volume (Paço de Sousa) o menor valor de RASTI.  

 

 

Fig. 6.5- Relação entre os valores de RASTI médio e o Volume. 

 

Na Fig. 6.6, tal como foi executado para o TR, diminuiu-se a amostra para um subgrupo de 

igrejas com volumes menores a 2000 m3, de forma a perceber se a correlação seria melhor. 

Contudo, o coeficiente R2 sofreu um decréscimo (para 0,64), o que significa que 64% da 

variabilidade nos valores médios do RASTI são explicados pelas variações no Volume (equação 

6.6). 

RASTI= -0,037.ln(V) + 0,693,  com V<2000 m3                          (6.6) 

Do mesmo modo do que foi realizado anteriormente com os valores do tempo de reverberação 

médio foi também realizada a correlação entre os valores de RASTI e os parâmetros 

arquitetónicos mais importantes com o objetivo de perceber qual a melhor relação possível entre 

estes.  

Os valores obtidos alcançaram uma melhor relação com RASTI do que com TR, pois os valores 

de R2 foram mais elevados e com correlações mais sólidas. O menor valor que se registou foi 
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com a Largura máxima (R2 =0,48), parâmetro este que já obteve um valor insignificante 

anteriormente com o TR o que permite desde já concluir que a largura pouco influencia o 

desempenho acústico de uma igreja românica. 

Os melhores resultados obtidos foram com o parâmetro Pé-direito Máximo (R2=0,88) e o 

Volume da Nave e Comprimento (R2=0,85). Porém os outros parâmetros também possuem uma 

boa correlação com o parâmetro acústico RASTI médio. O Comprimento da Nave e a Área 

Total obtiveram um R2  de 0,81, o que significa que 81% da variabilidade dos valores do RASTI 

médio são justificados por estes dois parâmetros, individualmente.   

 

 

Fig. 6.6- Relação entre os valores de RASTI e o Volume até 2000 m3. 

 

As figuras 6.7 e 6.8, mostram então a boa correlação dos valores do RASTI médio com a 

geometria da igreja. A Fig. 6.7 mostra a relação do RASTI em função do Pé-Direito Máximo 

(H), onde a melhor curva que se ajustou foi exponencial: 

RASTI= 0,5333.e-0,022.H                                                                       (6.7) 

 

A Fig 6.8, mostra a melhor função que relaciona o RASTI com o Volume da Nave (Vnave). A 

curva que melhor se ajusta é de potência: 

   RASTI= 0,7678.Vnave-0,084                                                                  (6.8)     

O Quadro 6.5 sintetiza todas as regressões realizadas para o TR400-1,25k  em função de cada 

parâmetro arquitetónico.  
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Fig. 6.7- Relação entre os valores do RASTI médio e o Pé-direito Máximo (H). 

 

 

Fig. 6.8- Relação entre os valores de RASTI médio e o Volume da nave (Vnave). 

 

Quadro 6.5- Regressão entre o RASTI médio e os parâmetros arquitetónicos de cada Igreja. 

Parâmetro Regressão R² 

V- Volume Total (m3) RASTI = 0,7988 V-0,087 0,87 

V- Volume até 2000 (m3) RASTI = -0,037 ln(V) + 0,693 0,64 

S- Área Total (m2) RASTI = 0,7399 S-0,108 0,81 

H- Pé-direito Máximo (m) RASTI = 0,5333 e-0,022H 0,88 

W- Largura Máxima (m) RASTI = 0,5571 W-0,127 0,48 

L- Comprimento Total (m) RASTI = 0,8453 L-0,218 0,85 

Vnave- Volume da Nave* (m3) RASTI = 0,7678 Vnave-0,084 0,85 

Lnave- Comprimento da Nave* (m) RASTI = -0,0055 Lnave + 0,515 0,81 

*”Nave” significa nestes dados só a zona de congregação excluindo a capela-mor, incluindo naves 

laterais (quando existem). 
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6.4. COMPARAÇÃO ENTRE O RASTI E TEMPO DE REVERBERAÇÃO 

Após a análise dos valores médios de TR e RASTI, com todos os parâmetros arquitetónicos da 

amostra das igrejas românicas, a relação entre estes dois fatores é também importante de forma 

a perceber os fenómenos envolvidos.  

