
RESUMO 
 
Pretendeu-se com este estudo relacionar a arquitectura interior das igrejas com as 

condições acústicas registadas, relativamente à inteligibilidade da palavra e obter 

relações justificativas da sua variabilidade. A avaliação desta característica acústica foi 

desenvolvida em 31 igrejas através de análises e parâmetros de carácter objectivo e 

subjectivo por: 

• Medição do parâmetro RASTI (Rapid Speech Transmission Index), estando a fonte 

sonora colocada à frente do altar (posição de referência), no ambão (com o sistema 

de instalação sonora activo) e no púlpito; 

• Realização de testes com discurso ao vivo, o "PB Test ", havendo necessidade de 

elaborar 31 listas de palavras fonéticamente balanceadas, uma por igreja, 

expressamente para o efeito. 

Através de procedimentos estatísticos, 

- Confirmou-se que o RASTI é um parâmetro útil para avaliar a inteligibilidade da 

palavra em língua Portuguesa, tendo-se encontrado uma equação de previsão em 

que o R2 é de 0.50; 

- Analisou-se a relação entre os resultados obtidos nos testes subjectivos com 14 

parâmetros arquitectónicos das igrejas, tendo-se definido uma equação linear com um 

R2 de 0.66. 

Igualmente se analisou a relação existente entre os resultados dos testes subjectivos, o 

RASTI e catorze parâmetros arquitectónicos, tendo-se obtido uma função de 

transferência (R2 de 0.68); 

- Indagou-se também sobre o modo como o comportamento acústico das igrejas na 

óptica da inteligibilidade da palavra varia com os estilos arquitectónicos das mesmas; 

- Verificou-se que a distância do auditor à fonte sonora influencia directamente o grau 

de inteligibilidade da palavra, variando na razão inversa, tendo-se definido uma 

equação de previsão; 

- Analisou-se o efeito da transferência da emissão sonora do altar para o púlpito 

concluindo-se que só beneficia os ouvintes localizados nas posições centrais da 

igreja, mais próximas do púlpito; 



- Averiguou-se sobre a contribuição dos sistemas de apoio electro-acústico instalados 

nas igrejas para um melhoramento da inteligibilidade da palavra e concluiu-se que 

existe um aumento médio de cerca de 7% sobre os valores do RASTI obtidos sem 

instalação sonora; 

- Determinou-se o efeito da presença de pessoas no interior da igreja, podendo afirmar-

se que a sua ocupação plena corresponde a um aumento de cerca de 6% no RASTI; 

- Através da implementação de um inquérito averiguou-se relativamente à diferença de 

resultados entre as respostas do grupo de auditores e o público real, sobre a 

qualidade acústica das igrejas estudadas na óptica da inteligibilidade da palavra, 

tendo-se encontrado uma função de transferência entre os valores resultantes do 

inquérito e os resultados dos testes subjectivos. 

 
 
ABSTRACT 
 

This study presents a research regarding speech intelligibility in churches, using 

objective and subjective parameters. 

Two methods were used in the 31 churches: 

• Evaluation of the RASTI (Rapid Speech Transmission Index) emitting from three 

different positions within the churches (altar and pulpit); 

• Evaluation of live speech tests (PB tests). 

Using statistical analysis it was found 

- that RASTI is a useful parameter to evaluate intelligibility in Portuguese and a 

prediction equation was determined with a R2 of 0.50. 

- that 14 architectural parameters can be used to build a prediction equation with R2 = 

0.66 for PB tests. 

- a prediction equation for the intelligibility regarding distance to sound source is 

achievable. 

- the effect of the PA systems in the RASTI improvement and an average increase of 7% 

in the RASTI values was found. 



- the effect of the presence of persons within the church and that RASTI improve about 

6% in that situation. 

- through the use of a questionnaire answered by the congregation during church 

services a transfer function was determined. 

 