Pela análise da Fig. 6.9, é possível confirmar que para uma melhor inteligibilidade da palavra, 

o tempo de reverberação (400-1,25k Hz) tem que baixar. A correlação que se obteve, foi linear 

com um R2 de 0,73 e de função: 

RASTI = -0,056.TR400-1,25k + 0,571                                           (6.9) 

Com o R2 observado pode-se dizer que 73% da variabilidade dos valores médios obtidos do 

RASTI é justificada pelos valores de TR400-1,25k. 

 

Fig. 6.9- Relação entre valores médios de RASTI médio e o TR400-1,25k (s). 

 

Com a Fig. 6.9 verifica-se que é bastante importante controlar os valores de TR onde, como já 

foi visto, o volume é importante, mas o tratamento acústico também o é, conseguindo-se 

diminuir ainda mais o TR. Por exemplo, no caso da igreja de Paço de Sousa que tem um volume 

muito maior que o da igreja de Ferreira, contém um tempo de reverberação menor e o seu 

RASTI, para a diferença de volume em questão, não varia muito. Isto acontece por causa de 

tratamentos que a igreja teve após o seu recente incêndio e a quantidade de ornamentos de 

madeira nela incluída.    

O quadro 6.6 mostra as regressões entre os valores de RASTI médio e os valores de TR para as 

bandas de frequência isoladas. As regressões com valores mais baixos foram para as baixas 

frequências, onde a menor foi para a banda de frequência dos 315 Hz (R2= 0,37). As melhores 

regressões são para as bandas de frequência mais altas entre 1250 a 2000 Hz. Isto deve-se em 

parte ao facto do desvio-padrão nestas frequências ser mais baixo o que demonstra a sua 

homogeneidade espacial e em especial a importância do RASTI nestas frequências.  
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Quadro 6.6- Regressões entre os valores de RASTI médio e os valores de TR por bandas de 

frequências isoladas de 1/3 de oitava. 

 

Na Fig. 6.10 é representada a melhor regressão obtida (R2=0,91) que é linear e pode-se então 

considerar que 91% da variabilidade dos valores médios de RASTI são explicados pelos 

resultados de TR na banda de frequência 1600 Hz. 

 

 

Fig. 6.10- Regressão entre os valores de RASTI médio e os do TR na banda de frequência de 1/3 de 

oitava 1,6k Hz. 

 

6.5. REGRESSÕES ENTRE RASTI, TR E PARÂMETROS ARQUITETÓNICOS  

Após várias relações entre os dois parâmetros acústicos (Tempo de Reverberação e RASTI) e 

os sete parâmetros arquitetónicos, observou-se que as combinações entre os parâmetros 

acústicos, obtiveram um elevado valor de R2 o que representa que os valores médios do RASTI 

são fortemente explicados pelas variações de TR. 

f 

(Hz) 
Equação R2 

100 RASTI= -0,054ln(TR100)+0,467 0,47 

125 RASTI= -0,05ln(TR125)+0,461 0,46 

160 RASTI= -0,056ln(TR160)+0,466 0,47 

200 RASTI= -0,063ln(TR200)+0,474 0,43 

250 RASTI= -0,074ln(TR250)+0,483 0,47 

315 RASTI= -0,0299.TR315+0,496 0,37 

400 RASTI= -0,0349.TR400+0,513 0,49 

500 RASTI= -0,0398. TR500+0,529 0,56 

630 RASTI= -0,0469.TR630+0,551 0,66 

f 

(Hz) 
Equação R2 

800 RASTI= -0,0611.TR800+0,587 0,79 

1k RASTI= -0,0733.TR1k+0,613 0,83 

1,25k RASTI= -0,0736.TR1,25k+0,616 0,88 

1,6k RASTI= -0,0704.TR1,6k+0,601 0,91 

2k RASTI= -0,0771.TR2k+0,607 0,86 

2,5k RASTI= -0,0821.TR2,5k+0,609 0,82 

3,15k RASTI= -0,0976.TR3,15k+0,629 0,82 

4k RASTI= -0,1142.TR4k+0,628 0,77 

5k RASTI= -0,171ln(TR5k)+0,502 0,63 
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Desta forma foi equacionada uma regressão linear múltipla dos valores de RASTI em função 

dos de TR400-1,25k e agora incluindo também os parâmetros geométricos (Quadro 6.7) de modo 

a perceber a relação que provoca a junção destes fatores. 

 

Quadro 6.7- Regressões múltiplas entre o RASTI médio em função do TR400-1,25k e de parâmetros 

arquitetónicos. 

Parâmetros arquitetónicos Regressão linear múltipla R2 

V- Volume Total (m3) RASTI = -0,0324.TR400-1,25k -1,026x10-5.V + 0,529 0,89 

S- Área Total (m2) RASTI = -0,0351.TR400-1,25k -1,158x10-4.S + 0,540 0,89 

H- Pé-direito Máximo (m) RASTI = -0,0156.TR400-1,25k -0,00706.H + 0,540 0,88 

W- Largura Máxima (m) RASTI = -0,0446.TR400-1,25k -0,003085.W + 0,569 0,85 

L- Comprimento (m) RASTI = -0,0225.TR400-1,25k -0,002479.L + 0,545 0,87 

Vnave- Volume da Nave* (m3) RASTI = -0,0309.TR400-1,25k -1,363x10-5.Vnave + 0,527 0,89 

Lnave- Comprimento da Nave* (m) RASTI = -0,0186.TR400-1,25k -0,00399.Lnave + 0,538 0,82 

*”Nave” significa nestes dados só a zona de congregação excluindo a capela-mor, incluindo naves 

laterais (quando existem). 

 

Como se pode observar no quadro 6.7, houve uma subida geral dos coeficientes, R2, face aos 

destes parâmetros em modo individual. Com isto, pode-se afirmar que a junção destes 

parâmetros arquitetónicos faz com que as correlações sejam melhores justificadas e que 

garantam uma grande fiabilidade para a previsão do RASTI médio. Todas as regressões são 

altas (R2 superior a 80%) e a mais baixa é a correlação em função Comprimento da Nave 

(Lnave) com uma variabilidade de 82%. As melhores são em função do Volume Total, Área 

Total e Volume da Nave, que apresentam um R2 de 0,89, ou seja, 89% da variabilidade dos 

valores do RASTI médio é justificada pelos valores de TR400-1,25k e do Volume Total, Área Total 

ou Volume da Nave. 

É assim viável e credível obter-se valores médios do RASTI unicamente através dos valores 

médios de TR e um parâmetro arquitetónico.  
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7 

CONCLUSÃO 

 

7.1. OBJETIVOS 

As condições acústicas de uma igreja desempenham hoje um papel importantíssimo para quem 

as frequenta. E contêm uma dificuldade acústica que quase mais nenhum outro edifício possui, 

pois são necessárias várias características sonoras incompatíveis ao mesmo tempo: a oração 

(silêncio), a inteligibilidade da palavra e a música. Sendo a Igreja Católica a religião com maior 

número de fiéis em Portugal, estes requisitos têm que ser cumpridos, para que se consiga atingir 

o melhor conforto acústico para todos. 

O objetivo principal deste trabalho é caracterizar acusticamente as igrejas Românicas, através 

de parâmetros acústicos e arquitetónicos. Para esse efeito, foi escolhida uma amostra 

representativa de dez igrejas, com identidade e características, Românicas.  

Os objetivos mais pragmáticos deste trabalho era responder às seguintes questões de tese: 

• Pode-se prever os valores do Tempo de Reverberação só através da geometria de uma 

igreja Românica? E com que fiabilidade? 

• Pode-se prever os valores de RASTI só com os dados geométricos de uma igreja 

Românica? E com que fiabilidade? 

• Pode-se obter o valor médio de RASTI numa igreja românica sabendo unicamente o 

valor do seu Tempo de Reverberação? E de que banda de frequência? E com que 

fiabilidade? 

 

7.2. CONCLUSÕES GLOBAIS 

Para tentar responder às questões de tese, acima expostas, foram realizadas medições in situ 

que resultaram na avaliação dos parâmetros acústicos que são fundamentais para a análise do 

conforto acústico de uma igreja: o Tempo de Reverberação (TR) e o RApid Speech Transmission 

Index (RASTI). Os resultados do TR foram analisados em bandas de 1/3 de oitava dos 100 aos 

5k Hz e descriminados através de uma média aritmética para as bandas de frequência com mais 

expressão e normalmente utilizadas nestes estudos, que vão dos 400 aos 1,25k Hz (TR400-1,25k). 

Para o RASTI os valores foram medidos em cada igreja num conjunto de nove pontos divididos 

em três zonas (Frente, Meio e Fundo) e utilizou-se a média aritmética dessas zonas como 

caracterizador de cada igreja. 

O resumo dos resultados globais obtidos nesses ensaios, estão apresentados no Quadro 7.1. 
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Quadro7.1- Resumo dos valores médios do TR400-1,25k e do RASTI. 

Igreja TR400-1,25k (s) RASTImédio Igreja TR400-1,25k (s) RASTImédio 

AIRÃES 2,5 0,42 ISIDORO 2,2 0,47 

CETE 3,1 0,41 P. SOUSA 3,0 0,37 

ESCAMARÃO 2,5 0,44 TELÕES 2,6 0,45 

FERREIRA 3,2 0,39 TRAVANCA 2,8 0,41 

GONDAR 2,1 0,44 V. VERDE 1,6 0,47 

 

De forma a perceber a variabilidade dos valores médios de TR e de RASTI medidos, procedeu-

se a uma formulação entre o valor máximo e o valor mínimo, que resultou nas Eq. 7.1 e 7.2: 

 TRM = 2,4 ± 0,8 s (7.1) 

   

 RASTIM = 0,42 ± 0,05 (7.2) 

 

Para avaliar a dispersão dos valores medidos verificou-se que os valores médios de TR e RASTI 

variaram de 33% e 12% respetivamente. Assim, os valores médios de RASTI apresentaram uma 

muito pequena variação inter-igrejas enquanto os valores médios de TR demonstraram ter uma 

dispersão um pouco maior. Existe, pois, uma grande homogeneidade nos valores médios de 

RASTI e uma maior variabilidade, embora não significativa nos valores médios de TR. 

Os parâmetros arquitetónicos estudados foram, o volume total, o volume da nave, a área total, 

o pé-direito máximo, a largura máxima, o comprimento total e o comprimento da nave. 

Relativamente ao parâmetro TR400-1,25k Hz os valores situam-se entre 1,6 e 3,2 s, ou seja, 

nenhuma das igrejas tem os valores ideais para a palavra (de 0,8 a 1,0 s) embora na época do 

Românico tal não fosse um problema. Isto deve-se ao também facto, do sistema construtivo do 

Românico apresentar um estilo bastante simples com muito poucos ornamentos e todo em 

granito, o que provoca muitas reflexões. Apenas as com menor volume conseguem ter aqui um 

melhor comportamento, nomeadamente a igreja de Vila Verde que apresenta um Tempo de 

Reverberação de 1,6 s. Os melhores resultados são para igrejas com volumetria inferior a 2000 

m3 que obtiveram valores entre 1,6 e 3,0 s, o que permite concluir que seriam valores adequados 

para a música. 

A melhor correlação simples, com os parâmetros arquitetónicos de forma individual, foi para o 

Comprimento da Nave (R2 = 0,83) significando que este é o parâmetro arquitetónico que mais 

condiciona os valores de TR numa igreja Românica.  Também a regressão linear múltipla que 

prevê os valores médios de TR em função dos parâmetros arquitetónicos, permitiu responder à 

primeira pergunta presente nos objetivos, pois obteve-se o maior coeficiente de determinação 

(R2 = 0,84): Por isso, a melhor equação para prever o TR em função dos parâmetros 

arquitetónicos de uma igreja românica é em função do Volume Total (V) e do Pé-direito Máximo 

(H). 

 TR400-1,25k= 0,5865.Lnave0,537 (R2=0,83) (7.3) 

 TR400-1,25k= -2,812x10-4.V + 0,259.H + 0,380 (R2=0,84) (7.4) 
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Relativamente ao RASTI (valores associáveis à inteligibilidade da palavra), estes variam entre 

0,37 e 0,47, sendo que a maior parte das igrejas tem valores menores que 0,45 o que se pode 

concluir que são valores medíocres. Ao analisar cada um destes resultados, os piores valores ( 

0,37) são registados em P. Sousa e Ferreira e podem ser justificados por serem as igrejas com 

a maior volumetria. Os restantes valores, embora dentro da escala do medíocre, são um pouco 

melhores, sendo que os maiores valores para este parâmetro são para as igrejas de Isidoro e de 

Vila Verde (RASTI=0,47) sendo estas também as igrejas com menor volumetria. 

A análise da regressão dos valores médios de RASTI com o Volume, obteve valores bastante 

bons (R2 = 0,87) confirmando a dependência deste parâmetro com a volumetria.  

A correlação obtida do RASTI médio com os outros parâmetros arquitetónicos foi notória, 

principalmente para o Comprimento Total e para o Volume da nave (R2 = 0,85) e para o Pé-

direito Máximo (R2 = 0,88) o que permite concluir que 88% da variabilidade nos valores médios 

do RASTI é explicada pelo Pé-direito Máximo, dando então a resposta à segunda pergunta 

imposta na introdução do presente capítulo.  

No geral, há uma maior fiabilidade para prever os valores médios de RASTI do que para prever 

os do TR através dos parâmetros arquitetónicos, e a melhor componente arquitetónica que 

permite calcular numericamente o RASTI médio é o Pé-direito Máximo (H) com a seguinte 

equação: 

 RASTImédio = 0,5333 e-0,022H (R2=0,88) (7.5) 

 

Nas regressões analisadas e conjugadas em função dos parâmetros arquitetónicos tanto para o 

Tempo de Reverberação como para o RASTI, em geral obtiveram-se valores de R2 em volta de 

0,80 o que permite concluir uma boa correlação e um bom uso dos modelos obtidos para uma 

possível previsão. Os parâmetros geométricos que mais influenciam a Acústica nas igrejas 

românicas são então o Comprimento para o TR e o Volume e o Pé-direito para o RASTI. Já a 

Largura máxima foi a que teve valores mais afastados e diminutos em relação aos outros 

parâmetros, o que permite concluir que não é um fator útil na previsão para obter qualquer um 

dos parâmetros acústicos. 

A análise entre os valores médios do RASTI e do TR é de extrema importância para perceber o 

quanto são dependentes e serviu para fundamentar que quanto menor for o valor de TR maior o 

do RASTI concluindo-se que 73% da variabilidade dos valores médios de RASTI são explicados 

pelos valore médios de TR.  

O uso dos valores médios do RASTI em função de cada banda de frequência isolada dos valores 

de TR, obteve um coeficiente de regressão baixo para as bandas de frequência baixas (0,37 a 

0,56), mas para bandas de frequências altas esta regressão obteve valores muito significativos. 

A melhor regressão analisada em todo o trabalho foi na banda de frequência de 1/3 de oitava 

dos 1600 Hz (R2=0,91), ou seja, 91% da variabilidade nos valores médios de RASTI são 

explicados pelas variações dos valores de TR na banda de frequência dos 1600 Hz, dando 

resposta à terceira pergunta colocada na introdução do presente capitulo, e é representada pela 

seguinte equação: 

 RASTImédio= -0,0704.TR1,6k + 0,601 (R2=0,91) (7.6) 
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As regressões múltiplas que englobam todos os parâmetros estudados neste trabalho, obtiveram 

valores bastante bons comparando com os que foram analisados de forma simples. Os valores 

do coeficiente R2 variam entre 0,82 e 0,89 e os valores máximos da previsão dos valores de 

RASTI médio pelos parâmetros acústicos e arquitetónicos são com Volume total, Área total ou 

Volume da Nave, com as seguintes equações: 

 RASTImédio = -0,0324.TR400-1,25k -1,026x10-5.V + 0,529 (R2=0,89) (7.7) 

 RASTImédio = -0,0351.TR400-1,25k -1,158x10-4.S + 0,540 (R2=0,89) (7.8) 

 RASTImédio = -0,0309.TR400-1,25k -1,363x10-5.Vnave + 0,527 (R2=0,89) (7.9) 

 

7.3. DESENVOLVIMENTOS FUTUROS 

De forma a retirar conclusões mais significativas e de modo a completar este estudo, várias 

vertentes poderiam ser desenvolvidas no futuro.  

A amostra poderia ser aumentada em especial por igrejas com uma volumetria mais alta para 

entrar no subgrupo com Volume maior que 2000 m3, mas também por igrejas de outras zonas 

do país de modo a caracterizar outros estilos construtivos regionais, mas ainda pertencentes ao 

Românico. 

Neste trabalho foram medidos os dois parâmetros acústicos objetivos que são os mais 

significativos, mas para desenvolvimento futuro, sugere-se também serem analisados outros 

parâmetros acústicos como a Claridade (C80), a Definição (D50) e o Tempo Central (TS). Os 

parâmetros acústicos subjetivos também podem trazer uma grande importância, com um grupo 

de auditores em cada igreja, de modo a otimizar a sua classificação através de métodos 

multicritério. 

Todos estes desenvolvimentos seriam interessantes de modo a obter novos modelos estatísticos 

com uma maior fiabilidade para as correlações apresentadas. 
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